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Visiems nuoširdus ačiū!

Rašydama į kompiuterį sesės Juozelskienės straipsnelį apie “Baltijos” 
t. skaučių iškylą (Bostone), išmokau naują lietuvišką žodį - dulksni. Ji 
rašo “Diena buvo šalta ir dulksni...” Tuoj paėmiau žodyną, kuris nuolat 
man reikalingas, ir štai - dulkti yra smulkiai lyti, lynoti. Ačiū, Sesei Daivai!

Šiame numeryje pradedame spausdinti trylikmetės jūrų skautės 
Darijos Siliūnaitės iš “Nerijos” tunto ilgą straipsnį apie kelionę į Lietuvą. 
Džiaugiuos, kad seneliai v.s. Regina ir v.s. Viktoras Kučai pasidalino 
rašiniu ir nuotraukomis su “Skautų aidu”, o senam skautui vyčiui ačiū už 
straipsnio išvertimą į lietuvių kalbą.

Sesė Alė N.

Pirmame viršelyje:
Kaspučių šeima Detroite: s.v. Edmundas, prit.sk. Vytas, Gyvybės Gelbėjimo
Kryžium apdovanotoji ps. Rita, prit.sk. Linas ir s.v. Algytis

Antrame viršelyje:
Joti pasiruošusios paukštytės Alėta ir Siga Juozelskytės, skautės Sofia Rasytė, 
Sabina Vaičytė, Aurelia Mickūnaitė ir Lina Juozelskytė.
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DIEVUI. TĖVYNĖ I- ARTIMUI

ps. Ritai Kasputienei, Detroite

Birutė Bublienė, ps. Rita Kasputienė ir v.s. Rasa Karvelienė

ietuvių Skautų Sąjungoje turime įvairių būdų padėkoti ar 
i apdovanoti žmones, kurie savo elgesiu ar darbu ypatin- 
Laigai pasižymi. Vienas iš šių apdovanojimų, kuris skiriamas 
labai retais atvejais, yra Gyvybės Gelbėjimo Kryžius. Šiandien 
mes jį įteikiame sesei Ritai Kasputienei.

Dauguma gal žinote apie sesės Ritos gerą darbelį, bet aš 
trumpai papasakosiu.

Birutė Bublienė turi inkstų ligą. Šių metų pradžioje, žymiai 
pablogėjus jos inkstų veikimui, paaiškėjo, kad reikės inksto 
persodinimo operacijos. Inkstų davėjų-donors yra labai mažai. 
Birutei pasisiūlė visi jos šeimos nariai, bet dėl įvairių priežasčių 
jie neatitiko. Sesė Rita Kasputienė, išgirdusi apie šią rimtą 
padėti, tuoj pasisiūlė padėti. Pasitikrinusi pas gydytoją, 
sužinojo, kad jos kraujas ir kiti daviniai leidžia jai būti davėja- 
donor, atiduoti vieną inkstą Birutei. Reikėjo paskubinti operaciją, nes Birutės padėtis buvo labai pablogėjus. Operacija buvo sėk
minga. Rita gan greitai pagijo ir atsigavo, o Birutės sveikata pagerėjo.

Aišku, Birutė yra ypatingai dėkinga Ritai. Jos dabar jaučia artimesnį ryšį, kuris kartais netikėtai pasirodo. Birutė sako, kad 
retkarčiais ji prisėda prie televizijos pažiūrėti krepšinio rungtynes, kuo anksčiau ji niekada nesidomėjo...

Dėkodami sesei Ritai, linkime Birutei toliau sveikti ir stiprėti.
v.s. Rasa Karvelienė 

‘Gabijos” skaučių tunto tuntininkė Detroite 
2004 m. gruodžio 12 d.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS PIRMININKO

įsakymas Nr. 9

2004 m. rugsėjo 13 d.

Par. 1: Pristatyta LSS Seserijos Vyriausios Skautininkės v.s. Dalios Trakienės, ir atitinkant LSS 
nuostatams, sekanti sesė, Pirmijos balsavimu, yra apdovanojama šiuo Garbės Ženklu - Gyvybės 
Gelbėjimo Kryžium:

Sesė Rita Kasputienė, "Gabijos" tuntas, Detroite

Par. 2: Nuoširdžiai sveikinu sesę Ritą už tokį ypatingą gestą ir saviauką. Vargiai gali būti 
brangesnė ir gražesnė dovana savo artimui, kaip atidavimas savo kūno dalies kitai, kad ji irgi 
galėtų toliau gyventi. Lai Aukščiausias laimina Jus abi ir linkime Jums gražios ir sveikatos pilnos 
ateities.

Budėkime! ir Ad Meliorem!
v.s.fil. Rimantas Griškelis

L.S.S. Tarybos Pirmininkas
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Lietuvių Skautų Brolijos buv. Vyr. Skautininko v.s.dail. Vlado Vijeikio piešinys 
iš jo knygos “Lietuva, mano tėvų žemė”.

Džiaugsmingai švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės šventę - 
Vasario 16-ąją, 

prisiminkime ir vykdykime mūsų šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui.
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VYDŪNO FONDO ATZYMEJIMAS 
fil. VYTAUTUI MIKŪNUI

ydūno Fondas 2004 m. spalio 16 d., švenčiant 
\ / Akademinio Skautų Sąjūdžio 80 metų jubiliejų, 
V specialiu VF žymeniu pagerbė ir apdovanojo 

vieną savo tarpe veikliausių ir labiausiai nusipelnusių 
narių - filisterį v.s. Vytautą Mikūną. Speciali 
pasižymėjusiam asmeniui kultūrinėj, mokslinėj ar 
visuomeninėj veikloj VF plaketė ir bronzinis Vydūno 
medalis, filisteriui buvo įteikti iškilmingos šventės 
vakarienės metu. Ir, nors šventės dalyviai šio asmens 
parinkimu apdovanojimui šimtaprocentiniai pritarė, 
daugiau nustebusio salėje žmogaus, kaip pats kuklusis 
Vytautas Mikūnas, turbūt nebuvo. Tai buvo staigmena, 
išlaikyta iki to momento, pačiame aukščiausiame 
paslapties laipsnyje.

Vytautas Mikūnas, prieš pora metų patikėjęs VF 
valdybos pirmininko pareigas fil. Šarūnui Rimui, pasi
liko kartu su fil. Jūrate Variakojiene vice-pirmininko 
pareigose ir toliau rūpinasi ir dirba fondo gerovei. Taip 
tampriai per 37-ių metų vadovavimą jo vardas suaugo 
su Vydūno Fondu, jog ne kartą kai kurie kreipėsi į jį 
kaip į patį Vydūną!

Neįmanoma išvardinti visų Vytauto Mikūno 
nuopelnų, bet, žvelgiant į VF veiklą jam būnant valdy
bos pirmininku, matosi neeilinio asmens vizija, 
darbštumas ir pasiaukojimas. Žinoma, tai pareikalavo 
taipogi daug kantrybės ir pasiaukojimo iš šeimos - p. 
Jolandos ir dukros Daivos. Ačiū joms! Vytautui 
Mikūnui vadovaujant, buvo išmokėta 220-iai asmenų 
(12-oje valstybių) paskolos studijų reikalams, 49-iems 
asmenims negrąžinamos stipendijos studijuoti litu
anistiką, 165 stipendijos Lietuvos studentams ir 7-iems 
asmenims A.S.S. Garbės narių - Sofijos Čiurlionienės, 
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės, prof. Ingo Končiaus, 
prof. Stepono Kolupailos ir Broniaus Kviklio vardais 
atžymėjimai bei piniginės dovanos. Per tą patį laiką 
VF vardo metinių atžymėjimų ir piniginių dovanų 
buvo skirta 20-iai asmenų, o 12 jaunuolių baigė lietu
viško visuomeninio darbo kursus. Be to buvo išleista 
18 knygų (dvi iš jų - dviem laidomis) ir dar 4 knygos 
tebėra ruošiamos spaudai. Išleisti du Lietuvos 
žemėlapiai (iliustracinis ir topografinis) ir 1,185,000 
vienetų Kalėdinių atvirukų.

Šalia tiesioginių administracinių pareigų Vydūno

2004 m. Vydūno Fondo premija, atžymėjimų ir Vydūno 
medaliu pagerbtas ir apdovanotas fil.v.s. Vytautas 
Mikūnas, buvę ilgametis VF pirmininkas.

Nuotr. fil. Jūratės Variakojienės

Fonde, Vytautas Mikūnas parengė ir suredagavo visą 
eilę knygų: Vydūno "Laiškai Skautams" ir "Mano 
Tėvynė", JJakšto "Nepriklausomos Lietuvos Istorija", 
A.Merkelio "Didysis Varpininkas Vincas Kudirka", 
"Vydūno Fondui 40 Metų", Vydūno "Sieben Hundred 
Jahre Deutch-Litauischer Beziehung" II laidą. 
Redakcinį darbą teko dirbti du metus (1962-1964) 
redaguojant "Ad Meliorem" biuletenį ir penketą metų 
(1990-1995) "Mūsų Vytis" žurnalą. Bendradarbiavo 
Lietuvių Enciklopedijoje, "Skautų aide" ir "Drauge". 
V.Mikūno prašymu ir VF parama buvo paruošta ir
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išleista E.Gudavičiaus "Lietuvos istorijos" I tomas.
Vytautas Pranas Mikūnas gimė 1922 m. sausio 5 d. 

ir vaikystę praleido Pilviškėse, Sūduvos lygumose, 
prie apdainuotos Šešupės. Ten, būdamas 6 metų, 
pradėjo lankyti pradžios mokyklą. 1932 m. įstojo į 
progimnaziją ir vėliau tęsė mokslą Aukštesniojoje 
Prekybos mokykloje, Kaune. Mokslą baigė 1941 m. 
birželio mėn., vos savaitę prieš prasidedant karui. 
Dalyvavo pasipriešinime prieš okupantą (su dviem 
draugais miestelio aikštėje iškėlė trispalvę). Kad 
išvengti okupanto padiktuotų prievolių, išvyko dirbti į 
Kauno Paramos kooperatyvą buhalterijoj, o iš ten į 
Vilnių, dirbti Lietuvos Geležinkelių valdyboje. Čia 
įstojo į Vilniaus universiteto ekonomijos fakultetą 
(1942), dainavo "Varpo" chore, buvo choro vaidybos 
pirmininku. Ekonomijos mokslus baigė jau pasitraukęs 
Vokietijon, Albert-Ludwigs universitete, Freiburg/Br. 
Deja, dėl emigracijos į JAV, tesuspėjo išlaikyti tik dalį 
egzaminų. Sunki pradžia Pensylvanijoj (1949) privertė 
ieškoti darbo kitur. Atvykęs į Čikagą, 1952 m. sukūrė 
šeimą, studijavo ir dirbo keliose įstaigose, kol pasisekė 
gauti darbą Metropolitan Sanitary District. Išdirbęs joje 
28 metus, 1986 m. išėjo pensijon.

Kaip Vytautas Mikūnas rašo savo curriculum 

vitae, gyvenimą su Lietuvių skautų organizacija surišo 
1932 m. įstodamas į "Vytauto Didžiojo" skautų drau
govę. 1938 m. baigė skautų vadų kursus Karmėlavoje. 
Gyvendamas Vokietijoje, Freiburge įkūrė skautus, o 
Čikagoje KorplVytis skyrių, kuriame ėjo pirmojo 
valdybos pirmininko pareigas. Vėliau teko eiti 
KorplVytis Centro valdybos pirmininko (1953-1956) ir 
A.S.S. Vadijos pirmininko (1962-1964) pareigas ir būti 
L.S.S. pirmijos nariu (1973-1975).

Vytautas Mikūnas yra KorplVytis, Norvegų-lietu- 
vių draugijos ir Vydūno draugijos Vilniuje garbės 
narys. Apdovanotas L.S.S. ordinais Už Nuopelnus 
(1948), Lelijos (1968), Padėkos (1971), Geležinio Vilko 
(1984) ir D.L.K. Gedimino (2002), kurį įteikė pats L.R. 
prezidentas Valdas Adamkus. \

Šiais metais specialiu Vydūno Fondo žymeniu ir 
Vydūno medaliu apdovanotąjį fil.v.s. Vytautą Mikūną 
sveikiname, jam dėkojame ir džiaugiamės jo visais 
nuveiktais darbais Tėvynei ir Skautijai. Linkime daug 
sveikų, našių ir darbingų metų Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnyboje.

fil. Ritonė Rudaitienė

Sveikiname ir džiaugiamės
Gražiausia vienok esti akimis matyti, 
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako. 
Kad visi tie lietuviai patys, nevaryti, 
Savo tėvynės garbei neapželdina tako.

Vincas Kudirka

2004 metais premijomis pagerbti penki skautininkai

2004 m. rudenį džiaugsmingai sutikom žinią - "ir vėl atžymėtas Algimantas Kezys!"
Chicagos miesto mero raštą, įteikiant atžymėjimą,spausdiname žemiau:

Chicago Commission on Human Relations Advisory Council on Immigrant and Refugee Affairs pres
ents this award to Algimantas Kezys this 12th day of October 2004. Your exceptional creativity reaches far 
beyond the mediums of arts and literature, enriching the lives of Chicagoans and improving human rela
tions in our City.

Clarence N. Wood, Chairman;
Richard M. Daley, Mayor;
Edwin Silverman, PhD ACIRA Chair.
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Garsusis foto menininkas s. Algimantas Kezys, 
kurio darbų parodos vyko, ar tebevyksta, daugelyje 
valstybių, kurio paveikslus turi žymieji muziejai, buvo 
ilgametis vadovas Rakė, bei Tautinėse, Jubiliejinėse 
stovyklose. Pagamino V-os Tautinės stovyklos filmą. 
Skautiškų leidinių redakcijų narys, "Lituanicos" 
skautų tunto Garbės narys, skautas vytis, skau
tininkas, na ir nepamainomas anų laikų "Tauro rago" 
orkestro akordeonistas! Apdovanotas LSS ordinais.

1999 m. LR Prezidento Valdo Adamkaus apdovan
otas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
Penktojo laipsnio ordinu.

2004 m. spalio 16 d. PLC, Lemonte Vydūno fondo 
žymeniu - plakėte ir Vydūno medaliu buvo apdo
vanotas v.s.fil. Vytautas Mikūnas. (žiūr. Fil. Ritonės 
Rudaitienės straipsnį)

2004 m. spalio 31 d. JAV LB Kultūros tarybos 
organizuotoje premijų šventėje, laureatais tapo s.fil. 
Algis Zaparackas - radio premija; ir j.v.s. Bronius 
Juodelis - žurnalisto premija. (Lietuvių fondo suteik
tos premijos po 1000 dol.)

s.fil. Algis Zaparackas priklausė "Baltijos" skautų 
tuntui Detroite. Ruošiant IV-ąją Tautinę stovyklą, 1958 
m., s.v. A.Zaparacko vadovaujami "Mindaugo" d-vės 

skautai dirbo stovyklos įrengimo darbuose.
1966 m. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 

komiteto pirmininkas, sudaręs veiklų ir darbštų 
komitetą daugumoje iš ASS narių.

s.fil.A.Zaparackas buvo LSS Tarybos nariu, 
Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje tarptautinio skyriaus 
vedėju 1970-1972 m.

LSB Vyr. Skautininkas j.v.s. Bronius Juodelis 1964- 
1966m.

j.v.s. Bronius Juodelis - ilgametis jūrų skautų 
vadovas, Lietuvių Skautų Brolijoje ėjęs aukščiausias 
pareigas. 1961-1963 m. buvo LSB Vyr. Skautininko 
pavaduotoju, 1964-1966 m. Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyriausiu Skautininku, 1967-1969 m. - jūrų skautų 
skyriaus vedėju.

1963 m. Jubiliejinėje 
stovykloje - Brolijos paš
to vyklės viršininkas, 1965 
m. vadovų,-ių stovykloje, 
Romuvoje, - Brolijos stov. 
Viršininkas, 1968 m. V-oje 
Tautinėje stovykloje - jūrų 
skautų "Klaipėdos" rajono 
viršininkas.

1967 m. savo namuose 
buvo įruošęs jūrų skautams 
būklą. 1970 m. "Nerijos" 
jūrų skaučių tuntui paruošė 
vadovių kursus ir jiems
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vadovavo.
Tarp skautiškų atžymėjimų j.v.s. BJuodelis turi 

Gyvybės gelbėjimo Kryžių, už 1961 m. stovykloje srau
nioje upėje išgelbėtą skautą.

Skautiškos spaudos bendradarbis, redagavęs 
"Skautybės kelią" "Draugo" dienraštyje. 1975 buvo 
išleista jo paruošta knyga "Jūrinis skautavimas".

Lietuvių fondo suteikiamas metines premijas 
Lietuvių rašytojų draugija skiria už tais metais 
išleistą geriausią literatūrinį kūrinį išeivijoje. 2004 
m. premija buvo padalinta (po 1000 dol.) v.s. Česlovui 
Senkevičiui už knygas "Ketvirtoji upė" ir "Penki 
taškai", ir Stasiui Džiugui už eilėraščių knygą 
vaikams "Kiškis neša dovanų". Premijos įteiktos 
2004 m. lapkričio 21 d. Jaunimo Centre, Chicago j e.

v.s. Česlovo Senkevičiaus skautiškoji kelionė 
niekad nenutrūko. Vos tik atgaivinus "Skautų aidą" 
Kanadoje, 1951-1956 m. buvo redaktoriaus pavaduoto
ju, 1957-1963 m. - redaktorium, o vėliau ir kiekvienos 
"Skautų aido" redakcijos nariu ar bendradarbiu. 
Lietuvių Skautų Brolijos vadijai stiprinant savo jėgas 

išeivijos naujoje žemėje, brolis Senkevičius 1952-1958 ir 
1988-1990 m. buvo spaudos ir informacijos skyriaus 
vedėju. Taip pat VI Tautinės stovyklos 1978 m. ir VII 
Tautinės stovyklos 1988 m. laikraštėlių redaktorius, 
knygoje "Lietuviškoji Skautija 1945-1985" Kanados 
rajono istorijos paruošėjas, redaktorius.

Toronte v.s. Č.Senkevičius priklausė skautų 
"Rambyno" tuntui, Skautininkų Ramovei. Buvo 
draugininku, tuntininku, Kanados rajono Vadu. Kiti 
didesni darbai - Jubiliejinės stovyklos "Aušra" 1983 m. 
ruošos komiteto viršininkas, LSS Garbės teismo 
pirmininkas 1970-1975 m. ir 1991-1996 m. O kas 
surašys ar suskaičiuos darbus, kuriems jis visada 
turėjo laiko ir noro juos atlikti tik jų niekas neregistra
vo?

Apdovanotas aukščiausiais LSS ordinais, įskaitant 
Geležinio Vilko ordiną. 2002 m. LR Prezidento Valdo 
Adamkaus apdovanotas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Sveikinam Gerbiamuosius Brolius ir didžiuo
jamės.

v.s. Alė Namikienė

2004 m. lapkričio 21 d. Jaunimo 

Centre, Chicagoje, dr.Alfonsas 

Sešplaukis-Tyruolis, laureatas v.s. 
Česlovas Senkevičius, LietuviŲ 

RašytojŲ draugijos pirmininkė 

Stasė Petersonienė, laureatas 

Stasys Džiugas, Elvyra Narutienė 

ir Lietuviy fondo pelno skirstymo 

komisijos pirm, v.s.fil. Kęstutis 

Ječius.
Nuotr. Zigmo Degučio
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SKAUTŲ VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Patirtimi dalinasi: s.Marius Rusinas (Toronto), s.Laima Bagdonavičienė (Philadelphia), Tarybos/Pirmijos ir Seserijos iždininkė v.s.
Irena Markevičienė (Worcester), Seserijos VS v.s. Dalia Trakienė (Chicago), ps.fil. Rita Žukienė (Los Angeles)

SS Seserijos ir Brolijos tuntininkų suvažiavimas 
įvyko 2004 m. lapkričio 6 d., Lemonte, IL.
Posėdį malda pradėjo Skaučių Seserijos Vyriausia 

Skautininke v.s. Dalia Trakienė. Po dalyvių prisistaty
mo, Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas v.s.fil. 
Romas Rupinskas išdalino visiems po didžiulį pluoštą 
įvairiausių dokumentų, Vyr. Skautininkų paruoštas 
tuntininkams,-ėms atskiras knygas su nuostatais, pro
gramomis ir pan.

LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Rimantas 
Griškelis, pasveikinęs suvažiavimo dalyvius, davė 
pranešimą apie Pirmijai/Tarybai praėjusių metų tun
tininkų suvažiavimo pateiktų uždavinių padėtį. 
Siūlomiems nuostatų pakeitimams buvo sudarytos 
komisijos ir tie nuostatai atiduoti Tarybai patvirtinti.

LSS Tarybos/Pirmijos ir Seserijos iždininkė v.s. 
Irena Markevičienė ir Brolijos iždininkas v.s.fil. Kazys 
Matonis išdalino tuntininkams pavyzdinius vienetų 
registracijos lapus, vadovų lavinimo skyriaus 
finansinės apyskaitos lapus, pajamų-išlaidų, bankų 
apyskaitų, kontrolės komisijos patikrinimo dokumen
tus. 10 lapų! Narių mokesčiai turi būti surinkti iki 
metų pabaigos, finansinės atskaitomybės dokumentai 
valstybei turi būti paruošti laiku ir tvarkingai. Didelis 
darbas ir malonu matyti, kai jis atliekamas griežtai ir 
tvarkingai, v.s.fil. Romas Rupinskas padėkojo Brolijos 
tuntininkams už laiku pristatytus narių mokesčius.

Brolijos VSP s. Edis Leipus pristatė LSS tinklapio 
"skautai.com" taisykles, vadovus. Įdomu, kad per 
vieną mėnesį mūsų tinklapy buvo apsilankę net kelias-
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dešimt tūkstančių skaitytojų.
j.s. fil. Taiyda Chiapetta apibudino labai svarbų 

šiais laikais dokumentą "Vadovų elgesio taisyklės" - 
"Duty of Care". Seserijos ir Brolijos vadijose šios 
taisyklės buvo apsvarstytos ir dabar pateikiamos 
vienetų vadovams su atitinkama vaizdajuoste, kuri 
turėtų būti peržiūrėta vienetų vadovų posėdžiuose.

Taip pat sesė Taiyda paaiškino apie naujai paruoštą 
programą suaugusiems, kurie nori tapti vadovais 
skautų vienetuose. Tai gali būti skautų tėvai norinys 
įsitraukti į veiklą, ar vaikystėje buvę skautai ir dabar 
sugrįžta dirbti, padėti ir t.t. Šią programą paruošė 
j.s.fil. Taiyda Chiapetta, vyr.sk.fil. Eglė Novak ir s. 
Jūratė Vallee - visos pedagogės. Tuntininkų nuomone, 
šios abejos programos-taisyklės labai palengvins jų 
darbą.

Kalbėta ir apie vyresniųjų skautų, skautininkų 
pagelbą vienetams. Philadelphijoje vyresnės padeda 
ruošti skautes vyr. skautės įžodžiui, Atlanto rajone 
vyresnieji dalyvauja stovyklos darbuose, "Birutės" 
vyr.skaučių draugovė Toronte ir "Kun. Gražinos" 
būrelis Los Angeles yra nuolatinė, ypatinga pagelba 
vienetams. Ir ta pačia proga tuntininkai paraginti 

neužmiršti tų, kurie skautavo 50 metų (tuo pasižymi 
lietuviškoji skautybė), jiems yra ženklelis, suteikiamas 
LSS Tarybos Pirmininko.

Darbas vienetuose

Seserijos ir Brolijos Vyr. Skautininkai prašė tun- 
tininkus pristatyti pavyzdingus jaunuolius apdovano
jimui žymenimis, priminė tvarkingų uniformų svarbą. 
Brolijoje 2004 m. įvestos naujos mėlynos kelnės gražiai 
suvienodino skautų eiles, nors keliais atvejais buvo 
nesusipratimų tarp kitataučių ir, kaip buvo išsireikšta, 
vaikai greičiau mėlynas supurvina.

Iki šių metų pabaigos bus užbaigtos ruošti atnauji
namos patyrimo laipsnių ir specialybių programos. 
Nors visiems aišku, kad daugelis vaikų sunkiai kalba 
lietuviškai, bet Seserijos ir Brolijos vadijos yra nutaru
sios programas spausdinti lietuvių kalba, kad visi 
bandytų ją naudoti kiekvienu galimu atveju. 
Tuntininkai sako, kad jeigu reikia ir, kad vaikai geriau 
suprastų, patyrimų laipsnių programas jie išverčia į 
anglų kalbą. Toronte skautų,-ių lavinimui einama labai

Gintaro Vadovių Mokyklos vedėja v.s.fil. Naida Šnipaitė-Johnson sustojo paklausyti kq diskutuoja ši skiltis. Priekyje s.fil. Rūta 

Ozers (Chicago) ir ps. Rūta Lemon (Toronto). Iš k. - s.fil. Andrius Gaputis (Montreal), j.s.fil. Taiyda Chiapetta (Chicago), 
Brolijos VS v.s.fil. Romas Rupinskas (Chicago) ir v.s. Romas Otto (Toronto)
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Jei linksma tuntininkams, bus linksma ir jy skautams - ps. Viktoras Puodžiūnas (Chicago), s.fil. Danutė Mažeikienė (Los 

Angeles), Bacevičienė (Chicago), s.v. Romas Juozelskis (Boston), s. Virginija Rubinski (Cleveland)

stipri "kirvuko" programa.
Vyr. Skautininke siūlo netaikyti jaunimui patyrimo 

laipsnius pagal mokyklos skyrių ar vaiko amžių. 
Geriau, jei būna išimčių, programą pritaikyti atskiro 
jaunuolio sugebėjimui.

"Senieji vilkai" - buvę LSB Vyr. Skautininkai v.s.fil. 
Kazys Matonis ir v.s.R.Otto pabrėžė tinkamo patyrimo 
laipsnių ar specialybių programų išėjimo svarbą, o 
v.s.fil. Kęstutis Ječius - "kai jaunimui duodi 
atsakomybę ir pasitikėjimą, jis viską gerai atlieka".

Siūloma vyresniosios skautės ir skauto vyčio 
įžodžiams paruošti kiek jaunesnius nei 18 metų, v.s.fil. 
Gintaras Plačas sako, kad "Lituanicos" tunte Chicagoje 
jaunuoliai pasiruošia įžodžiui būdami 17 metų. 
"Palangos" tunto tuntininkė s. Danutė Mažeikienė - 
labai svarbu mergaitėms trečioj gimnazijos klasėje 
duoti vyr. skautės įžodį, tada jos turi galimybę visus 
metus padirbėti tunte prieš išvykstant studijuoti, 
v.s.fil. Rimantas Griškelis siūlo vyr. skautes ir skautus 
vyčius dar prieš studijas supažindinti su Akademinio 
Skautų Sąjūdžio veikla, programa ir nariais, nes "skau- 
tybėje įgytos draugystės yra stiprios ir ilgalaikės".

Vadovų lavinimas

Virš dviejų valandų truko vadovų lavinimo tema 
vedama LSB Ąžuolo ir LSS Gintaro vadovų,-ių 
Mokyklų vedėjų v.s.fil. Gintaro Plačo ir v.s.fil. Naidos 
Snipaitės-Johnson. Pirmiausia jiems patiems teko 
išklausyti pagyrimus už praėjusią (2004 m.) ĄVM ir 
GVM stovyklą Rake, MI, kur vadovavimui labai stropi
ai ruošėsi 23 skautės ir 14 skautų. Kursantės iš 
"Palangos" tunto, Los Angeles, grįžusios iš stovyklos 
buvo draugovių vadovės savoje "Rambyno" 
stovyklavietėje, Chicagos "Lituanicos" t. skautai ir 
"Nerijos" t. jūrų skautės po vadovų stovyklos liko toli
au stovyklauti ir eiti vadovų pareigas tuntų stovyklose 
Rakė, s.fil. Andrius Gaputis iš Montrealio prašė, kad 
mažesnius vienetus aplankytų Gintaro ir Ąžuolo 
Mokyklų kursantai, vienišesnį jaunimą patrauktų 
dalyvauti. Sesė Naida pareiškė skautišką ačiū ps.fil. 
Tomui Dundzilai, Ąžuolo Mokyklos vedėjo pavaduo
tojui, nes - "pusė visos stovyklos programos buvo ant 
brolio Tomo pečių", v.s.fil. Gintaras Plačas padėkojo 
"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntininkams s. Mariui 
Rusinui ir ps. Rūtai Lemon už puikų vadovų stovyklos 
priėmimą prieš 3 metus Romuvoje, o dabar jau
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Draugoviy lavinimo problemas svarsto - v.s. Remigijus Belzinskas (Cleveland), j.s.fil. Rūta Kirkuvienė (Chicago), vyr.sk.fil. Eglė 
Novak (Chicago), s.fil. Gintaras Aukštuolis (Chicago), s.fil. Vytenis Vilkas (Los Angeles)

ruošiamės vėl ten būti 2005 m. vasarą. "Tai po stovyk
los kviečiu visus kursantus likti stovyklauti su 
kanadiečiais lietuviais skautais mūsų Romuvoje" - 
sako brolis Rusinas, o sesė Naida Johnson - "ir po 
Romuvos, visi į Atlanto rajono stovyklą!" Suvažiavime 
nuotaika labai pakili.

Ypatingą ačiū v.s.fil. Gintaras Plačas ir v.s.fil. Naida 
Šnipaitė-Johnson išreiškė Lietuvių Fondui už suteiktą 
paramą vadovų lavinimo programai praėjusioje 
stovykloje. "Mūsų atsakomybė, kad vyktų tos stovyk
los, nes jaunimo yra daug, turim atiduoti duoklę" - 
užbaigė pirmą šios programos dalį v.s.fil. G.Plačas.

Skautybė - žaidimas. Visi suvažiavimo dalyviai po 
kėdėmis rado prilipdytus paveikslėlius. Kai juos pri
sisegė prie uniformų, susidarė "karvių", "asilų", 
"kalakutų", "avinų", žąsų" skiltys. Vaje...! Per pusę 
valandos skiltys turėjo sugalvoti savo šūkį, išnagrinėti 
įvairias jiems paduotas temas, surašyti ir vėliau jas 
visiems paaiškinti. Buvo labai įdomu, naudinga ir net 
sukėlė juoko, kai JAV Vidurio rajono Vadė j.s.fil. Taiyda 
Chiapetta paaiškino, kad "reikia auklėtis nuo mažens, 
kad kada nors būsi tuntininku", arba "Rambyno" tun- 
tininkas s. Marius Rusinas - "iš ryto pažiūriu į veidrodį 
- žmogus, po dviejų valandų sueigoje, grįžtu 
nupešiotas".

Skautybės vertė

Diskusijų eigoje, šalia mums įgimtų vertybių, lav
inamų vykdant skauto įstatus, teko išgirsti keli sakini
ai pažymintys, galima sakyti, medžiaginę skautybės 
vertę: profesiniame gyvenime, kai prisistatai esąs 
skautu, tave labiau vertina; mūsų sesė gavo stipendiją 
studijoms, nes buvo skautė; pora brolių, stodami į 
Amerikos kariuomenę gavo aukštesnį laipsnį, nes 
pateikė jų - skautų vyčių vadovo pasirašytą raštą apie 
jų atliktus darbus.

Baigiant suvažiavimą, LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis palinkėjo visiems ir toliau 
dirbti, neprarasti tos energijos, nes "mes auklėjam 
vaikus, jie išaugs į žmones, turės pasisekimą". 
Suvažiavimo rengėjams - Seserijos ir Brolijos 
Vyriausiems Skautininkams "Šatrijos" tunto tuntininkė 
ps. Rūta Lemon tarė ačiū už suvažiavimą, kuriame 
galėjom pasimatyti, pasikalbėti, pasijuokti.

Devynios valandos (su pusvalandžiu pietums) 
draugiškai atliekamo darbo prabėgo labai greitai. Čia 
rašančiai (beveik 60 metų skautaujančiai) buvo nepa
prastai malonu stebėti ir kartu būti šioj puikioj grupėj. 
Mūsų Vyriausi Skautininkai gimę jau svečiose šalyse, 
tuntininkai ir kiti vadovai yra jau išeivijoje brendusių
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skautiškų šeimų vaikai. Ir jų 
šeimos yra lietuviškai skau
tiškos, nes kaip galėtų žmogus 
atiduoti visą savaitgalį tokiam 
darbui, kai užtektinai reikalų 
turi ir namuose.

Su dėkingumu ir pagarba -

v.s.Alė Namikienė

Los Angeles tuntų atstovai - "Palangos" tunto tuntininkė s. Danutė Mažeikienė, 
"Kalniškių)" tunto tuntininkas s.fil. Vytenis Vilkas ir ps.fil. Rita Žukienė.

"Šatrijos" tunto tuntininkė ps. Rūta Lemon, "Rambyno" t. tuntininkas s. Marius Rusinas ir "Geležinio Vilko- 

Neringos" t. tuntininkas s.fil. Andrius Gaputis. Stovi Seserijos vadijos narės s.fil. Alvida Rukuižienė ir s.fil. 
Rūta Ozers.
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Darija Siliunaitė

Einam pietauti. Iš k.: Močiutė Regina Kučienė, aš, Aleksiukas, teta Renė ir dėdė Linas

Šis dienoraštis papasakos jums mano įspūdžius apie kelionę į 
Lietuvą. Supažindinsiu jus su Vilnium, šalies sostine, kur aš šiuo 
metu randuosi.

iskas prasidėjo bepietaujant mūsų šeimai pas 
V / Močiutę ir Tėvuką. Tėvukas pakvietė mane vykti 
V kartu su jais į Lietuvą. Buvau pritrenkta! Tai 

reiškia, kad vyksiu Europon! Tuoj pat sutikau! O kai 
sužinojau, kad ir mano pusbrolis Aleksiukas, teta Renė 
ir dėdė Linas Kučai atvažiuos - buvo dvigubas 
džiaugsmas.

Po daug pasiruošimo 
(reikėjo gauti pasą bei atlikti 
kitus darbus), atėjo lauktoji 
diena ir mes jau O'Hare oro 
uoste. Belaukiant eilėj, prieš 
atiduodant bagažą, pastebėjau 
skelbimą, kad SAS lėktuvo sky- 
dis yra perpildytas ir jie 
sumokės 600 dol. jei kas sutiktų 
palaukti sekančio skrydžio. Ar 
jie juokauja? Atrodo, kad ne.

Mūsų skrydžiui vartai buvo 
Ml 5. Čia vėl buvo keleivių ir 
lengvojo bagažo patikrinimas. 
Tėvukas buvo "pagerbtas" - 
turėjo nusiimti batus, o kai 
praėjo metalo detektorių - ir 
diržą. Susirūpinau, kad jam 
kelnės nenukristų, bet viskas 
baigėsi laimingai ir Tėvukui 
neteko raudonuoti.

Skrydis į Stockholmą, 
Švedijoje, prasidėjo 16:15 vai. 
Įėjus į lėktuvą labai nustebau. 

Niekad nebuvau mačius tokio puikaus ir didelio lėktu
vo. Dvidešimt trečioj eilėj FG ir H sėdynės buvo mūsų. 
Aš atsisėdau prie lango, Močiutė prie manęs. Kai 
pradėjom kilti, pamojavau "sudiev" Chicagai ir, kram
tydama "Juicy-Fruit" gumą, žiūrėjau pro langą, kaip 
mes kilom link debesų, o žemė nuo mūsų tolo... 
Vakarienės metu, ant "touch screen" TV prieš mūsų

Apie autorę:
"Nerijos" tunto jūrų skautė Darija Siliunaitė gyvena Lemont, IL. Tėveliai - Viktorija ir Darius (abu skautai), brolis - Lukas, 
sesuo - Monika, seneliai - v.s. Regina ir v.s. Viktoras Kučai. Darija lanko vid. mokyklą Lemonte, 7 klasę, priklauso 
"Lituanicos" krepšinio reprezentacinei komandai (vyks j Lietuvą sekančiais metais), žaidžia futbolą, treniruojasi lengvo
je atletikoje ilgę atstūmę bėgime, plaukia, skambina pianinu ir jai patinka piešti. Nuo pirmo skyriaus lanko "Maironio" 
lituanistinę mokyklą Lemonte.
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sėdynes, žiūrėjom "Treasure Planet". Vėliau lėktuve 
užgesino šviesas, uždarė langus, kad keleiviai galėtų 
miegoti, bet mudvi su Močiute dar pažiūrėjom filmą 
"Just married" su aktoriais Ashton Kutcher ir Brittany 
Murphy. Per tuos visus įspūdžius vos neužmiršau' 
paimti vaistus, nes tik vakar man dantų gydytojas 
ištraukė dantį.

Laikas yra susimaišęs. Namuose vidurnaktis, o 
lėktuve jau aštunta ryto ir pusryčiai. Valgyti nelabai 
norisi, nes dar taip neseniai valgiau puikią vakarienę.

Švedijoj nusileidom iš ryto. Ausys užkimštos, maži 
vaikai aplinkui verkia; greičiausiai dėl ausų spaudimo. 
Gyvenu Chicagos laiku, net medžiai čia atrodo kaip 
namie. Oro uosto pastatai gražūs, moderniški, stiklas ir 
medis. Sekam žmonių minią link muitinės patikrinimo 
punkto. Linija vos juda. Mums beliko tik 15 minučių 
iki skrydžio į Vilnių. Pradėjo apimti panika. Laimei 
pasimaišė uniformuota tarnautoja, kuri Tėvukui 
pasakė, kad mums nereikia eiti per muitinę, nes skren
dam toliau į kitą kraštą. Greit tempiam daiktus laiptais 
aukštyn ir žemyn, kol surandam reikiamus vartus 
M20.

Neapkrauti darbu, Lietuvos oro linijos tarnautojai 
greit patikrino mūsų pasus ir palydėjo į stovinčiųjų 
autobusą. Po 3 minučių autobusas sustojo prie mažo 
sprausminio lėktuvo pavadinto Lietuvos oro linijos - 
Lithuanian Airways. Įlipę į lėktuvą pamatėm, kad jo 
įrengimai yra daug paprastesni negu SAS. Tėvukas 
atsisėdo kairėje pusėje, gi Močiutė ir aš dešinėje. Aš 
gavau sėdynę šalia lėktuvo motoro, bet buvau tiek 
išvargus, kad tuoj užmigau. Gaila, nemačiau Lietuvos 
iš viršaus, bet grįžtant tikrai pamatysiu.

Atvykus į Lietuvą, susirinkę lagaminus, ieškojome 
taxi, bet, mums nežinant, kažkas iš valdžios atsiuntė 
šoferio vairuojamą automobilį, kuris nuvežė mus į 
viešbutį. Taipogi, Močiutei nežinant, jos vienintelis 
pusbrolis Nerijus irgi atėjo pasitikti.

Štai pirmi įspūdžiai: daug "spray paint" ant sienų, 
dauguma skelbimų lietuvių kalboje, Lietuvos oras 
kvepia skirtingai, automobiliai - greičio demonai, 
automobilių lentelės skirtingos. Kai tik atvykome į 
viešbutį, prisistatė ponia. Jos vardas buvo uhh... 
užmiršau!! Ji nuvedė mus į trečio aukšto butą Nr.66. 
Kambary keistas kvapas, kambariai maži. Buvo virtu
vė, gyvenamas kambarys-salionėlis ir išvietė. Virtuvės 
stalas toks žemas, kad vos galėjau pakišti kelius po juo. 
Pasiūliau valgyti prie mažo apvalaus staliuko salionė- 

ly. Virtuvė atrodė lyg lėlių namely; viryklė-plyta ir 
šaldytuvas mažyčiai, spintelės žaliai nudažytos, sieno
je trūksta kelių plytelių. Grindys atrodo lyg ąžuolinės, 
bet iš tikrųjų dirbtinos. Pasirinkom kur kas miegosim 
- Močiutė ant vienos sofos, Tėvukas ant kitos, o aš 
sudedamoj lovelėj. Iš tikrųjų, kai esi pavargęs, bet kur 
yra gerai.

Tada nuėjome į banką, kuris buvo čia pat už 
kampo, išsikeisti dolerius į litus. Prisireikė eiti išvietėn. 
Šiaip ne taip ją suradau banke ir ... nustebau - nėra 
sėdynės!! Plaunant rankas vėl staigmena - vanduo 
purškė taip smarkiai, kad mane visą aptaškė. Po to 
turėjom nusipirkti maisto. Krautuvė, vardu IKI buvo 
tokia, kaip namie. Ar žinai, kad buvau du kartus vos 
nesuvažinėta! Čia vairuotojai neduoda pirmenybės 
pėstiesiems. Jie tik nori greitai lėkti. Vienu metu, 
nužengus nuo šaligatvio, iš už kampo pravažiuojantis 
automobilis vos nenubraukė odos nuo mano nosies, o 
sekantį kartą - ponia, išvažiuodama iš pasistatymo 
aikštelės. WOW!

Pirmos dienos popietė. Vasaros dienos čia ilgos, o 
naktys trumpos. Po pietų iškeliavom paklaidžioti po 
senamiestį. Geriausiai man patiko kopti į Gedimino 
pilies bokšto kalną. Lipom ir lipom, sukdami aplink, 
kol pagaliau pasiekėm viršūnę. Iš ten matėsi visas 
Vilnius su apylinkėmis. Nuostabu! Po įtempto 
vaikščiojimo pavargome ir nutarėm sustoti restorane 
suvalgyti barščių ir koldūnų. Pirmučiausia atnešė 
lėkštę sriubos, kurios viduryje sukosi kažkoks baltas 
plėmas (vėliau supratau, kad grietinė). Paragauju, bet 
tai buvo ne pagal mano skonį ir pamažu atstūmiau 
lėkštę į šalį. Barščiai ne tokie, kaip mano Močiutės. 
Koldūnai buvo puikūs. Mano laimei Tėvukas valgo bet 
ką, tad jis ir pabaigė mano sriubą. Vėliau Tėvukas 
papasakojo, kad mano mama (tuo laiku ji dar nebuvo 
mano mama) mėgdavo valgyti šiame restorane, kai 
lankė Vilniaus universitetą 1981 metais. Jis sakė, kad ji 
tada priaugo dešimt svarų!

Po trumpo poilsio viešbutyje, visi trys iškeliavome 
pamatyti vaidinimą "Velnio nuotaka". Tarp kitko vai
dinimas buvo atvirame ore. Mes neturėjome bilietų, o 
žmonių minios. Negali prasigrūsti. Šiaip ne taip ilgiau
sioj eilėj sulaukėm nusipirkti bilietus. Susiradom 
vietas atsisėsti ir aš tuoj pat užmigau. Kai prasidėjo 
vaidinimas, nieko negalėjau matyti. Net ir gale atsisto
jus negalėjom suprasti kas ten vyksta. Tai žinot ką sug-
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Prie nuostabaus fontano Vilniuje

alvojom? Parkeliavom namo!! Viską susumavus, 
praradome 45 litus, pavargome ir pirmą dieną 
Lietuvoje užbaigėm ne visai patenkinti.

Antra diena

Ryte atsibudau 8:30 Kai apsirengiau, Tėvukas 
pasakė, kad su Nerijum važiuosim į turgų. Išgėriau 
stiklinę apelsinų sunkos, suvalgiau apelsiną ir iškeli
avome. Bevažiuojant Nerijaus mašinoj sužinojau, kad 
jis yra architektas ir projektuoja namus Luxenburge. 
Nuvažiavom apžiūrėti jo naujo namo. Puikus! Didelis! 
Trijų aukštų ir su kiemu. Tada nuvažiavome į turgų. 
Pirmas dalykas, kuris atkreipė mano dėmesį, tai 
berniukas parduodąs kačiukus ir šuniukus. Tuoj prisi
miniau mano Maxy. Kaip norėčiau jį čia turėti... Kiti 
pardavinėjo viščiukus, ančiukus. Viskuo domėjomės. 
Nusipirkom vyšnių, braškių ir pyragaičių, kurie buvo 
patys skaniausi. Yummy! Atrodo, kad juos vadina 
blyneliais. Apžiūrėjus turgų, Nerijus nuvežė mus į jo 
mamos butą. Tai buvo pirmas kartas kada Močiutė 
susitiko savo tetą. Maloni moteris. Mes kalbėjomės (aš 
tik klausiau) ir padarėme visų nuotrauką. Aš ir vėl 

pradėjau snausti, nors dar nebuvo pusiaudienis. Bet, 
kai išgirdau, kad eisim valgyti pica, tuoj prasiblaškiau. 
Valgėme Čili Pica restorane. Jie turi pačią geriausią 
picą. Aš suvalgiau visą picą viena pati! Restorane susi
tikom Darių Polikaitį, p. Sušinską ir jų draugus. 
Kalbant apie draugus - vakar susitikau Kristą ir Aidą 
valgant ledus. Pasisveikinom, bet jos skubėjo ir sakė, 
kad pasimatysime Rako stovyklavietėje. Grįžtu į Čili 
Pica. Po pietų Nerijus pavežė Močiutę ir mane iki 
Rotušės, kur buvo švenčiama Australijos lietuvių 
diena. Tėvukas nuėjo į viešbutį atnešti mano švarkelį, 
lietsargį (ir vėl pradėjo lyti) ir geriamo vandens 
bonkutę. Tik spėjom atsisėsti, aš ir vėl užmigau ir 
pramiegojau dovanų įteikimo ceremoniją. Chorui 
pradėjus dainuoti, prabudau. Sekė tautiniai šokiai. Visi 
jaunuoliai, apsirengę lietuviškais tautiniais drabužiais, 
šoko australų šokį. Sugiedojus Lietuvos ir Australijos 
himnus, oficialioji dalis baigėsi ir svečiai (ne aš) buvo 
pakviesti paragauti australiško vyno. Tėvukas išgėrė 
net du stiklus. Lietus tebelyja. Galėjom grįžti į viešbutį 
pėsti, bet aš nevaikštau kai lyja. Taxi parvežė namo ir 
štai aš jau čia. Lyja smarkiai.

Šį vakarą eisime į koncertą. Liūdna. Vis dar lyja. 
Turėsim dėtis lietpalčius. Tėvukas davė paragauti
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gurkšnelį alaus. Nesirūpinkit - be alkoholio, vien 
putos. Eisiu kiek prigulti, nes negaliu priprasti prie 7 
valandų laiko zonos skirtumo, o koncertas bus tik 10 
vai. vakare. Močiutė prikėlė mane apie 8 vai., greit 
užvalgiau bulkos su sviestu, dešra ir agurku, ir 
išskubėjom, kad gautumėm geresnes vietas. Koncertas 
vyko po atviru dangum Katedros aikštėje.

Eidami susitikom Nerijų Gedimino prospekte prie 
Dramos teatro, ant kurio stogo yra trijų mūzų statulos. 
Tėvukas sako - "trys bobos ant stogo". Jos apsirengu
sios juodais drabužiais ir auksinėmis kaukėmis. 
Pasiekę aikštę radom dar daug laisvų vietų. Mes 
pasirinkom penktą eilę, ir kadangi ant suolo gali sėdėti 
penki, Močiutė pakvietė jos draugę Birutę prisijungti 
prie mūsų. O dabar truputį juoko. Tėvukas atsilošė 
atgal su kažkuo pasišnekėti ir staiga mūsų suolas 
pasviro į užpakalį. Mes jau beveik virtom atgal. 
(Pamiršau pasakyti, kad su Močiute nusipirkom ledų ir 
aš dar tebeturėjau vanilijos ledų puoduką, kai taip atsi
tiko) Laimė atgavom balansą ir neužvirtom ant kitų 
žmonių.

Maždaug 5 min. prieš atvykstant prezidentui 
Paksui, sargybinis pasakė mums pasitraukti vieną eilę 
atgal. Mes persikėlėm, bet naujas suolas buvo visai 
šlapias, kurį turėjom nusivalyti. Laukdami prezidento, 
dairėmės aplinkui. Močiutė pastebėjo už poros eilių 
poną Stasionį iš Australijos, kurio namuose buvo apsis
tojus laike Tautinės stovyklos 1978 m. Pagaliau 
pasirodė prezidentas su palyda ir užėmė du priekinius 
suolus. Koncertas prasidėjo laiku, dainos buvo nepa
prastai gražios ir įspūdingos. Pirmoji daina buvo apie 
žmones Dievu nusivylusius. Laike šios dainos, dviejų 
mylių ilgio baltą juostą nešė Karo Mokyklos kariūnai. 
Juostoje buvo įrašyti įvairūs posakiai, kaip - "Dieve, 
kur Tu?", "Mes čia!" Juosta tęsėsi ir tęsėsi. Daina taip 
pat buvo ilga, nes užteko laiko įvežti vežimėlius su 
rūkstančia liepsna. Nuostabu! Dainai pasibaigus kilo 
ovacijos, plojimai. Ir sekanti daina buvo graži. Po to 
pasirodė kariūnai su šautuvų pratimais. Jie ne tik 
šautuvus suko, mėtė, bet šaudė į orą. Iššovė keturis 
kartus. Pirma ir antra salvė nežinau už ką buvo, bet 
trečia buvo už Lietuvą, ketvirta už karalių Mindaugą.

Prezidentas Paksas, įteikęs gėles dirigentui, 
išvyko. Mes išėjom taip pat. Gatvėse buvo taip daug 
žmonių, kad policija sustabdė automobilių judėjimą. 
Ėjome susikabinę, kaip polką šokdami, kad sušiltume. 
Pralenkėm Gražiną ir Vytautą Kamantus, jie neskubėjo. 
Grįžę namo, žaidėme UNO. Tėvukas laimėjo abi parti
jas, kurios užtruko iki 1 vai. ryto. Taip baigėsi mūsų 
antroji diena.

Trečia diena

Pabudau labai anksti. Laukiam atvažiuojant 
Nerijaus su sūnum Steponu. Kadangi grindys buvo 
nešvarios, nutarėm su Močiute jas išvalyti. 
Nuskubėjom į IKI, nusipirkom kempinę, šiukšlėms 
maišų, šiek tiek maisto ir gumines pirštines. Kas gi nori 
purvą su rankomis tvarkyti! Buvau tikra darbininkė ir 
grindys buvo dešimt kartų švaresnės.

Atvažiavo Nerijus su sūnum. Vaje, kaip aukštas tas 
Steponas! Nusifotografavome. Močiutė ir aš prie 
Stepono buvom kaip nykštukai. Svečiams išvykus, 
Močiutė išėjo pas Virginiją pasiųsti e-paštu pranešimą 
mano tėveliams, kad čia viskas tvarkoje, o mudu su 
Tėvuku nuėjom iki Parlamento. Ten padarėme nuo
trauką prie laisvės fontano ir prie PLB ąžuoliuko, kuris 
buvo pasodintas prieš tris metus, vykstant X-tam PLB 
seimui.

Vėliau Tėvukas išvyko į Vilniaus oro uostą pasitik
ti mano pusbrolį Aleksiuką ir jo tėvelius, o Močiutė ir 
aš, sutvarkiusios kambarį, išėjom į mugę. Stabtelėjom 
užkąsti McDonald'e. Čia už pomidorų košę (ketchup) 
reikia mokėti! Aš suvalgiau savo kotletą, o keptas bul
ves padėjo suvalgyti močiutė. Mugėje įnikome į visok
ius įdomius daiktus. Mano sesutei Monikai nupirkau 
lėlę ir karolius, broliui Lukui - švilpuką ir varpelį, o 
sau irgi išsirinkau karolius. Po to vaikštinėjom klausy
damos muzikos, stebėjom šokant tautinius šokius ir 
bendrai slampinėjom. Dauguma programos atlikėjų 
buvo atvykę iš įvairių vietovių, dėvėjo tautinius 
drabužius. Tikrai prisimintina popietė. Išbuvome apie 
keturias valandas, o Aleksiuko vis dar nėra. O gal jų 
nematėm? Pasukom namo. Ir ten jų nėra. Kažkas net
varkoj! Kodėl Tėvukas neatėjo į mugę, kaip buvom 
suplanavę? Labai susirūpinom. Gal jie prarado skydį, 
ar kas nors blogo atsitiko? Močiutė jau pradėjo ašaroti. 
Ir staiga... pasirodo Aleksiukas, lydimas dėdės Lino. 
Ach, kaip buvome laimingi! Vėl nuėjom į Čili Pica 
pavalgyti. Aš su Aleksiuku, netikėsit, suvalgėm visą 
vidutinio didumo picą! Apsikabinom, atsisveikinom, 
nes Aleksiukas apsistojo Antakalnyje, keletą mylių nuo 
mūsų. Susitarėm ryt rytą susitikti prie Katedros bokšto 
ir eiti kartu pusryčiauti.

Vakare su Močiute žaidėm mūsų nuolatinį UNO, o 
Tėvukas, kaip visada, ramiai knarkė.

(tęsinys sekančiame “Skautų aido” numeryje)
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Fil. Adomas Mickevičius mirė 2004 m. spalio 23 d., Burlingame, CA.
Gimęs 1930 m. Klaipėdoje, brolis Adomas Muenchene baigė lietuvišką gimnaziją, elktros inžineriją studijavo 

ir B.S. laipsnį gavo Illinois Technologijos institute.
Buvo aktyvus Lietuvių Skautų sąjungos narys., Skautų Akademikų Korp [Vytis pirmininkas, 1960 m. "Mūsų 

Vytis" žurnalo vyr. redaktorius, vėliau "Lituanus" žurnalo redaktorius.

Ps. Algis Valiūnas mirė 2004 m. lapkričio 20 d., Toronto, Kanadoje.
Brolis Algis skautauti pradėjo Ansbecho stovykloje, Vokietijoje. 1949 m. atvykęs į Torontą, tuoj įsijungė į 

"Rambyno" tunto skautų eiles, vadovavo vilkiukų draugovei. Su v.sl. Audriu Pundzevičium suorganizavo 
"Geležinio Vilko" skautų vyčių būrelį. 1954 m. pakeltas į paskautininkio laipsnį.

ps.Algis Valiūnas noriai stovyklaudavo Romuvos stovyklavietėje ir ją rėmė, mėgo slidinėjimo ir buriavimo 
sportą.

Atsisveikinti su broliu Algiu ir paskutinį kartą jam sugiedoti "Ateina naktis" susirinko Toronto skautija, kurios 
vardu atsisveikinimo žodį tarė s. K.Batūra, garbės sargyboje stovėjo skautininkai,-ės.

Nuoširdi užuojauta jo žmonai v.s. Genovaitei, dukrai Snaigei Šileikienei ir visiems artimiesiems.
Brolis Feliksas

T ' l i

Netekome buvusio LSB Vyriausio Skautininko Vytauto Vidugirio
Ramiojo Vandenyno rajono skautų vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą 

Brolio Vytauto šeimai.
Šiais metais nemažai mūsų skautiškųjų didvyrių iškeliavo į dangiškąją 

stovyklavietę. Jie tikriausiai danguje susiorganizavo į draugovę, o dabar jų 
tarpe yra ir v.s.fil. Vytautas Vidugiris. Be abejo, brolis Vytautas taps ten draug
ininku ir toliau dalinsis ta skautiška dvasia, kurią jis mums įkvėpė savo 
pavyzdžiu.

Kai brolis Vytautas buvo Brolijos Vyriausiu Skautininku, aš buvau vilk
iukas. Prisimenu, kai jo nuotrauka puošė "Lietuvių dienų" žurnalo viršelį. Jis 
man atrodė kaip pats didžiausias ir garbingiausias skautas visame pasaulyje. 
Taip pat prisimenu, kai jis garsiai tardavo sveikinimo žodžius mūsų sueigose 
ar šventėse - jis buvo tikras vadovas!

Nors dangiškosios draugovės skaičiai didėja, bet neatsiliekame mes ir čia 
- žemėje, mūsų gretos auga. Už tai ačiū mūsų vadovams, kaip brolis Vytautas, 
davusiems mums skautiškojo gyvenimo pagrindus.

Ilsėkis ramybėje, Broli Vytautai. Mes liekame amžinai Jums dėkingi. 
Pažvelk į mus karts nuo karto, ypač kai stovyklaujame Rambyne, ir džiaukis 
naujais skautais ir vadovais sekančiais Jūsų pavyzdžiu.

v.s.fil. Tadas Dabšys
RVR Vadas

ILSĖKIS RAMYBĖJE, BROLI VYTAUTAI

Buvęs LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Eugenijus Vilkas
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"Dariaus ir Girėno" ir "Ąžuolo" draugovės iškyloje spalio 9-10 d. Sawyer, Ml

CHICAGO

"Lituanicos" 
tunto skautų iškyla
"Dariaus ir Girėno" draugovės prityrę skautai 
kartu su "Ąžuolo" draugovės geltonšlipsiais 
stovyklavo 2004 m. spalio 9-10 dienomis brolių 
Viktoro ir Alekso Jucių senelio ūkyje, Sawyer,MI. 
Dalyviai nuvažiavo į stovyklavietę šeštadienį, 
po lituanistinės mokyklos pamokų. Juos maloni
ai priėmė ps.Loreta Jučienė, kuri abi dienas 
globojo stovyklautojus.

Atvykę "Dariaus ir Girėno" draugovės 
skautai pasistatė palapines ūkio pakrašty, greta 
pušyno, o ąžuoliečiai įsikūrė anapus jų, tarp 
lapuotų kietmedžių. Skautas vytis Viktoras Jučas 
pravedė vėliavos pakėlimą, kuriame dalyvavo 
12 prit. skautų ir prit. skautų kandidatų, 13 gel- 
tonšlipsių skautų ir kandidatų, ir 5 vadovai. Po 
maldos, pranešimų ir užkandžio, prit. skautai su 
trimis kandidatais ir jų vadovais nukeliavo į 
Warren Dunes State Park. Auksinėse smėlio 
kopose Michigan ežero pakrantėje broliai Justas 

Lelis, Juozas Pranckevičius ir Andrius Watson 
davė prityrusio skauto įžodį. Jų atsiekimą saulė
lydyje liudijo jų prityrę broliai Andrius 
Markulis, Antanas Paužuolis, Kaziukas Soliūnas 
ir kiti draugovės nariai. Grįžus į stovyklavietę, 
naujuosius "pritsus" pasveikino dabartiniai kan
didatai Mikutis Leipus, Julius Lietuvninkas ir 
Aleksas Siliūnas.

įžodžio metu ąžuoliečiai pasiliko 
stovyklavietėje ir broliškai sužaidė futbolo rung
tynes. Ruošiantis vakarui, ąžuoliečiai Domas 
Juodis, Aras Latvys, Dovas Lietuvninkas, Algis 
Marcinkevičius, Marius Stalionis ir Domas 
Vaitkus sukrovė laužą. Rimvydas Soliūnas 
atnešė vandenį iš šulinio, o Aleksas Jučas, Darius 
Lelis, Andrius Lietuvninkas, Dominic Paužuolis, 
Paulius Watson ir Klaudijus Žemaitis vakarienei 
paruošė bulves, morkas, pipirus ir svogūnus. 
Kiekvienas stovyklautojas ant laužo išsikepė 
visų mėgstamą "caveman" šiupinį. Prie 
šviečiančių žibintų skautai skaniai pavalgė, 
pasikalbėjo ir pasiruošė naktinei programai.

Naktį, apsupę laužą, broliai mokėsi skau
tiškų dainų iš sesės Loretos ir kitų vadovų. Visi 
buvo pralinksminti ąžuoliečių ir "pritsų" kandi
datų juokingais pasirodymais. Po naktipiečių
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"Dariaus ir Girėno" draugovės prityrę skautai po įžodžio Warren Dunes State Parke.

brolis Viktoras su prit skautais Jonu Vaičikoniu ir 
Matu Tamošiūnu vadovavo skautiškiems žaidimams. 
Po visų nuotykių, nuvargę skautai greitai užmigo savo 
palapinėse.

Visi skautai gerai išmiegojo, nors naktį oro tem
peratūra nukrito žemiau 32 laipsnių! Vadovai irgi gerai 
išmiegojo, bet įdomu, kad iš ryto kiekvienas vadovas 
sakė turėjęs siaubingą sapną, kad už palapinės 
slenksčio pravažiavo daugelį kartų garsiai švilpiantis 
garvežys su vagonais! Keista, visi sapnavo tą patį 
sapną...

Iš ryto buvo šalta. Visi tuoj puolė gerti karštą 
kakavą ar pakaitintas obuolių sultis. Kiekvienas 
stovyklautojas sau ant laužo išsikepė sumuštinį pus
ryčiams - "Mcjonas". Tai keptas kumpis su sūriu ant 
pakepto riestainio.

Po pusryčių visi pasiruošė iškylai į Warren Dunes 
State Parką. Prieš pradedant žygį, broliai Jonas ir 
Matas papasakojo apie Michigano kopų ekologinę 
istoriją ir svarbą. Jų ir brolio Vyto Kapačinsko lydimi, 
trys skiltys pavieniai iškylavo miško takiukais ir 
kopose. Skautams teko pasidžiaugti miško rudens 
spalvingumu ir iš arti stebėti gamtą. Dauguma užkopė 
į Mt.Randall viršūnę, nuo kurios per Michigano ežerą 
matėsi Indianos ir Illinois valstijos. Jauniausi "kopalip- 
iai" patyrė didžiausią malonumą šokinėdami ir bėgda
mi žemyn. Daugelis jų nesugebėjo suvaldyti savo 
greitį ir atsidūrė aukštyn kojomis smėlyje!

Iškyla baigta miške prie upelio, kur skautai paval
gė pietus ir pailsėjo. Grįžę į stovyklavietę, visi susit
varkė ir vėliavos nuleidimo metu atsisveikino. 
"Dariaus ir Girėno" ir "Ąžuolo" draugovės skautai bei 
jų vadovai - Juozas Kapačinskas, Vytenis 

Lietuvninkas, Linas Paužuolis, Viktoras Jučas ir Algis 
Tamošiūnas dėkoja p.Antanui Lingiui ir sesei Loretai 
už leidimą stovyklauti jų ūkyje. Skautiškas ačiū už 
parodytą nuoširdumą!

ps.fil. Algis Tamošiūnas
prityrusiy skautę vadovas

Skautas ir šešėlis kartu šoka nuo smėlio kopos.
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Nauji kaklaraiščiai 
vyr.sk. "Sofijos Čiurlionienės" 
būrelyje

2004 m. spalio 17-oji buvo graži ir saulėta. Kaip tik 
atitiko vyr.skaučių "Sofijos Čiurlionienės" būrelio 
sesių nuotaikai. Pas sesę s.fil. Giedrę Penčylienę vyko 
dviguba šventė - skautininkės ir vyresniosios skautės 
įžodžiai.

Sueigą pradėjo v. s. Albina Ramanauskienė 
pasveikindama naują "Aušros Vartų-Kernavės" tunto 
tuntininkę Aušrą Jasaitytę-Petri. Sekė vyresniosios 
skautės susimąstymo valandėlė sesei Jolantai 
Hauptmanienei, kurią labai gražiai pravedė s.fil. 
Svajonė Kerelytė. Į paskautininkės laipsnį pakeltos 
sesės Aldonos Vaitienės įžodžiui vadovavo v.s. Albina 
Ramanauskienė. Sesėms "Čiurlionietėms" buvo labai 

malonu, kad šioje šventėje dalyvavo Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skautininke v.s. Dalia Trakienė - ji užrišo 
sesei Jolantai mėlyną ir sesei Aldonai žalią 
kaklaraiščius.

Po skautiškų dainų pynės, vyko būrelio paruoštos 
vaišės.

Mūsų šventėje dalyvavo "J.Daužvardienės", 
"Mirgos" ir "Partizanės Vaidilutės" vyr.sk. būrelių 
sesės ar atstovės, ir buvusios "Aušros Vartų" t. tun- 
tininkės v.s. Albina Ramanauskienė, s. Nijolė 
Balzarienė, s.fil. Svajonė Kerelytė, ps. Jolanda 
Mockaitienė, s.fil. Renata Borucki bei "Aušros Vartų- 
Kernavės" t. tuntininkės - dabartinė Seserijos Vyr. 
Skautininke Dalia Trakienė, v.s.fil. Laima Rupinskienė 
ir vyr.sk. Aušra Petri.

ps. Zita Baltramonaitė
"Sofijos Čiurlionienės" būrelio vadovė

"Sofijos Čiurlionienės" būrelio narės: ps. Zita Baltramonaitė, 

s.Asta Reitnerienė, vyr.sk. Jolanta Hauptmanienė, ps. Aldona 
Vaitienė, s.fil. Giedrė Penčylienė ir ps. Jolanda Mockaitienė.

Prie Kūčių stalo
2004 m. gruodžio 11 d., PLC "Bočių menėje", 

Lemonte įvyko vyr. skaučių ir skautininkių "Sietuvos" 
draugovės Kalėdinė sueiga - Kūčios. Kartu su mumis 
buvo ir sesės iš "Verpsčių" būrelio.

Kaip džiugiai sveikinom viena kitą! Ypač tas seses, 
kurias seniau matėme, ar tas, kurios, ligas nugalėju
sios, vėl mūsų tarpe. Nuoširdžiai prisiminėm ir kitas 
mūsų skautiškos kelionės palydoves, negalėjusias būti
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Baltą žvakę uždega viešnia "verpstė" s. Joana Krutulienė, Lietuvos Dukterų draugijos Pirmininkė, 
kairėje - draugininke psJrena Kirkuvienė.

kartu. Apie gražiai išpuoštus stalus susėdom virš 40 
sesių! Prieš kiekvieną lėkštėje - baltas kalėdaitis.

Po varpelio skambučio, draugininke sveikino mus 
- vienos šeimos seses skautes, tarė ačiū d-ės valdybai 
už jų atliktą darbą, sesėms, kurios šiais metais prisidėjo 
prie sueigų programų, Zinai Pocienei ir pagel- 
bininkėms už mugei iškeptus grybukus, Birutei 
Podienei už šimtą šiaudinukų, Aurelijai Kriaučiūnienei 
už vadovavimą loterijai. Na, ir kaip visada, "Ilgiausių, 
skautiškų metų!" gruodžio mėn. gimusioms. 
J.v.s.fil.Birutė Vindašienė įteikė draugininkei didelę 
Kalėdinę gėlę.

Kalėdinė sueigos dalis pradėta d-kės ps. Irenos 
Kirkuvienės mintimis uždegant baltą, geltoną, žalią ir 
raudoną žvakes.

..."Geltona yra vilties spalva... Prisiminkime 
antrojo pasaulinio karo ir pokario laikus stovyklose, 
kai kiekvienas sutiktas lietuvis buvo mums brangus. 
Kiek daug susiradome naujų draugų ir draugių, koks 
didelis noras buvo dirbti ir kovoti dėl Lietuvos laisvės.

Dėkokim gimstančiam Jėzui už mums duotą gal
imybę tremtyje skautauti iki pat šių dienų. Dėkokim už 
tokią vertingą skautų organizaciją, kuri ir po daugelio 
metų mus visas jungia į vieną skautišką šeimą..."

Dainų ir giesmių vadove paprašėm būti s. Valę 
Kliknienę, tai tuoj suskambo giesmė "Gul šiandieną..." 

Ją sekė s. Irenos Šerelienės žodis "Laukime" -
..."Dabar yra antrasis Adventas - Didžiojo Išsip

ildymo laukimas. Laukiame Jėzaus Kristaus, Kuris, 
Tėvui paliepus, ateis kaip Karalių Karalius ir Teisėjas 
su didžia garbe pasipuošęs, su visa Dangaus kari
uomene ir šventaisiais, su visais septyniais angelų 
chorais. Karaliui - Teisėjui paliepus, sustos mūsų laiko 
upė..."

Apie šiaudinuką ir lietuvių skaučių įnašą šiam 
išeivijos lietuvių papročiui kalbėjo v.s. A.Namikienė.

Laužiant kalėdaitį, viena kitai linkėjome taip daug 
ir nuoširdžiai, kad, tikriausiai, būsim stiprios iki 
sekančių Kūčių. Vaišių stalas didžiulis, o patiekalų ne 
12, bet 24 ar 36! Mūsų daug...

Vėl sesė Valė duoda toną ir prasideda s. Ritos 
Fabijonienės parašytų dainų pynė. O tarp dainų dar jos 
žodelis... Šypsosi veidai, juokiasi akys ir jau paskuti
nis posmelis -

"Dabar, nors plaukas sidabrinis,
Ir žengt rikiuotėje sunku,
Jėgų mums teikia sutartinė
Ir lydi "Sietuvos" keliu."

Sesė Alė
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"Verpsčių" Kūčios
Gruodžio 16 d., "Verpsčių" vyr. skaučių ir skau- 

tininkių būrelio sesės rinkomės Irenos Kerelienės 
namuose, kad, pasitinkant Kristaus gimimo šventę, 
pasidalintumėm Kalėdų paplotėle ir šiltu žodžiu, 
rankos paspaudimu, apkabinimu, viena kitai palinkė- 
tumėm laimingų, sveikų, Dievo palaimos gausių 
ateinančių 2005-ųjų metų.

Nijolės Užubalienės sukurta ir tradicija tapusi 
žvakučių uždegimo ceremonija, gražiausiais poezijos 
žodžiais dvasiniai sujungė šioje Kalėdinėje sueigoje 
dalyvaujančias ir po visą platųjį pasaulį 
išsisklaidžiusias Lietuvių Skaučių Seserijos nares. 
Nijolė Martinaitytė paskaitė Balio Augino "Gyvi 
Ganytojo alsavimu" eilėraštį, kuris baigiasi žodžiais:

"Ir šią vienintelę stebuklų naktį
Siela žmogaus - tyra kaip skambanti lyra.
Ir mes gyvi - Ganytojo šventu alsavimu
Į vieną krūvą supūsti."
Namų šeimininkės pakviestos, susirinkome prie 

ilgo, linine staltiese užtiesto, su Rūpintojėliu, eglių 

šakelėmis ir žvakutėmis papuošto Kūčių stalo. Malda 
prisiminėm į amžinąjį gyvenimą iškeliavusias savo 
seses: Mamunėlę Siliūnienę, Ramunę Lukienę, Nijolę 
Maskaliūnienę, Aldoną Markelienę. Pasidalinusios 
paplotėlėmis ir šventiniais linkėjimais, paslėpusios 
rūpesčius ir kasdienybę, susėdome prie suneštinio ir 
tradicinio Kūčių stalo.

Šį ypatingą vakarą savo tarpe turėjome brangią, 
labai jau seniai matytą sesę Haliną Plaušinaitienę - vis 
tokią pat jauną, gražią ir pozityviai visas aplink save 
nuteikiančią. Jos ryžtas ir pastangos, kad galėtumėm 
susitikti, buvo visų giliai įvertintas. Taipogi, šiltai visas 
nuteikė negalėjusių dalyvauti sesių laiškučiai ir 
žodžiai. Ypač Ramutės Bartuškienės, jau seniai gyve
nančios Floridoje, bet niekuomet mūsų 
nepamirštančios.

Praleidusios keletą valandų seseriškai jaukioje ir 
artimoje draugystėje, išsiuntusios glėbį sveikinimų ir 
Kalėdų gerąjį darbelį lietuvaitėm skautėm Brazilijoje, o 
pačios pasisėmusios širdies ramybės ir vilties, 
kiekviena išsinešėm Kalėdinę nuotaiką - tą brangią 
dovaną į savuosius namus ir kasdieninę aplinką.

Kalėdinėje "Verpsciy" sueigoje: I eilėj - Halina Plaušinaitienė, Ritonė Rudaitienė, Danutė Korzonienė, Marytė Utz, Vida 
Rimienė. II eilėj - Joana Krutulienė, Daiva Luneckaitė-Bulicz, Aušrelė Sakalaitė, Nijolė Martinaitytė-Nelson, Danutė 
Dirvonienė, Daila Liubinskienė, Laima Luneckienė, Rita Penčylienė, Irena Kerelienė, Dalia Povilaitienė

Nuotr. Aldonos Rauchienės
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DETROIT

Jausmingos skautų Kūčios
Detroite

Detroito "Baltijos" ir "Gabijos" tuntų Kalėdinė 
sueiga ir skautų Kūčios įvyko sekmadienį, 2004 m. 
gruodžio 12 d. Dievo Apvaizdos parapijos kultūros 
centre. Tą dieną lengvai krito sniegas, kalėdine nuotai
ka uždengdamas gamtą...

Kaip visuomet, stengiamės sukviesti kuo daugiau 
visuomenės žmonių į mūsų tarpą, į mūsų šeimą. 
Susirinko sesės, broliai, tėveliai, giminės, draugai ir 
nauji svečiai. Šventė pradėta tuntų sueiga. Buvo 
pranešimai, pakėlimai į laipsnius. Į "Gabijos" tuntą 
įstojo dvi naujos sesės - liepsnelė Victoria Dante ir pri
tyrusi skautė kandidatė Viktorija Zigmantaitė.

Sekė Gyvybės Gelbėjimo Kryžiaus įteikimas ps. 
Ritai Kasputienei. Prieš įteikdama medalį, "Gabijos" 
tuntininkė Rasa Karvelienė papasakojo, kaip pavasarį 
sesė Rita paaukojo savo vieną inkstą kitai detroitietei 
Birutei Bublienei. Prisegus medalį (sesė Rita nežinojo, 
kad ji yra atžymėta), priėjo Birutė Bublienė, įteikė Ritai 
puokštę rožių ir nuoširdžiai padėkojo už jos ypatingą 
gerąjį darbelį. Visi Kūčių dalyviai tuo momentu buvo 
nepaprastai paveikti, sujaudinti. Kaip tik šiuo metų 
laiku svarbu mums visiems prisiminti kokia dovana 
yra pati brangiausia...

Po iškilmingos sueigos, prityrusios skautės išpildė 
trumpą kalėdinę programėlę. Dievo Apvaizdos para-
pijos kun. Ričardas 
Repšys sukalbėjo 
palaiminimo 
maldą, dalinomės 
kalėdaičiais ir vien
as kitą sveikinom. 
Tada ėjome vaišin
tis pries gardžiais 
valgiais apkrauto 
Kūčių stalo.

Ačiū sesėms 
Virgai Norkevi- 
čienei, Ramunei 
Rukštelytei ir vyr. 
skautėms už salės 
papuošimą ir mais
to sutvarkymą.

Vėliavas į sdlę įnešd Mid Rdso Steele, Monikd Rudytė, Vilija 
Mikeskd, Regine ir Dieno Rdmdnduskditės.

(nuotraukas atsiuntė v.s. Rasa Karvelienė)

Pavalgius, sesė Virga Šimaitytė su didelėm ir 
mažom padėjėjom vadovavo bendram giedojimui. 
Pabaigai vis sustojome ratu giesmei "Ateina naktis".

Dėkojame visiems už dalyvavimą Kūčiose ir 
prisidėjimą maisto patiekalais. Mūsų Kūčių stalas visa
da būna gražus ir įvairus. Lauksime visų kitais metais.

"Gabijos" ir "Baltijos" tuntai

"Gobijos" tunto prityrusios skautės. Kairėje - tuntininkė v.s.Rasa Karvelienė
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"Baltijos" tunto tuntininkas Saulius Anužis taria
žodį

Gyvybės Gelbėjimo Kryžių ps. Ritai Kasputienei prisega v.s. Rasa 
Karvelienė

"Baltijos" tunto broliai

Bendram giedojimui vadovauja 
Asta Jurgutytė-Piestienė, Kristina 
Zubrickienė, Regina Puškorienė, 
Virga Šimaityfė ir paukštytės 

Karolina Balčiūnaitė, Rūta 
Ulčinaitė, Emilija Vilkaitė, Katrina 
Barauskaitė ir Gabrielė Sirkaitė
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JAV ATLANTO RAJONE

"Be šių vadovy nebūtų tokios 
sėkmingos ir linksmos mūsų 
stovyklos", rašo sesė Gloria

Atlanto rajonas 
stovyklauja "Baltijoj"

"Kol banguoja Baltija, 
tegyvuoja skautija!"

Lietingą rugpjūčio sekmadienio popietę 
mašinos važiavo link registracijos raštinės. 
"Atlanto rajonas sveikina jus" plakatas, ištrauk
tas po dviejų metų atostogų, sveikino atvyk
stančius skautus ir tėvelius. Beveik 150 stovyk
lautojų susirinko Bolton, MA, 2004 m. rugpjūčio 
15-22 dienomis pasidžiaugti skautiškąja draugyste.

Užsiregistravę stovyklautojai gavo stovyklos 
marškinėlius ir tuoj pradėjo kurti savo pastovykles. 
Šiais metais "Baltijos" stovyklą sudarė paukštyčių 
"Undinių", vilkiukų "Žalčių", skaučių "Kriauklių", 
skautų "Ryklių", prit. skaučių "Medūzų", prit. skautų 
"Ungurių", vyr. skaučių "Bangos", skautų vyčių 
"Švyturio" ir stovyklos vadovybės "Gintarinių Rūmų" 
pastovykles.

Lietui lyjant, šv. Mišios ir vėliau laužas vyko val
gykloje.

Šlapią pirmadienio rytą vyko skaut-o-rama; kurio
je stovyklautojai kartojo įstatus, mokėsi kaip teikti pir-

Linksmieji "Baltijos" stovyklos vilkiukai 

mąją pagalbą, krovė laužus, rišo mazgus, mokėsi apie 
kompasus.

Orui pagerėjus, geroje nuotaikoje visi žaidė, daina
vo, maudėsi ir sportavo. Šiais metais, pastovyklių 
inspekcijos metu, kartu su stovyklos viršininkais kelia
vo "Baltijos banginis". Tai didelis, pripūstas ružavas 
baseinui žaislas banginio formoj. Kiekvieną vakarą 
"Baltijos banginis" nakvojo tvarkingiausioj pastovyk- 
lėj. Ir kiekvieną dieną jis būdavo įdomiai papuošiamas: 
vieną dieną gėlių karoliais, kitą dieną - kaspinais, kitą
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Jauny šeimy pastovyklė - Atlanto rajono ateitis

(nuotraukas atsiuntė s.fil. G.Adomkaitienė)

- kaklaraiščiu..., kol vos nenuskendo!
Dainavimui, laužams ir naktinėms 

programoms vadovavo sesės Angelika 
Kazakaitytė, Vida Žiaugraitė ir Indrė 
Žukauskaitė. Jos ir stovyklos laikraštėli 
išleido, ir nuo pirmųjų stovyklavimo 
dienų buvo žinomos kaip "sesės t.t."

Vidury savaitės "Baltijos" krante 
pabyrėjo "gintarėliai" - jaunos šeimos 
linksmai įsikūrė miške. Jų pastovyklė 
davė stovyklai naujos energijos - daug 
kikenimo ir nemažai "strollers". Jie 
iškylavo lietui lyjant, braidė po balas.

Labai greitai bėgo savaitės dienos 
iškylaujant, atliekant uždavinius, 
ruošiant maistą lauko virtuvėse. Vyr. 
skautės kandidatės kiekvieną dieną 
pradžiugindavo seses ir brolius savo 
kūrybingais apsirengimais bei įdomiais 
užsiėmimais. Vieną dieną jos buvo 
apsirengusios kaip undinės - ryškiai 
mėlynais sijonėliais, kitą popietę viską 
darė atbulai: vaikščiojo ir net drabužius 
dėvėjo atbulai... Broliai vyčiai kandi
datai irgi smarkiai dirbo, statė bokštą ir 
saugojo vyčių lazdas.

Šių metų stovykloje buvo naujas 
užsiėmimas - "Liktinis". Tai populiarios 
televizijos programos "Survivor" versi-

Prityrusios skautės džiaugiasi draugyste
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Visi kartu meldžiamės

ja. Buvo parinkti devyni žaidėjai - vyr. skautės 
kandidatės ir skautai vyčiai kandidatai, kurie 
lošė visą savaitę. Kiekvieną dieną po pusryčių 
buvo konkursai. Žaidėjai turėjo atsakyti į 
klausimus, arba varžytis prieš kitus. Laimėję 
galėdavo nešioti gintarinius karolius ir, svar
biausia, tai dienai laimėjo imunitetą to vakaro 
būrelio susirinkime (Tribal council), kuriame 
buvo balsuojama kurį ar kurią išmesti! 
Kiekvieną vakarą būrelis mažėjo, net brolis 
prieš seserį balsavo! Susikūrė laikinos sąjun
gos bei ištikimybės. Stovyklautojai nekantriai 
laukdavo kasdieninių konkursų rezultatų bei 
naktinių būrelių susirinkimų. Galų gale liko 
tik du - vyr. sk. Lina Kazakaitytė ir s.v. kand.

PrityrusiŲ skautę laužas jau užkurtas - 
tuoj ruošim vakarienę

Paukštytės pasiruošusios šv. Mišioms
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Naujomis saulės "kepuraitėmis" - "visors" pasipuošusios skautės

Darius Subatis. Paskutiniame bendrame lauže 
"Liktinio" būrelis sugrįžo nuspręsti jų likimą. Po 
didelės įtampos ir daug kalbų, laimėtoju buvo 
paskelbtas brolis Darius! Jis laimėjo "Baltijos banginį", 
pliažui rankšluostį, vandeniui nešti butelį, sandalius, 
saldainių ir kitokių dovanėlių.

Smagi stovyklos savaitė buvo baigiama duo
damais įžodžiais, pakėlimais į aukštesnius laipsnius, 
apdovanojimais. Sekmadienis atėjo greitai, tėveliai ir 
stovyklautojai susipakavo ir iškeliavo namų link su 
linksmais prisiminimais. Iki 2005 m. vasaros!

Aplankykite mus Internete, kur rasite daugiau 
nuotraukų: www.atlantorajonas.org

ps. Dalia Mironaitė

Skautai vyčiai kandidatai skautoramos metu moko paukštytes

krauti laužą

BOSTON

"Baltijos" t. skautės žirgelius 
pabalnojo ir išjojo...

2004 m. lapkričio 21 d. sesės skautės iškylavo 
Sparrowhawk farm, Bradford, MA. Jos ruošėsi jojikės 
specialybei. Iškyloje dalyvavo: skautės - Adelė 
Bubnytė, Monika Girniutė, Lina Juozelskytė, Aurelia 
Mickūnaitė, Sofia Rasytė, Sabina Vaičytė ir Adrija 
Vaičiulionytė; skautės kandidatės - Lina Balta, Lina 
Bonda ir Lina Neidhardt ir dvi paukštytės Alėta ir Siga 
Juozelskytės.

Diena buvo šalta ir dulksni, bet visos mergaitės, 
gerai nusiteikusios, uždavinius atliko viduje - arklidė
je bei arenoje. Iš anksto sesės perskaitė ir mokėsi apie 
arklius - jų anatomiją, įvairias rūšis, prižiūrėjimą, 
balno dalis. Suskirstytos grupėmis, skautės turėjo 
progą šukuoti "Roscoe" (rudas "quarterhorse"), taip 
pat susipažinti su kitais arkliais - "Pugsby", "Buddy", 
"Phoebe", "Gingersnap" ir "Tiffany". Pamatėm, kad 
arkliai jau turi "winter coats" - jų kailis prieš žiemą 
pasidaro tankesnis. Sužinojom, kad jie ėda du kartus 
per dieną. Ar žinote, kad pasagas (horseshoes) reikia 
jiems keisti kas 4-6 savaites?
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"Baltijos" tunto skautės iškyloje. Priekyje: Siga Juozelskytė, 
Alėta Juozelskytė ir Lina Neidhardt. II-oje eilėje: Monika 
Girniutė, Lina Bonda, Adelė Bubnytė, Sabina Vaičytė, Sofia 

Rasytė, Aurelia Mickūnaitė ir Lina Juozelskytė.

Kai arkliai buvo paruošti, sesės galėjo išsirinkti 
kuriuo arkliu nori joti. Žinoma, jauniausia paukštytė, 
Siga Juozelskytė išsirinko didžiausią arklį. Visos jojo 
būreliais, kol pasibaigė programa. Iškyla buvo labai 
sėkminga - sesės išlaikė jojikės specialybę ir gavo 
pažymėjimus. Užkandžiams net sausainiai buvo 
pasagų formos! Skautės - gamtos draugės ir labai 
norėjosi namo arkliais parjoti, tačiau teko grįžti auto
mobiliu!

vyr.sk.si. DJuozelskienė

(nuotraukos vyr.sk.sl.Daivos Juozelskienės)

"Pasagy" sausainiais vaišinasi Aurelia Mickūnaitė, Adrija 
Vaičiulionytė, Sofia Rasytė, Lina Juozelskytė ir Sabina 
Vaičytė.

Arklį "Roscoe" šukuoja Lina Juozelskytė, Aurelia Mickūnaitė ir Lina Neidhardt.
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KANADOS RAJONE

Sutelk mus, Viešpatie, burin padangėj Tavo atviroj..."

"Romuva 2004"
Kanados rajono stovykla 2004 

metais vyko dvi savaites, 
rugpjūčio pradžioje. Stovyklos 
viršininkas buvo Kanados rajono 
Vadas v.s. Romas Otto, skaučių 
pastovyklės viršininkė - "Šatrijos" 
t. tuntininkė ps. Rūta Balta- 
duonytė-Lemon, skautų - "Ram- 
byno" t. tuntininkas s. Marius Ru
sinas, stovyklos kapelionas - kun. 
P. Šarka, OFM, stovyklavietės 
administratorius - j.s. Rimas Sriu- 
biškis. Stovyklavo virš 130 skautų 
ir skaučių iš Toronto, Hamiltono ir 
Montrealio.

Ypatingai gerai pasisekė šioj 
stovykloj "Romuvos ekologijos 
ženklo" programa. Į stovyklą 
buvo pakviesti Kanados aplinkos 
konsultantų firmos specialistai 
pravesti dalį programos. Jau- Giliukai verda arbatą ant laužo
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Iškylaujam

nimas labai daug išmoko kaip 
žmogus turėtų prisitaikyti 
gyventi gamtoje, kaip ją sau
goti.

Antrąją stovyklos savaitę 
skautės trim dienoms buvo 
išvykusios į Algonquin parką. 
Ten dvi naktis nakvojo, iškyla
vo, įsigijo skautiškas spe
cialybes. Iškylos vadovės - 
vyr.sk.sl. Violeta Sriubiškienė 
ir vyr.sk.sl. Rasa Saulėnas- 
Aiello; joms padėjo skaučių 
tėveliai Orest Turczyn ir 
Myron Douglas.

Stovykloje, kaip ir kitais 
metais, vienetai gavo vienkar
tinius foto apparatus ir padarė 
gražių nuotraukų, kurias 
"Šatrijos" t. tuntininkė ps.Rūta 
Lemon atsiuntė "Skautų 
aidui".

Vilkiukai mokėsi irkluoti su sese Kristina Petrauskaite

Vilkiukai su vadovais maudėsi prie krioklio
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Ištvermingos sesės irkluotojos Po dienos darby - dainuosime!

Ekologijos ženklo programoj stebim sliekus, vabalus, varlytes ir kitokius sutvėrimus
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Brolis s.v.kand.Stefan Wasowicz virkdo smuiką..

Gamtos draugės
2004 m. spalio 17 d., sekmadienį buvo šalta ir 

vėjuota diena. Toronto prityrusių skaučių "Mirgos" 
draugovės sesės tą dieną plaukė į Ward's Island, (tik 
persikėlus keltu iš Toronto uosto). Šioj darbo iškyloje 
dalyvavo prit.sk. Daiva Paškauskaitė, prit.sk. Adriana 
Turczyn, prit.sk. Victorija Yčaitė, prit.sk. Austinė 
Tarvydaitė, prit.sk. Kassandra Kulnys-Douglas ir 
vadovės Veronika Lemon bei Rūta Stauskienė. Kartu 
iškyloje dalyvavo 20 kitų savanorių - visi dalyvavo 
medžių, krūmų ir žolių sodinimo darbe.

Projektas yra vadinamas "Toronto Bay Initiative" . 
Kadangi gamta nukentėjo nuo kito vandens šildy
mo/vėsinimo projekto, dabar reikia iš naujo pasodinti 
augalus ir viską sugrąžinti į natūralų stovį. Pirmiausia 
parko tarnautojai parodė kur ir kaip sodinti. Ta vieta 
yra visai prie pliažo, ir jeigu tik diena būtų buvusi 
graži, tai būtų vienas malonumas. Tačiau tą dieną vėjai 
pūtė nuo ežero, bet kai dirbome, visvien buvo smagu. 
Po trijų valandų triūso, grįžtant namo, visos sesės 
buvo patenkintos, kad galėjo prisidėti prie taip svar
baus darbo. Jos žada kas met sugrįžti ir pažiūrėti, kaip 
jų pasodinti medeliai, krūmai ir kiti augalai auga.

Gera, kai gali padaryti gerą darbelį ir išsaugoti bei 
pagerinti savo aplinką.

R.S.

Sesiy pastovyklės viršininkė 
ps Rūta Lemon žiūri kiek pri- 
gaudyta gyvūny ekologijos 
užsiėmimui
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"Šatrijos" tunto, "Mirgos" draugovės prit. skautės darbo iškyloje

Nors ir šalta, bet smagu!
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ATSISVEIKINIMAS x
Vasario 22-oji yra Pasaulio skaučių Susimąstymo diena.
Prieš 55 metus toje dienoje "Dubysos" tunto skautės ir vadovės Vokietijoje atsisveikino, 
nežinodamos ar kada bepasimatys, kur jas nublokš likimas. Tq atsisveikinimo dokumentq "Skautų 
aidui" atsiuntė ps.Irena Kirkuvienė (Daniusevičiūtė), "Sietuvos" d-ės draugininke, Lemonte. Iš 
parašų matome, kad daugelis sesių ir svečiose šalyse toliau dirbo ar tebedirba lietuviškosios 
skautybės gretose. (AN)

1944 m., negailestingai išstumtos iš savo žemės Lietuvos skautės ir 1945 m. atsikūrusios 
Vokietijoje, šiandieną, t.y. 1949 m. vasario 22 d. Pasaulio Skaučiy Susimąstymo dieną, "Dubysos" 

tunto skautės susirinkome Memmingeno lietuviui stovyklos gimnazijos skaityklos patalpose, 
susimąstyti ir pabendrauti prieš išsiskirstant į visas pasaulio šalis. Daugiausia vykstame j U.S.A. Ką 
veiksime dar toliau nutolusios nuo Tėvynės kranty? Susimąstykime! Ką šiandieną veikia viso 
pasaulio skautės? Laisvuose kraštuose jos džiaugiasi laisve ir siekia aukšty žmonijos idealy. 
Pavergtuose kraštuose skautė tarnauja TĖVYNES LAISVEI ir bendradarbiauja su laisvės kovotojais 

iki pasiaukojimo, iki galutinos pergalės.

Mes, pavergtos Tėvynės dukros, stovėdamos išsiskirstymo po platyjį pasaulį akyvaizdoje, 
šiandieną iškilmingai pasižadame stengtis, kiek jėgos leidžia, dirbti TĖVYNĖS labui ir ŽMONIJOS 

gerovei. Savyjy tarpe pasižadame kalbėti tik lietuviškai, vykdyti lietuviškus papročius, gaminti lietu
viškus valgius, išsivežti nemažiau 30 lietuvišky dainy ir savo kambarį puošti lietuviškais raštais. 
Dalyvauti ir toliau skaučiy organizacijoje, kur galima, organizuoti lietuviškas skaučiy skiltis, ar drau
goves.

Visos čia dalyvaujančios skelbiame 1959 metais Vasario 22 d. suvažiavimą Lietuvos 
Sostinėje Vilniuje, 10 vai. ryto susitinkame visos Aušros Vartuose prie Stebuklingosios Dievo Motinos 
Paveikslo.

Mūsų siekius ir darbus palaiminki Dieve!

BUDĖKIME!

(pasirašė:) s.Elena Strikienė, LSS Skaučių sk. vedėja, ps. Marija Butkienė, s. Jadvyga Gulbinienė, 
"Dubysos" t-to tuntininkė, v.sl. Valerija Braziulevičienė, t-ės pavaduotoja, v.sl. vyr.sk. Regina 
Braziulevičiūtė, jaun. skaučių d-vės draugininke v.sl. Nijolė Braziulevičiūtė, "Dubysos" tunto adjutante 
v.sl. Aurelija Balašaitienė, “Kun.Birutės" d-vės draugininke v.sl. Danutė Andrašiūnaitė, "Kurt. Gražinos" 
d-vės draugininke v.sl. Rita Ačaitė, vyr.sk. Stefa Dzvankauskaitė, skautės: Irena Daniusevičiūtė, Mylita 
Žyžniauskaitė, Julija Račkauskaitė, Leonidą Kirkutė, Ina Eidukevičiūtė, Adelė Šakalytė, Auksė Šešplaukytė, 
Birutė Ramanauskaitė, Danutė Ramanauskaitė, Nijolė Šapalaitė, Danutė Jurgutavičiūtė, Irena Vitauskaitė, 
Milda Trimakaitė, Liucija Mačiokaitė, Zita Slidžiauskaitė, Birutė Macežinskaitė ir jaunesniosios skautės: 
Gražvyda Gulbinaitė, Birutė Juozaitytė, Birutė Gaidamavičiūtė, Florida Stonkutė ir Rūta Kviklytė.
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LAUŽŲ AIDAI
Pažymėdami Akademinio Skautų Sąjūdžio aštuoniasdešimty mėty veiklos sukaktį, 
Vydūno Fondas išleido "Laužų Aidai" plokštelės jubiliejinę laidą, naujame CD for
mate. Pirma, šių skautiškų dainų plokštelė buvo išleista 1966 metais, paminėti 
Akademinio Skautų Sąjūdžio keturiasdešimty mėty veiklos sukaktį. Ją išleido 
Filisterių Skautų Sąjunga, paruošė ir redagavo fil. Vytautas Mikūnas.

Akademinis Skautų Sąjūdis įsikūrė Lietuvos Universitete, Kaune, 1924 metais. 
Sovietų okupantų priversti, didelė dalis narių turėjo palikti gimtąjį kraštą ir kurti 
gyvenimą svetur. Akademikų skautų vienetai įsisteigė Siaurės Amerikoje, Piety 
Amerikoje, Vokietijoje, Anglijoje, Australijoje. Skautai akademikai garbingai 
dėvėjo Akademikių Skaučių Draugovės ir Korp! Vytis spalvas ir kartu su Filisterių 
Skautų Sąjungos nariais tęsė lietuvišką, skautišką, akademinę veiklą.

1991 metais lietuviai, nepalaužiamos vilties skatinami, atgavo Lietuvos 
nepriklausomybę. Atgijo Akademinio Skautų Sąjūdžio vienetai ir Lietuvos jauni
mas sparčiai tęsė veiklą, įgyvendindami sąjūdžio garbingas tradicijas. Ad 
Meliorem! Vis geryn!

"Laužų Aidai" plokštelės dainininkai 1966 metais buvo:

Chicagos Skautų Veteranų Dvigubas Oktetas, Chicagos Skautininkių Oktetas, New Yorko Vyry Oktetas ir Clevelando Vyrų Oktetas.

"Nei vandenynai, nei kalnai negal 
atskirti mus ilgai..." Geriausios akademiku dainos 1991 - 2004

1. Ilgiausių metų
2. Ateina naktis

(iodtbt ir tmaikB f A R.Bemotxnės)

3. Kas ten vaikščiojo
4. Per tą Sietų

(lodlšti D.Sii&fatlryt&s, muite K.Smorigtao)

5. Ėjau pieva
6. Griežle, griežlele

7. Ir po žeme
8. Purpurinis vakaras 

(žadini muite V.Kemagio)

9. Raibi gaideliai giedojo
10. Vos tik žiema ateina

11. Per kaimą jojau
12. Alaus, alaus

13. Tyliu keleliu
14. Krambambolls

15. Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai *
(ŽodUei fu. V.8r»žim>, muite fS.

• Xixocpxa XSH8 (LP ,L^4N »&♦<". 19£6 m. A.S.S. širviu

SF8 k ikpiu Rast: Bcnwt»en>ė. Joliftt bk:r»el« BcpwMy**
Jxkjww. KačsjO'K- v*lart3» Ifadaoem. hjnxe tt’tchli. AfftttfPA 

VvmmI** RanJoįvMt®, .',vxi<WMlv-xc4Mca»>'

Grojo 51 Scafcwa Vtlokye. Htijocja r»ci

Vvtixi PajuiMd :tt nai} Jmv NjLętnttto «r. Uthtwt bei 'trirntz llMVfWW

Ropiptcu ht i«išėp.’ zurintai DRAUDŽ.I AM A Vwa» i*;mk m-.iįp įrtolj ruw 
v>3:p;ri'xlr»i«:u>A»i Wo kų: ;Jw«w nLwJssuixi

Akademinio Skautų Sąjūdžio 80-ojo jubiliejaus proga, 
abejose Atlanto pusėse suskambo daina. Sulaukėme Studentų 
skautų organizeijos išleistos CD - "Geriausios akademikų 
dainos 1991-2004" Dainavo SFS Vilniaus ir Šiaulių skyrių fil
isteriai: Rasa Bernotienė, Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, 

Nomeda Bepirštytė, Elina Jackienė, Gražina Kačergytė, 
Valentina Biekšienė, Jūratė Tūtlytė, Arenijus Jackus, Giedrius 
Globys, Vytautas Ramonaitis, Gediminas Lesmaitis, Aurimas 
Pautienius. Grojo fil. R.Bernotienė. įrašyta Vilniuje, 2004 m. 
kovo-rugsėjo mėn.

2005 SAUSIS-VASARIS 35 SKAUTŲ AIDAS

37



SVEIKATĄ STIPRINANTYS ĮPROČIAI
BCkSMUUS ■ NERŪKYK - NEGERK ■ BŪK SMISEVS ■ 

ANKSTI KELKIS .'jILOKiS KISflMtfK
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SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
v.s.fil. Kęstutis Ječius (Vila Park, IL) gavo siuntinį iš Lietuvos. Jame - Lietuvos skautijos 1998 m. išleista Lordo 

Baden-Powell knyga "Skautybė berniukams".
Vidujiniam viršely rašoma, kad "Knyga išleista remiantis Il-ąja lietuviškąja laida, išleista LSB vadijos 1956 m. 

Toronte, Ont., Kanada"
Knygos metrikoje:
Knygos leidimo redaktorius sktn. s.vytis Žydrūnas Pilitauskas
Knygą redagavo a.a. sktn. s.vytis Feliksas Šakalys
Rinko - Kristina Trakšelytė
Maketavo - sktn. s.vytis Žydrūnas Pilitauskas
Korektorė - Kristina Trakšelytė

"Skautybė berniukams" viršelio nuotrauka yra iš 1933 m. skautų sąskrydžio Palangoje. Lordas Baden-Powell 
atidaro Palangos miesto gatvę pavadintą jo vardu.

Naujoji knyga yra gražiai iliustruota, patraukliai sudėliota, maloni akiai. Apie turinio svarbą žinome visi, 
kurie užaugome skautybėje, ir labai siūlome mūsų draugininkams, skiltininkams ir kitiems vadovams ją įsigyti 
(gaunama Brolijos tiekimo skyriuje). Jei su savo skiltimi pabandytumėt perskaityti pirmojo laužo pašnekesį - 
Taikos žvalgai-Kimas-Mafekingo berniukai skautai - galėtumėm tikėtis, kad skautybės sėkla gal kristų geron 
žemėn...
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"SKAUTų AIDO" ALBUME - O

Akademinio Skauty Sąjūdžio 
80 mėty jubiliejaus šventėje 
2004 m. spalio 16 d., PLC, 
Lemonte buvo pakeltos j 
tikrąsias nares šešios sesės: 
Giedrė Kazlauskaitė, Stefutė 
Utz, dr. Renata Variakojytė- 
Staniškienė, kandidačiy globė
ja, Audra Brooks, Alina 
Metyte, Milda Plioplytė, Vida 
Mikalčiūtė ir Birutė Ankutė, ASD 
Čikagos sk. pirmininkė.
Nuotr. fil. Jūratės Variakojienės

2004 m. gruodžio 4 d. Kalėdinėj mugėje, 
PLC, Lemonte, prie "Nerijos" jury skaučiy 
tunto prekystalio lankytojus maloniai pasitiko 
j.ps. Danutė Navickas, JAV Vidurio rajono 
Vadė j.s.fil. Taiyda Chiapetta, j.ps. Onutė 
Savickienė ir j.ps. Vilią Kielienė.

v.s.dr. Romualdas Povilaitis atsiuntė 
nuotrauką - "dar vienas būdas, kaip 
kepti kiaušinius pusryčiams". Jei 
šiaurinėj Amerikoj šiuo metu gal kiek 
per šalta, bet Australijoj ir Brazilijoj 
mūšy sesės ir broliai kaip tik dabar 
stovyklauja!
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PRAEITIES PUSLAPIUOSE

1955 M. "Skautų aidas"
Toronto skautai ir skautės, vadovaujami 
ps. I. Šernaitės ir ps. J. Gaižučio, Kalėdų 
švenčių proga (1954 m.) aplankė ligoninėse 
esančius lietuvius, nunešdami kiekvienam po 
pakietėlį. Septyniose Toronto ligoninėse buvo 
rasti 25 lietuviai ligoniai.

Sausio 2 d. Bostone, Mass., buvo pastaty
tas Charles Dickens 8 paveikslų dramatizuotas 
veikalas "Kalėdų giesmė". Tarp daugelio 
kultūrinių įvykių Bostono padangėje, šitas yra 
itin atžymėtinas skautiškam gyvenime. 
"Kalėdų giesmę" į lietuvių kalbą išvertė 
psl.A.Gustaitis ir 10 Bostono skaučių bei 
skautų turėjo nepaprastą garbę vaidinti 
drauge su mūsų lietuviškos dramos didžiuoju 
aktorium Henriku Kačinsku. Tie laimingieji 
buvo: si. D.Adomkaitytė, v.sl. V.Brandneris, 
psl. A.Gustaitis, v.sk. R.Norvaišaitė, psl. 
I.Strockytė, si. V.Strolia, H.Strolia, skautai 
K.Mickevičius, J.Venckus, R.Zičkus, 
A.Zižniauskas. Dar vaidino ir skautų tėveliai 
bei prieteliai. "Kalėdų giesmę" režisavo 
dramos aktorė Aleks.Gustaitienė, sceną deko
ravo dail. V.Vizgirda, šokius paruošė baleto 
artistė T.Babuškinaitė.

Sausio 22 d. Chicagoje vyr. skaučių 
"Neringos" draugovė surengė estų, latvių, 
lietuvių ir ukrainiečių skautų,-ių vakarą. 
Programą sudarė liaudies dainos ir šokiai. 
Programą užbaigė s. I.Silingienės vadovauja
ma skaučių,-ų tautinių šokių grupė, sušokusi 
"Rugučius", "Aušrelę" ir "Kubilą". Vakarą 
globojo p. Juzė Daužvardienė.

Montrealio skautų tunte, vadovaujant 
s.v.sl. VPiečaičiui, ruošiama skiltis į Pasaulinę 

šių metų Jamborę Niagaroje. Skiltis bus įjung
ta į vadinamą svetimšalių draugovę, kuriai 
vadovaus s.v. Maurice Da Silva. Draugovę 
sudarys lietuvių, lenkų, vengrų, estų ir latvių 
skautai. Jamborės metu s.v.sl. V.Piečaitis eis 
draugovės adjutanto pareigas.

Clevelande įkurta jurų budžių įgula. Vadu 
išrinktas s. V.Petukauskas.

Omahoje du mėnesius užtrukę skiltininkų 
kursai pasibaigė. Pastovių kursantų buvo 10. 
Kursuose dėstė ps. R.Parulytė, v.sl. 
D.Micutaitė, psl. F.Pabilionis, s.v.v.sl. L.Parulis, 
s. J.Sakalas ir s.kun. L.Musteikis.

Lapkričio 19 d. New Yorko skautės ir 
skautai savo įspūdingoje šventėje sulaukė 
daug svečių. Iškilmingoje sueigoje, kurioje 
buvo išsirikiavę 150 skautų,-čių, Lietuvos 
Kariuomenės šventei skirtą žodį tarė pik. 
J.Slepetys. 14 skautų,-ių davė įžodį. Vėliau 
buvo iškilminga akademija, kurioje buvo 
atžymėtos N.Y. skautų "Tauro" tunto 
krikštynos ir oficialiai atidarytas skautų 
būklas. Už patalpas būklui skautai,-ės yra 
nepaprastai dėkingi SLA, kuri leido jiems taip 
puikiai ir erdviai įsikurti 195 Grand St., 
Brooklyne.

N.Y. Skautų Vyčių oktetas pastaruoju 
laiku yra pajėgiausias ir veikliausias dainos 
vienetas New Yorko padangėje. Spalio 29 d. 
oktetas atšventė savo 3 m. veiklos sukaktį 
jaukiame pobūvyje pas p. Alksninius.
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Siunčiu straipsnį ir nuotraukas apie 
Atlanto rajono stovyklą. Dėkoju už a.a. 
Laimos Kiliulienės pagerbimą "Skautų 
aide" .

Gloria Adomkaitienė

Nuoširdžiai dėkojame už prisiųstus 
žurnalo numerius. Mūsų sesės senjoros 
džiaugiasi Jūsų gražiu jaunuolynu, kurį 
matome iš nuotraukų žurnalų puslapiu
ose. Linkime visiems - senjorams, jaun
uoliams ir vadovams augti ir žydėti ir 
dirbti Dievui, Tėvynei, Artimui!

LSS Kauno "Aušros" vyr. skaučių draugovė.

Draugininke - Br. Inokaitienė 
Skiltininkė - L. Akstinaitė

...neseniai apturėjau dvi sunkias 
širdies operacijas, tai prašiau Vado, 
kad jau atleistų mane iš pareigų. Ačiū 
Dievui turim jaunų žmonių į mūsų vietas. 
Gera buvo man tą mūsų organizaciją 
pažinti ir su jaunimu dirbti Tėvynei- 
Zemaitijai. Ir Tu ir aš, mes gi žemaičiai!

Man tik gaila, kad savo kaulelius 
paguldysiu čia Kalifornijoje, Švento 
Kryžiaus kapinėse, kur ir daugiau mūsų 
ilsisi... pasiplepėsim žemaitiškai... 
Paskutiniais mėnesiais net 4-ri skau
tininkai iškeliavo. Labai pasigendu v.s. 
Vyt. Vidugirio. Buvo net dvi kadencijas 
Vyr. Skautininku, ir senais laikais iš 
manęs perėmė tuntininko pareigas 
būdamas tik vyr. skiltininku, o užaugo 
iki mūsų "generolo"!

Pranas Pakalniškis

Geriausi, šilčiausi 
linkėjimai iš Lietuvos.
Lietuvos akademikai šiais metais minėjo 
akademikų - Studentų skautų draugovės 
- įkūrimo 80-metį. Ta proga turėjome 

daug renginių, o filisteriai, šiai datai 
paminėti, išleido "Mūsų Vytis" žurnalo 
vieną numerį ir įdainavo kompaktinę 
plokštelę mėgstamiausių dainų.
Vilniuje filisteriai įvedė tradiciją, kartą 
per mėnesį kartu valgyti vakarienę 
svečiuose vis pas kitą filisterį. Praėjusį 
susitikimą fil. Vyras Ramonaitis rodė 
skaidres iš Afrikos safari.

Aš dirbu Vilniaus universitete, 
skaitau paskaitas ir vadovauju studentų 
darbams. Sį rudenį vykusiame Skautijos 
suvažiavime vėl buvau išrinkta į Tarybą, 
vis dar vadovauju Vilniaus skautų cen
trui, na, o "Kernavės" tunto tuntininkės 
pareigas iškeičiau į Filisterių sąjungos 
pirmininko pavaduotojos. Dar dirbu su 
vyr. skautėmis kandidatėmis, rūpinuosi 
jų programa ir užduotimis. Darbų daug, 
kad tik užtektų laiko ir entuziazmo.

Sesė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė,
Vilnius

Baigęs studijas Romoje, dabar 
dyvenu ir dirbu Klaipėdoje, istorinėje 
Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. 
Kadangi tenka dėstyti Telšių kunigų sem
inarijoje, tai kiekvieną savaitę grįžtu į 
Telšius. Man galima rašyti į abi vietas.
Maldoje,

Br. Vilius V.

Nuoširdžiai sveikiname "Skautų 
aido" redakciją, bendradarbius, 
rėmėjus ir skaitytojus šv.Kalėdų proga ir 
su Naujaisiais 2005-iais metais!
Linkime visokeriopos sėkmės kuriant 
šviesų pasaulį, kuriame Kalėdų gėlės 
žydėtų pastoviai, ryškiai ir meiliai!
LSS Kauno "Aušros" vyr. skaučių drau
govė

Širdingiausi linkėjimai šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų proga!

Sesė Alina Dvoreckienė,
Vilnius

Siunčiame Jums šv. Kalėdų sveikin
imus ir linkime stiprybės ir ištvermės 
"Skautų aido" leidimo darbuose.
Linkime, kad "Skautų aidas" lankytų 
mus dar ilgus metus

.Vyr. skaučių Židinio "Vilija" vadovė 

s.Aldona Marijošienė ir narės,
New York

Su pagarba, dėkingumu ir gražiausi
ais bendros idėjos prisiminimais, linkiu 
stiprybės ir sveikatos skautiškoje veiklo
je. Mūsų kartos eilės mažėja... Broliškai 
dėkingas už viską!

Br. Juozas Maslauskas,
Anglija

SKAUTŲ AIDUI
Lietuvių Fondo Tarybos ir Valdybos 
vardu sveikinu Jus su artėjančiomis šven
tėmis ir linkiu džiaugsmingų bei kupinų 
geros nuotaikos Naujųjų metų. Taip pat 
dėkoju Jums už nuolatinį ir profesionalų 
Lietuvių Fondo pristatymą visuomenei. 
Nauji metai...nauji projektai...
Lietuvių Fondas skelbia 2005 metus 
"Naujų Lietuvių Fondo narių" metais. 
Tikimės, kad ir toliau padėsite mums 
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, 
skleidžiant žinias apie Lietuvių Fondą. 
Su Jūsų pagalba, pasieksime bendrus 
lietuvybės tikslus kuriais visi ir toliau 
galėsime didžiuotis.

Dėkodami Jums, siunčiame sim
bolišką Kalėdinę dovanėlę. Šventiška 
Kalėdų nuotaika tegul aplanko Jus ir 
Jūsų šeimos narius, o Naujieji 2005-ieji 
metai teatneša šviesų rytojų kupiną 
naujų svajonių išsipildymu.

Laima Petroliūnienė
Administratorė
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Skautė skautę vadina -

Iškylai susidedam daiktus į-

Dainuojam l-os Tautinės stovyklos dainą -

Paukštytė moka - savo kaklaraištį

Vilkiukas myli Dievą ir -

Kokios raidės trūksta, kad galėtum perskaityti 
žodį sudarytą iš pirmųjų raidžių
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Lietuvių Fondui, kuris kas metai padeda Lietuvių Skautų Sąjungai išleisti 
“Skautų aidą”, ir visiems mūsų Sesėms ir Broliams, nuolat remiantiems 
“Skautų aidą” aukomis, tariame nuoširdų skautišką ačiū!

v.s.fil. Rimantas Griškelis, L.S.S. Tarybos Pirmininkas
v.s. Albina Ramanauskienė, “Skautų aido” administratorė
v.s. Alė Namikienė, “Skautų aido” redaktorė

“Skautų aido” rėmėjai:

Lietuvių Fondas $3000.00
Vydūno Fondas $100.00
Č. Senkevičius, Islington, ON $100.00
“Vilijos “ Židinys, New York, NY $50.00
F.Mockus, Toronto, ON $25.00
S.Draugeliemė, Toronto, ON $25.00 (CAN)
E.Kazakevičius, Mississauga, ON $20.00
T. Rotcas ir V.Vaitkus, Australia $20.00

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė
“Skautų aido” administratorė
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SKAUTŲ AIDAS
4613 W 106TH PLACE 
OAK LAWN IL 60453-5246

ALp(LK)3083 
2005,Nr.l

Li th World Co 
5620 S CLAREMONT AVE 
CHICAGO IL 60636-1039
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