
skautųA/DAS
MARCH - APRIL 2005 VOL. 82 NO.2

KOVAS-BALANDIS 2005 2

1



SKAUTŲAIDAS KOVAS-BALANDIS 2005 -2

"SKAUTŲ AIDAS" (USPS 497-840) is 
published bi-monthly for $10.00 per year 
by Lithuanian Scouts Association, Inc. a 
not for profit Illinois Corporation, 4613 
W. 106th Place, Oak Lawn, IL 60453- 
5246.

Periodicals postage paid at Oak Lawn, IL 
and additional mailing offices.

POSTMASTER:
Send address changes to 

SKAUTŲ AIDAS, 
4613 W. 106 PL

Oak Lawn, IL 60453-5246

Office of Publication:
SKAUTŲ AIDAS 

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

Managing Editor:
Mrs.Albina Ramanauskas 

4613 W. 106th Place
Oak Lawn, IL 60453-5246

SKAUTŲ AIDAS
Oficialus LIETUVIŲ SKAUTŲ 

SĄJUNGOS organas 
įsteigtas 1923.111.23 
Šiauliuose, Lietuvoje.

LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA

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

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

“Skautų aidui” atsiuntė:
"Skautų aidui" straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:
s.v.senj.D.Puzeris, Toronto, ON, v.s. G.Juškėnas, Cleveland,OH, v.s. R.Karvelienė, 
Northville,Ml, ps.R.Fabijonienė, Palos Park, IL, v.s.fil.A.Dundzila, Port Orange, FL, 
v.s.fil. R.Rudaitienė, Lemont, IL, v.s.fil. P.Molis, Shrewsbury, MA, sl.A.Senkevičius, 
Chicago, IL, v.s. P.Pakalniškis, Santa Monica, CA, Lietuvių Fondas, Lemont, IL, v.s.
S. Jelionienė, Darien, IL, v.s. A.Balašaitienė, Cleveland, OH, v.s. J.Maslauskas, 
Derbyshire, Anglija, ps. A.Gaputis, Hudson, QU, s. LŠerelienė, Lemont, IL, s. 
E.Andriušis, Palos Park, IL, s.fil. A.Reivydienė, Northridge, CA, LŽilinskienė, Los 
Angeles, CA, v.s. V.Gedmintas, Anglija, j.s.fil. T.Chiapetta, Willow Springs, IL, v.s. 
G.Matonienė, Sun City, AZ, v.s. D.Surdėnienė, Turnersville, NJ, v.s. F.Mockus, 
Toronto, ON, s. I.Meiklejohn, Etobicoke, ON, v.s.fil.G.PIačas, Orland Park, IL, ps.fil.
T. Dundzila, Warrenton,VA, ps.fil. A.Tamošiūnas, Chicago, IL.

Visiems nuoširdus ačiū.

Ačiū Lietuvos Skautijai, Vilniaus Universiteto bibliotekai, Sesėms ir Broliams, ir 
visiems bičiuliams už sveikinimus atsiųstus šv. Kalėdų ir Naujų metų proga.

Šiame “Skautų aido" numeryje turime dviejų jaunosios kartos atstovų - si. Antano 
Senkevičiaus (Chicago) ir s.v.kand.sl. Justino Tarvydo (Toronto) straipsnius. Labai 
džiaugiamės. Tuo pačiu, esu labai dėkinga ir broliui s.v.senj. Danieliui Puzeriui, kuris 
atsiuntė brolio Justino straipsnį ir nuotraukas iš skautų draugovės iškylos. Brolis 
Puzeris Toronte yra “D.L.K.Gedimino" d-vės draugininkas, Toronto universitete 
studijuoja ekonomiją ir yra lietuvių studentų (U of Toronto Lithuanian Students 
Fellowship) vice-prezidentas. Jie turi ir įdomų tinklalapį — 
http://escape.to/lithuanianclub

Sesė Alė N.

Techninis redaktorius 
Jonas Kuprys

Administratorė 
v.s.Albina Ramanauskienė 

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

708-423-4095

Prenumerata metams 
Oro paštu i užsieni 
Garbės prenumerata 
Garbės leidėjo prenumerata

$10.00
$40.00
$20.00
$30.00

Pirmame viršelyje:
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybės nariai Pirmijos posėdyje 2005 m. sausio 29 d. 
Sėdi: ASS Vadijos Pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar, LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. 
Rimantas Griškelis, LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas, LSS 
Vyriausia Skautininke v.s. Dalia Trakienė. Stovi: LSS Tarybos sekretorė ps.fil. Vitalija 
Vasaitienė, LSS Tarybos Pirmininko Pavaduotoja s. Rūta Sušinskienė, Skaučių 
Seserijos VS-ės Pavaduotoja s. Jūratė Vallee, LSS Tarybos iždininkė v.s. Irena 
Markevičienė.

Antrame viršelyje:
Jūros diena "Nerijos" jūrų skaučių tunto stovykloje 2004 m. Rako stovyklavietėje.

2

http://escape.to/lithuanianclub


DIEVUI - TĖVYNEI. ARTIMUI

Sesės ir Broliai,

Vartydamas "Skautų aido" lapus ar savo senas 
nuotraukas, matau jaunatviškas, skautiškas šypsenas, 
mūsų mielų sesių ir brolių. Nejučiomis prisimenu 
praeitį - skauto vyčio įžodį, pasipuošimą fioletiniu 
kaklaraiščiu. Ir tas stovyklas, kai, laužo liepsnoms 
kylant aukštyn, rimtai susimąstę žvelgėm į dangaus 
mėlynę, kai pasižadėjom eiti skautiškuoju keliu, ištiesti 
ranką jaunesniam sesei ir broliui, būti jų globėjais ir 
dirbti skautybės gerovei...

Tas pasižadėjimas tai nėra vien kaklaraiščio 
spalvos pakeitimas. Jis turi plaukti iš širdies gilumos. 
Tai nėra paprasta. Kai pasižadame, turime tęsėti. Gi, 
pažvelgus aplinkui, atrodo, kad kartais tie mūsų 
pažadai greit užmirštami, gautasis kaklaraištis 
padedamas kampe ir įžodžio meto laužo liepsna 
išbraukiama iš širdies...

Mūsų įžodžio liepsna turi būti mums tobulėjimo ir 
kilimo aukštyn simbolis. Gal gyvenimo sunkumai, 
mokslas, pareigos darbuose, įvairiausi malonumai ar 
šeimos lizdo kūrimas atima jėgas, laiką ir norą eiti 
skautiškuoju keliu ir globoti už save jaunesnius. Bet, 
Sese ir Broli, jūsų dvasios stiprybė turi viską nugalėti ir 
rasti laiko vygdyti savo pažadus.

Skauto vyčio ir vyresnės skautės uždavinys skau
tiškoje šeimoje yra labai svarbus. Prisiminkime, kad 
mes jau esame praėję visus žaidimus, mes jau esame ir 
turime būti jaunesniųjų sesių ir brolių vadovais. 
Turime būti pavyzdžiu, kuriuo jaunimas sektų, turime 
būti jaunesniems draugė ir draugas, globėja ir globėjas, 
vyresnė sesė ir vyresnis brolis.

Kiek mūsų gyvenimo ir mokslo sąlygos leidžia, 
atiduokime savo duoklę jaunimo auklėjimo darbui. Tai 
yra mūsų pažadų didysis tikslas. Linkiu, kad 
kiekvienas skautas vytis ir vyresnioji skautė tai 
suprastų ir eitų tuo skautiškuoju Rūtos ir Lelijos keliu 
vesdami už rankos mūsų jaunimą. Tada mūsų skau
tiškoji šeima išeivijoje bus tvirta, kaip uola, o tėvynėj 
Lietuvoj jau irgi skautiški laužai laisvai liepsnoja!...

Su visais budėdamas!

...Ir dirbti skautybės gerovei...
Tėvas ir sūnus - abu "Lituanicos" skautų tunte 
užaugo nuo vilkiuko iki skauto vyčio, skautininko.

2004 m. Chicagos tuntų "Žalgirio" stovykloje s. Edis 

Andriušis užriša skautininko kaklaraištį sūnui Justinui.
Nuotr. v.s.fil. V.Lietuvninko

s.v.v.s. brolis Juozas Maslauskas

2005 KOVAS-BALANDIS SKAUTŲ AIDAS
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GELEŽINIO VILKO ORDINAS
2004 m. birželio 2 d. v.s. Kęstas Pažemėnas apdovanotas 

Geležinio Vilko Ordinu.

same laimingi mūsų Sąjungoje, kol turime kuo 
Lu džiaugtis, kol turime pavyzdžius ir rodykles - 
A—I kuriuo keliu eiti. Nuo pat skautybės įkūrimo 
prieš 98 metus šis sąjūdis buvo ir tebėra kelio ženklu - 
kaip būti ištikimu, tiesiu, naudingu, draugu, sese, 
broliu...

Todėl ir džiaugiamės sveikindami mūsų Brolį 
Kęstą aukščiausiu LSS ordinu apdovanojimo proga, 
v.s. Kęstas Pažemėnas 47 metus buvo LSS Garbės 
Ženklų skyriaus vedėjo v.s. Prano Pakalniškio 
pavaduotoju. Jiedu Sąjungai paruošė ir nuolat vienetus 
aprūpino reikiamais žymenimis. Kartu su jais nuo 
jaunų dienų dirbo ir sesė Audra Pakalniškytė, kuri nuo 
šių metų perėmė LSS Garbės Ženklų skyriaus vedėjos 
pareigas.

s.fil. Audra Pakalniškytė-Reivydienė, v.s. Kęsto 
Pažemėno apdovanojimo proga pateikia mums 
trumpą brolio Kęsto biografiją:

"Gimė 1924 m. sausio 10 d., Kaune. Į vilkiukus 
įstojo 1932 m., skauto įžodį davė 1935 m., Kaune, 
skauto vyčio - 1946 m. Wiesbadene, Vokietijoj. 
Paskautininkiu pakeltas 1947 m. Offenbach, skau
tininku - 1958 m. Los Angeles ir vyr. skautininku - 
1999 m.

Su keliais skautininkais 1945 m. atkūrė lietuvius 
skautus Geislingen, Vokietijoje, ėjo draugininko, 
skautų vyčių būrelio vadovo pareigas Stuttgarte ir 
vėliau JAV - Baltimoreje, Clevelande ir Los Angeles. 
Stovyklų ir sąskrydžių dalyvis. Ramiojo vandenyno 
rajono "Rambyno" stovyklavietės, Holcomb Valley, 
pirkimo komiteto narys ir nuolatinis darbuotojas.

Nuo 1957 m. brolis Kęstas buvo LSS Garbės 
Ženklų skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jis anuo metu 
surado/gavo Lietuvoje buvusio LSS aukščiausio 
Garbės Ženklo - Geležinio Vilko ordino originalą, 
padarė jo liejimo formą, ir dabar pats tą ordiną išlieja- 
pagamina.

Visa Pažemėnų šeima - skautiška. Žmona Mirga - 
skautininke. Sūnus Aidis ir abi dukros Vaiva ir Laima 
dalyvavę skautiškoje veikloje. Gi Laima kasmet 
šeimininkauja "Rambyne", vaišindama "gourmet 
patiekalais". Kartu stovyklauja ir anūkai Lina, Lulu ir 
Jack. v.s. Kęstas Pažemėnas yra inžinierius, pilotas,

v.s. Kęstas Pažemėnas stovykloje

daugelį kartų atskraidinęs kunigą ir kitus svečius į- 
"Rambyną", Big Bear kalnuose. Daugelis dar prisime
name, kaip laukdavome iš lėktuvo jo numetamų sal
dainių stovyklautojams. Ruošiant Ramiojo vandenyno 
rajono 50-ies metų veiklos sukakties jubiliejų, brolis 
Kęstas paruošė ypatingą skaidrių rinkinį."

Laima Pažemėnaitė-Žilinskienė, atsiuntusi 
"Skautų aidui" kelias nuotraukas, rašo:

"Mano tėvelis mėgo ir tebemėgsta kalnus, 
miškus. Jis gamtai jaučia ypatingą pagarbą, kurią per
davė ir mums - vaikams. Stovyklose mėgo pagelbėti 
visuose darbuose, visur ir visada buvo pasiruošęs 
daryti skautų veiklos nuotraukas, o jo mėgiamiausia 
daina prie laužo - "Aš esu muzikantas". Bet labiausiai 
mes prisimenam tuos "candy drops", kai jis atskrisda
vo virš "Rambyno" su savo Cessna ir numesdavo sal
dainių. Kartais pataikydavo tiesiai vidurin aikštės, o 
kartais turėdavom ir palakstyti ieškodami saldainių 
kalnuose".

Ilgiausių metų v.s. Kęstui Pažemėnui!
v.s.A.Namikienė
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2005 m. sausio 15 d. v.s. Gilanda Bartytė Mafonienė apdovanota 
Geležinio Vilko Ordinu.

idelė ir labai graži buvo sesės 
gGilandos juosta išausta Seserijai 

JL-' 1993 m. Jubiliejinės stovyklos 
proga. Bet jos nuoširdūs darbai Lietuvių 
Skaučių Seserijoje yra dar didesni, dar 
gražesni.

Skautiškoj spaudoj Gilandos Bartytės 
Matonienės vardą randame nuo 1959-jų 
metų. Ji - JAV Atlanto rajono, "Palangos" 
vietininkijos vietininkė, Elizabeth, NJ, 
1959-1964 m. Tame laikotarpyje vietininki- 
ja įsigijo vėliavą, o 1962 m. Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Ona Zailskienė "Palangą" 
apdovanojo Pažangumo žymeniu. Tai 
buvo pirmas vieneto apdovanojimas 
Seserijoje. Sesė Gilanda taip pat vadovavo 
"Palangai" 1971-1985 m. laikotarpyje.

Liaudies meno mėgėja ir puoselė
toja, kartu su savo seserimis Ramute Čes- 
navičiene, Milda Kvedariene ir Audrone 
Bartyte dalyvavo liaudies meno darbų 
parodoje, vykusioje skautininkių 
suvažiavimo metu Clevelande 1980 m. ir 
1981 m. suruoštoj tautodailės parodoje 
Jaunimo centre, Chicagoje. Elizabeth, NJ, 
sesė vadovavo tautinių šokių grupei.

1977 m. sesė Gilanda buvo viena 
iš penkių Skaučių Seserijos vadovių 
pirmą kartą dalyvavusių Gilwellio-Miško 
Ženklo kursų stovykloje.

Skaučių Seserijos Gintaro 
vadovių mokyklai sesė Gilanda vadovavo

v.s.fil. Kazys ir v.s.fil. Gilanda Matoniai 

nuotr.s.lnos Petokienės

9 metus - 1985-1987 m. ir 1991-1996 m., buvo viršininke septynių GVM stovyklų ir instruktore 
dar trejose - 1972, 1980 ir 1999 m. 1997 m. buvo išleista v.s.G.Matonienės paruošta "Gintaro 
Vadovių Mokykla" knygelė - kurso pravedimo gairės.

Tautinėse, Jubiliejinėse stovyklose sesė Gilanda buvo vyr. skaučių "Dainos" rajono 
viršininke Jubiliejinėj stovykloj 1963 m., VI-oje Tautinėj stovykloj 1978 m. Paxtone, MA (buvo 
dvi TS, pagrindinė Australijoje, antrinė Amerikoje) ėjo svečių skautų priėmimo vadovės ir 
Seserijos stovyklos pionerijos vadovės pareigas. VII-oje TS, 1988 m. ir 1993 m. Jubiliejinėj 
stovykloj taip pat buvo Seserijos stovyklų pionerijos įrengimų vadove, VHI-oje TS, 1998 m. 
vadovavo Seserijos stovyklos parodų rengimui, 2003 m. "Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinei 
stovyklai suplanavo, paruošė ir vadovavo ypač gerai pavykusiai Mindaugo dienos programai.

Nuoširdūs sveikinimai ir padėka Sesei Gilandai!

v.s. A.Namikienė
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PROTĖVIŲ ŽEMĖ

s. Irena Šerelienė

Protėvių žeme, žydėk, 
Skautų laužais sumirgėk, 
Laisvėje dainą dainuok, 
Žalioj vėliavoj plėvesuok!

Protėvių žeme,
Tu tik viena,
Amžių sakmė, jūros daina 
Protėvių žeme viena, 
Viena,
Viena Lietuva!

Skautų dainom suaidėk,
Rūtom, lelijom žydėk, 
Rankose saulę laikai!
Mes Dievo ir tavo vaikai.

Protėvių žeme,
Tu tik viena,
Amžių sakmė, jūros daina, 
Protėvių žeme viena, 
Viena,
Viena Lietuva!

(VIII Tautinės Stovyklos daina)
ATKURTA NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVOS RESPUBLIKA

50 metų svečiose šalyse dainavome - "nei vandenynai, nei kalnai, negal atskirti mus ilgai..ir 
štai - Lietuva švenčia jau penkioliktus laisvės metus.

Džiaukimės ir Budėkime!

(iliustracijos: dail. MJcreiulionytės angelas, skelbiantis nepriklausomą Lietuvą ir dail. V.Skabeikienės laisvės 
ąžuolas yra nuo pirminę laisvės mėty (1990) Lietuvos pašto vokų)
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SKAUTAVIMAS ATEITYJE
s.v.kand.sl. Justinas Tarvydas

_ kautai yra 
viena iš svar

uiblausių Toronto 
bendruomenės jau
nimo organizacijų. 
Skautavimas išlaiko 
ne tiktai tradicijas, 
kultūrą bei papro
čius, bet ir ugdo 
naujus ryšius mūsų 
bendruomenėje.

Ką reiškia skau- 
tybė mums jau
niems? Kai mokyk
loje mokslas kartais 
atrodo nuobodus - 
skautavime įgyjame 
daug įdomių ir 
prasmingų žinių. 
Šioj aplinkoj išmok
stame apie ben
druomenę ir jos

s.v.kand.sl. Justinas Tarvydas su tėvunu s.v.senj. Danielium Puzeriu

reikšmę. Jei ir mokėmės kaip mokyklos klasėje, bet 
mokytis buvo smagu. Mokėmės, augome ir subren
dome visi mes ne tik pavieniui, bet visi grupėje. Man 
sekėsi. Mano vadovai ir draugininkai visi buvo prityrę 
ir draugiški. Jie buvo ilgai skautavę, turėjo daug paty
rimo ir mus mokė ne tik žodžiais, bet praktiškais 
pavyzdžiais.

Šiuo metu padėtis kiek pasikeitusi. Mes 
užaugome, senieji vadovai pailso, o daugumas jaunų 
vadovų sukūrė šeimas ir išsikėlė į kitas vietoves. Būtų 
gerai, kad skautiškos dvasios ir širdies akademikai, 
jauni tėvai vėl įsijungtų į skautišką veiklą ir 
vadovautų.

Šiuo laiku turime daug vilkiukų ir paukštyčių; 
turime ir gerų jaunų vadovų, bet kai kurie yra per 
jauni vadovauti vyresniems. Kai tarp vadovo ir brolio 
skauto yra 3-4 metų skirtumas - būna sunkumų. Ir ne 

todėl, kad jaunas vadovas yra nežinomas, bet todėl, 
kad jam dar trūksta skautiško gyvenimo patyrimo, 
kuris yra vienas iš svarbiausių vadovavimui savybių. 
Lengvai galime skaityti apie skautavimą ir suprasti 
skautų vertybes ir tradicijas. Mes išmokstame skau- 
tavimo principus jaunystėje, būdami vilkiukais ir 
paukštytėmis. Bet tik per patyrimą išmokstame ką tie 
principai reiškia kasdieniame gyvenime. Patyręs 
vadovas šiuos principus ne tik perduoda, bet savo 
pavyzdžiu parodo jų vertę. Skautų vadovas yra meis
tras, o skautai jo mokiniai.

Tikiu, kad visi suaugusieji turi malonių prisimin
imų iš jų skautavimo laikų. Prisiminkite stovyklas, 
laužus ir dainas, kurios jungė jus ir mus. Perduokit 
jaunom skautiškoms eilėms visą savo patyrimą, kad 
naujoji karta galėtų tęsti vyresniųjų pradėtą darbą.

2005 KOVAS-BALAND1S 5 SKAUTŲ AIDAS
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu j vyresniškumo laipsnius pakelti bei Garbės ženklais apdovanoti

2004 m. birželio 2 d.

Į paskautininko/paskautininkės laipsnį:

vyr.sk. v.sl. Nida Milukaitė-Angeliadis 
“Neringos-Tauro" v., New York, NY 

vyr.sk.v.sl. Regina Šinkūnaitė-Prokopienė 
"Palangos" t., Brazilija

v.v. Darius Siliūnas 
“Lituanicos" t., Chicago, IL 

v.s. Viktoras Martinkus 
"Lituanicos" t., Chicago, IL 

v.sl. Justinas Andriušis 
"Lituanicos" t., Chicago, IL 

v.sl. Tomas Lora 
"Neringos-Tauro" v., New York, NY

Į skautininko laipsnį:
ps. Algimantas Milvydas 

"Ventos" t., Brisbane, Australija

į vyresnės skautininkės laipsnį:
fil.s. Ritonė Rudaitienė

Vydūno Fondas, Chicago, IL.

Padėkos Ordinu apdovanoti: 
v.s.fil. Donatas Ramanauskas 

"Baltijos" t., Detroit, MI 
v.s. Remigijus Belzinskas 
"Pilėnų" t., Cleveland, OH

Geležinio Vilko Ordinu:

v.s. Ramūnas Bužėnas
LSB vadija, Los Angeles 

v.s.fil. Kęstutis Pažemėnas
LSS Garbės Ženklų skyrius, Los Angeles

2005 m. sausio 15 d.

Į paskautininko/paskautininkės 
laipsnį pakelti:

vyr.sk.v.sl. Irena Galinienė 
"Sietuvos" d-vė, Lemont, IL 

vyr.sk.v.sl. Aušra Jasaitytė-Petry 
"Aušros Vartų-Kemavės" t., Chicago, IL

vyr.sk.v.sl. Stasė Korres 
"Sietuvos" d-vė, Lemont, IL 

vyr.sk.v.sl. Janina Mozoliauskienė 
"Sietuvos" d-vė, Lemont, IL 

vyr.sk.v.sl. Žibutė Pranskevičienė 
"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL 

vyr.sk.v.sl. Sylvija Saplienė
"Šatrijos" t., Toronto, ON 
vyr.sk.v.sl. Asta Šepetys 

"Aušros Vartų-Kemavės" t., Chicago, IL 
vyr.sk.v.sl. Daina Siliūnienė

"Aušros Vartų-Kemavės" t., Chicago, IL 
vyr.sk.v.sl. Stefutė Utz

"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL 
fil.dr. Renata Variakojytė-Staniškienė

A. S.D. skyrius, Chicago, IL
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s. Linas Paužuolis 
"Lituanicos" t., Chicago, IL 

s.v.v.sl. Juozas Kapačinskas 
"Lituanicos" t., Chicago, 1L 

s.v.v.sl. Aras Lintakas 
"Lituanicos" t., Chicago, IL 

v.sl. Juozas Venckus 
“Kalniškių" t., Los Angeles, CA 

v.sl. Dainius Petronis 
"Kalniškių" t., Los Angeles, CA

Į jūrų skautininkės laipsnį:

j.ps. Danutė Navickas 
"Nerijos" t., Lemont, IL 

j.ps. Aldona Weir
"Nerijos" t., Lemont, IL

į skautininko/skautininkės laipsnį:

ps. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
"Šatrijos" t., Toronto, ON 

ps. Audra Puzerytė-Viskantienė 
"Šatrijos" t., Toronto, ON 

ps. Onutė Utz-Gecevičienė 
"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL

į vyresnio skautininko laipsnį:

s.fil.dr. Mindaugas Griauzdė 
"Lituanicos" t., Chicago, IL

Geležinio Vilko Ordinu apdovanota:

v.s. Gilanda Matonienė 
"Palangos" t., Los Angeles

LSS 50 metų skautavimo ženkleliai ir 
pažymėjimai įteikti:

2004 m. balandžio 25 d.:

s.v. Antanui Laukaičiui, 
Ashfield NSW, Australia 

skautas nuo 1939 m.
s. Zinai Pocienei, 

"Sietuva", Lemont, IL 
skautė nuo 1947 m.

v.sl. Liucijai Krutulienei, 
"Sietuva", Lemont, IL

skautė nuo 1937 m.
v.sl. Žibutei Žiupsnienei, 

"Sietuva", Lemont, IL 
skautė nuo 1947 m. 
v.sl. Stasei Korres, 

"Sietuva", Lemont, IL 
skautė nuo 1946 m.

v.s. Marinai Osinaitei-Cox, 
"Aušros" t., Sydney, Australia 

skautė nuo 1948 m.
skautei Margaritai Kavaliauskienei, 

"Aušros" t., Sydney, Australia 
pradėjus skautauti Lietuvoje 

ps. Tamarai Vingilienei 
"Aušros" t., Sydney, Australia 

skautė nuo 1936 m.
ps. Leonidai Žalienei 

“Aušros" t., Sydney, Australia 
skautė nuo 1946 m.

skautei Elenai Kiverienei 
“Aušros" t., Sydney, Australia 

skautė nuo 1932 m.
v.s. Pajautai Pullinen 

“Aušros" t., Sydney, Australia 
skautė nuo 1946 m.

ps. Irenai Dudaitienei 
“Aušros" t., Sydney, Australia 

skautė nuo 1946 m.
ps. Mildai Karpavičienei 

“Aušros" t., Sydney, Australia 
pradėjus skautauti Lietuvoje

2004 m. rugpjūčio 26 d.:

v.s. Nijolei Užubalienei, 
“Verpsčių“ būrelis Chicago, IL 

skautė nuo 1937 m.
s. Danutei Dirvonienei, 

"Verpsčių" būrelis Chicago, IL 
skautė nuo 1947 m.

v.s.fil. Ritonei Rudaitiene
"Verpsčių" būrelis Chicago, IL 

skautė nuo 1948 m.
v.s.fil. Daliai Povilaitienei 

“Verpsčių" būrelis Chicago, IL 
skautė nuo 1946 m.

s. Joanai Krutulienei 
"Verpsčių" būrelis Chicago, IL 

skautė nuo 1933 m.
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ps.fil. Aldonai Martienei
"Verpsčių" būrelis Chicago, IL 

skautė nuo 1946 m.
s.fil. Danutei Korzonienei

"Verpsčių" būrelis Chicago, IL 
skautė nuo 1947 m.

PATVIRTINTI NUOSTATAI

2004 m. lapkričio 5 d. LSS Taryba vienbalsiai patvirtino 
naujus Lietuvių Skautų Brolijos nuostatus ir naujus 
Lietuvių Skautų Brolijos Rajonų Atstovų reguliaminus, 
kurie LSB vadijos buvo priimti 2004 m. balandžio 24 d.

Sveikinu į aukštesniuosius laipsnius pakeltus, Garbės 
Žymenimis apdovanotus bei 50-ies metų ženkleliu 
atžymėtus seses ir brolius.
Nuoširdžiai dėkoju visiems už pasišventimą skautijos 
labui, pavyzdingą darbą savuose vienetuose bei 
sąžiningai atliekamas pareigas. Linkiu daug gražių 
skautiškų dienų mūsų gretose.

Sveikinu LSB Vadiją, atlikusią svarbų darbą, 
paruošiant naujus nuostatus ir linkiu toliau prasmin
gai ir broliškai dirbti skautybės bei jaunimo gerovei.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. Tarybos Pirmininkas

L.S.S. VIENETŲ IŽDININKAMS

Mieli Sesės ir Broliai,
Kiekvienais metais LSS Tarybos iždininkė sesė 

v.s. Irena Markevičienė labai daug darbo įdeda 
rinkdama visų vienetų finansinius davinius, kad būtų 
galima juos tvarkingai pateikti mūsų nusamdytai 
buhalterijos firmai Schonbeck&Vostok LLP. Jie šią 
informaciją tinkamai sutvarko pristaymui į State of 
Illinois Department of Revenue. Pradžioje 2004 m. 
paaiškėjo, kad valdžia reikalauja paruošti pilno masto 
reviziją, be kurios iki šiol apsiėjome. Mūsų buhalteriai 
šį darbą atliko ir dokumentacija buvo laiku valdžiai 
pristatyta.

Tačiau, pradedant šių metų bendros LSS 
finansinės padėties sąskaitybą, iš buhalterių 
sulaukėme konkrečių rekomendacijų. Taigi labai svar
bu, kad visų LSS šakų, draugovių , skyrių, būrelių, 

ramovių ir bet kokių kitų vienetų iždininkai atkreiptų 
tinkamą dėmesį ir nedelsdami pradėtų įgyvendinti 
sekančias rekomendacijas:

1. Paaiškėjo, kad LSS ribose randasi virš 100 įvairių 
"checking, savings and CD accounts". Jie stipriai 
rekomenduoja, kad nenaudojamos ar senos bankuose 
laikomos visų rūšių sąskaitos būtų likviduojamos ar 
suvestos į vieną atitinkamą sąskaitą. Vieneto likvidavi
mo atveju, lėšos turi būti tvarkingai ir atsakomingai 
perleidžiamos kitam LSS vienetui arba LSS Tarybos 
iždininkei sesei Irenai Markevičienei. Prisiminkime, 
kad kiekvieno iždo turtas tuo pačiu yra LSS turtas, ne 
tik vieneto.

2. Rekomenduojama, kad visų einamųjų sąskaitų 
("checking accounts") pasirašančių pavardės būtų 
pristatomos LSS Tarybos iždininkei. Kiekvienoje 
sąskaitoje turi būti ne mažiau kaip dviejų asmenų (tur
inčių teisę pasirašyti) pavardės ir jos turi būti ne tos 
pačios šeimos.

3. Kiekvienas bankas ar finansinė institucija gale metų 
parūpina "year-end bank statements", kurie būtinai 
turi būti pristatomi LSS Tarybos iždininkei kartu su 
metine sąskaityba.

4. Metinės narių mokesčių lėšos turi būti aiškiai ir 
atskirai atžymėtos sąskaityboje. Šis labai svarbus 
davinys pagal valdžios nuožiūrą. Visos lėšos skaito
mos kaip pajamos, tačiau nario mokesčių lėšos 
atleidžiamos nuo valdiškų mokesčių. Taigi būtina jas 
tinkamai atžymėti.

5. Valdiškos revizijos atveju, jie gali pareikalauti 
vadovybės posėdžių protokolų, kad matytų kaip 
tvarkomi mūsų iždai. Taigi rekomenduojama, kad 
posėdžių protokolai būtų ir toliau rašomi lietuviškai, 
bet su prijungta angliškai rašyta santrauka.

Nuoširdžiai dėkojame visiems sąžiningai ir 
atsakomingai ėjusiems iždininkų pareigas. Prašome 
Jus atkreipti dėmesį į šį svarbų reikalą ir kuo skubiau 
įgyvendinti minėtas rekomendacijas.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. Tarybos Pirmininkas
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L.S.S. VADOVYBĖS 2004 M. VEIKLOS APŽVALGA 

2005 . sausio mėn. 1 d.

LSS REIKALAI PIRMUOS NUOŽIŪROJE

Po ilgesnės pertraukos ir vasaros, Pirmija 
susirinko Čikagoje rugsėjo mėn. aptarti daugybę 

einamųjų reikalų. Jų tarpe:

• Reikia glaudesnių ryšių tarp Pirmijos ir šaky. Pirmininkas 
prašo Akademikų, Brolijos ir Seserijos Vadi jų tarpusavyje pasi
dalinti posėdžių protokolais, susipažinti su kitų šakų planais 
bei siekimais, matyti kas atsiekta, kokios problemos.
9 JAV mokesčių inspekcija (IRS) reikalauja, kad būtų sudary

tos šakų sąmatos. Jie taip pat pageidauja protokolų anglų 
kalba. Sis Pirmijos posėdis buvo protokoluotas lietuvių ir anglų 
kalbomis.
9 Pritrūko 50 metų skautavimui atžymėti ženkliukų. Nutarta 

užsakyti 250 naujų. Pastebėta, kad Akademikių Skaučių 
Draugovės ženkliukas buvo neteisingai nukaltas sename, taigi 
bus atitaisytas naujame. Jie turėtų būti paruošti vasario mėn.
• astebėta, kad ASD ženkliuko įvaizdis daug kur neteisingai 

rodomas, net ir ant LSS Nuostatų knygos viršelio. Bus 
dedamos pastangos klaidą atitaisyti.
• Brolis Gintaras Plačas perrinko visą Garbės Ženklų ir 

Vyresniškumo Laipsnių ranka rašytą kartoteką į kompiuterio 
Excel formatą, kuri bus artimoje ateityje patalpinta skautų tin- 
klalapyje.
• LSS Garbės Ženklų skyriaus ilgametis vadovas v.s. Pranas 

Pakalniškis perleido savo darbą sesei s.fil. Audrai 
Reivydienei. Visa skautija nuoširdžiai dėkinga broliui Pranui 
už uoliai ir sąžiningai atliktą ilgametį darbą.

Seserija:

• Seserijos vadijos posėdis įvyko 2004 balandžio mėn.
• Bus bandoma daugiau naudotis e-paštu. Informacija taipo

gi bus talpinama Seserijos tinklapyje.
• Bandoma sudaryti programą prityrusių skaučių ženklui.
• Diskusijose dėl dvikalbiškumo nutarta, kad privaloma viską 

vykdyti tik lietuvių kalba.
• Reikalinga skatinti artimesnį ryšį tarp tuntų ir rajonų.
• Seserijos knyga atspausdinta ir platinama.

Akademinis Skautę Sąjūdis:

• Skyrių veiklos išlaikymas tampa pagrindiniu Vadijos 
rūpesčiu.

• Čikagoje veikla stiprėja. Toronte per daugelį metų pirmą 
kartą suruošta metinė šventė. Detroitas dar □neužsikabino", 
Washington D.C. veikia daugiausia filisteriai, Los Angeles 
skyriaus veikla sulėtėjo.
• Tikimasi per e-paštą sujungti toliau nuo skyrių gyvenančius 

narius ar išvažiavusius studijuoti.
• 2005 metais planuojama ruošti suvažiavimą/studijų dien

as.
• ASS nariai gali daug talkinti šakų veikloje, tad skyrių 

pirmininkai bus prašomi pristatyti šakoms (Brolijai ir Seserijai) 
narių sąrašus, kad ta patirtimi būtų galima lengviau pasinau
doti.
• ASS pradeda rinkti nario mokestį centriniai, ne skyriuose. 

Tikisi gerų pasekmių.

Brolija:

• Brolijos vadija rudens ir žiemos metu rinkosi kas mėnesį. 
Balandžio mėnesį vyko paskutinis susirinkimas prieš stovyklas 
ir vasaros atostogas.
• Tuntininkų suvažiavimas labai sėkmingai pavyko 2004 m. 

lapkričio 6-7d. Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, Illinois. Jis 
buvo kitur jau aprašytas.
• Balandžio mėn. buvo pakeisti Brolijos nuostatai, kuriuos 

Pirmija jau patvirtino.
• Pakeistos uniformos - bus nešiojamos tamsiai mėlynos 

ilgos kelnės prie išeiginės uniformos; vasarinė uniforma - 
trumpos tamsiai mėlynos kelnės ir baltos kojinės. ŪBlue jeans" 
nepriimtina.
9 2004 Ąžuolo/Gintaro vadovų mokyklos stovykla labai sėk

mingai įvyko Rakė. Itin daug darbo įdėjo sesė Naida Snipaitė 
ir broliai Gintaras Plačas ir Tomas Dundzila. 2005 metais 
mokyklų stovykla vyks Romuvoje (Kanadoje).
• Fondas skyrė Ąžuolo/Gintaro mokyklai $3000 JAV. Už šią 

paramą Brolija ir Seserija yra labai dėkingi.

• Brolijos tinklapis yra. Jį tvarko E.Leipus ir P.Pranskevičius.
• Ruošiamas projektas kaip sėkmingai įtraukti į veiklą suau

gusius asmenis, kurie nėra anksčiau skautavę.
9 Šiuo metu Brolijoje yra 650 narių, 13 vienetų - daugiausia 

vilkiukai ir bebrai. Vidurio rajonas šiuo metu skaitlingiausias.
• Registracija labai sėkmingai vyksta Amerikoje ir Kanadoje. 

Iš Australijos, Europos, Pietų Amerikos informaciją gauti 
sunku.
• Ruošiamas naujas registracijos lapas. Norima, kad 

Seserijos ir Brolijos registracijos lapai būtų panašūs
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LSS Finansinė Padėtis: Liability Insurance Padėtis:

• Kiekvienais metais LSS Tarybos iždininkė, sesė v.s. Irena 
Markevičienė labai daug darbo įdeda rinkdama visų vienety 
finansinius davinius, kad būtų galima juos tvarkingai pateikti 
mūsų nusamdytai buhalterijos firmai Schonebeck & Vostok LLP. 
Jie šią informaciją tinkamai sutvarko pristatymui į State of 
Illinois Department of Revenue. Pradžioje 2004 m. paaiškėjo, 
kad valdžia reikalauja paruošti pilno masto reviziją, be kurios 
iki šiol apsiėjome. Mūsų buhalteriai šį darbą atliko ir doku
mentacija buvo laiku valdžiai įduota. Si revizija kainavo 
$6,000. ir atrodo ją teks kartoti kasmet, nebent valdžia 
pakeistŲ reikalavimus. Reikės ieškoti būdo kaip šias išlaidas 
pakenčiamai kasmet padengti.
• Buhalterių firma pateikė tam tikrų rekomendacijų, kurios 

šiame SA numeryje išdėstytos atskirai ir taikomos visiems 
iždus tvarkantiems pareigūnams.
• Pirmija įpareigojo Tarybos pirmininką ir iždininkę 

peržiūrėti visas LSS sąskaitas, sužinoti jų dabartinę padėtį ir 
siekti pataisymų pagal buhalterių (CPA) rekomendacijas.
• Pirmija pritarė Lietuviškosios Skautybės Fondo šių metų lėšų 

paskirstymui. 2005 metų skirstymui Pirmija rekomenduos 
savo siūlymus.
• Pirmija pritarė LS Fondo valdybos sąstatui, prašydama 

patikslinti kas atstovauja kurią LSS šaką ir kadencijos trukmę 
pagal nuostatus.

Nuostatų Keitimo Apžvalga:

• Nuostatų Komisija surinko ir suderino trijų nuostatų 
pakeitimų siūlymus. Deja, reikalingas skaičius Tarybos narių 
korespondenciniame suvažiavime nebalsavo, tad siūlomi 
pakeitimai liko be sprendimo.
• Šiuo metu reikalinga 4/5 Tarybos narių balsų nuostatams 

keisti. Šį reikalavimą bus siūloma pakeisti, kad būtų išvengia
mi panašūs rezultatai ateityje.
• Panašiu reikalu, savo iniciatyva brolis Kęstutis Ječius 

kreipėsi į Tarybos narius: "Ar pritariame pravesti LSS Tarybos 
korespondencinį posėdį naudojantis tik elektroniniu paštu [ e- 
mail)?" Iš 31 Tarybos narių sudėties, nors visi teigiamai, bet 
tik 14 atsiliepė. Taigi vėl pritrūko paprastos daugumos 
Tarybos narių sprendimui.
• Ateityje numatyta sušaukti akivaizdinį Tarybos suvažiav

imą. Reikalinga vėl peržiūrėti nuostatus ir struktūrą, tuo pačiu 
plačiau supažindinti Tarybos narius su priežastimis kodėl 
nuostatai turėtų būti keičiami / pertvarkomi.
• Nuostatai bus patalpinti tinklapyje, kai jie bus kompiuter

izuoti.

• Paaiškėjo, kad išpirkimas "personal liability" apdraudos 
visai skautijai būtų neįmanoma kainos atžvilgiu. Taipogi 
paaiškėjo, kad turintys "Homeowners Liability Insurance" nor
maliai būna apdrausti, veikdami skautiškoje veikloje / 
pareigose. Labai svarbu, kad kiekvienas vadovas pasitikrintų 
su savo apdraudimo agentu ir specifiniai atsiklaustų, ar jis 
būtų apdraustas nelaimės ar skundo atveju, einant pareigas 
skautiškoje veikloje. Jeigu ne, tai visuomet galima išsipirkti 
"Umbrella Policy" gan pigiai šalia normalios apdraudos.

ATEITIES SIEKIAI IR UŽDAVINIAI PIRMIJOJE

• Toliau siekiama bendros informacijos ir žinių pasidalinimo 
tarp šakų.
• Tuntininkams bus pristatytas projektas, kaip į veiklą įtrauk

ti anksčiau neskautavusius asmenis, arba tuos, kurie grįžta į 
veiklą.
• Stengsimės sudaryti sąlygas Lietuvos Skautijos skautams 

dalyvauti Ąžuolo/Gintaro mokyklos stovykloje 2005 metais.
• Tuntininkų suvažiavimas vėl bus šaukiamas 2005 metų 

rudenį, greičiausia prie Clevelando.
• Bendravimas su Lietuvos Skautija juda. ASS jau gerokai 

susirišę ir bendrauja. Planavimas numatytam Vadovų 
Sąskrydžiui Lietuvoje šių metų vasaros pabaigoje eina pirmyn.
• Prel.Prunskio/Lietuvių Fondo rašinių konkursas - Lietuvių 

Fondas skiria $400 JAV iš prel. Prunskio fondo lietuvių kalbos 
ir kūrybos konkursui. Sesė Rūta Sušinskienė apsiėmė pravesti 
šį konkursą.
• Tinklaiapio skautai.com □struktūra" jau veikia. Naujai 

pertvarkytas tinklalapis turėtų būti prieinamas labai artimoje 
ateityje. Skautai.com bus keičiamas į skautai.org.
• Pirmijos nariai pasiryžę lankyti ir dalyvauti šios vasaros 

stovyklose.
• "Duty of Care - Code of Conduct for Adult Volunteers" yra 

privalomi elgesio principai kiekvienam vadovui, pradedant 
nuo mažiausių. Šie vadovų elgesio principai buvo surinkti iš 
BSA ir Scouts Canada ir perduoti Tuntininkams anksčiau minė
tame Tuntininkų suvažiavime. Jie taipogi atspausdinti "Skautų 
aide".
• Artėja LSS 2006 - 2008 m. kadencijos rinkimai. Visi skati

nami pagalvoti apie tinkamus kandidatus ir svarbesnius 
reikalus, kurie tiktų pristatymui balsuotojams.

2005 - ji METAI

Kiekvieni metai atneša ką nors naujo ir netikėto. Praėjusieji ta
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prasme neišsiskyrė. Labai daug kg atsiekėme, bet tuo pačiu, 
žinoma, ne viskas pavyko kaip norėta ir ne prie visų numatytų 
reikalų priėjome. Labai daug laiko ir pastangų įdėta į nuo
statų tvarkymo reikalus ir nors pasekmės nevykusios, darbas 
bus tęsiamas toliau ir tikimasi geresnių. Taipogi svarbu toliau 
gvildenti ryšius su Lietuvos Skautija, ir tai atrodo konkretizuo
jasi. Jūsų Pirmija siekia visapusiškų pasekmių, ir toliau 
sąžiningai ir prasmingai siekia dirbti visos skautijos labui.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais,

Budėkime! 
Gero Vėjo! ir 

Ad Meliorem!

v.s fil. Rimantas Griškelis 
L.S.S. Tarybos Pirmininkas

Duty of Care
Code of Conduct for Adult Voluteers

The mission of Scouting is to contribute to the education of 
young people, through a value system based on the Scout 
promise and Law, to help build a better world where people 
are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in 
society.

This Code of Conduct is expected of all adults who volunteer 
as leaders, recognizing that at all times they are expected to 
act responsibly and exercise a "Duty of Care" to the youth 
members.

Adults in Scouting:

• Respect the rights & dignity of themselves and others.
• Demonstrate a high degree of individual responsibility, rec

ognizing that at all times their words and actions are an exam
ple to others.
• Act at all times in accordance with scouting principles, 

thereby setting a suitable example for all.
• Do not promote their own beliefs, behaviors or practices 

where these are not compatible with scouting principles.
• Act with consideration and good judgement in all inter

personal relationships, both inside and outside Scouting.

• Respect everyone's right to personal privacy at all times. 
Take special care when sleeping, changing clothes, and 
bathing are associated with any Scouting activity.
• Avoid unaccompanied and unobserved activities with 

youth members wherever possible. Remember, "in earshot and 
in vision".
• Avoid potencially compromising situations by ensuring, 

where reasonably possible, that at least two adults are in 
attendance while supervising and/or accompanying youth 
members.
• Realize that bullying, physical, verbal or cultural abuse, 

sexual harassment, neglect or any other type of abuse, is 
unacceptable conduct.

Dufy of Care
Position Statement

The primary responsibility of adults in the Scout Movement is 
the welfare and development of youth members. Our single 
most important responsibility is to ensure that only suitable 
adults are recruited. Our programs and our ethic requires us 
to provide an environment in which children and young peo
ple feel valued and secure; and can grow as individuals while 
developing a sense of self worth, personal integrity and 
increasing competence through the acquisition of skills and 
achievements. Any adult behavior that is not supportive of this 
developmental process is inappropriate and requires appro
priate intervention/action. We have a duty of care to keep 
youth members safe and protect them from physical and emo
tional harm. In activities,this duty is exercised through sensible 
risk management. In our general program activities, this duty 
is exercised through a respectful, caring, empathetic and 
friendly relationship with young people. In the recruitment and 
selection of adult leaders, their personal standards, character 
and ability to develop this relationship is much more important 
than any technical skills or experience.

1. Encouraging Positive Behavior (Discipline)
Occasionally, there may be a necessity for appropriate disci
plinary action. Leaders should encourage positive reinforce
ment to correct inappropriate behavior.

The following examples are inappropriate discipline methods:
• Physical blows or force
• Confinement
• Emotional/humiliation/name-calling
• Any other form of abuse

Alternatives to punishment:

If we allow someone to experience the consequences of their 
actions, there is potential for an honest and real learning situ
ation to occur. Discipline can be maintained through both nat
ural and logical consequences. Natural consequences repre-
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sent the pressure of reality without interference. Disrespecting 
others, for example, will ordinarily invite similar treatment. But 
it isn't always appropriate to let natural consequences take 
their course.

Logical consequences involve an intervention by someone 
else. So, disrespecting someone carries a consequence like 
removal from a program activity. The disadvantage, of 
course, is that this can deteriorate into another form of pun
ishment imposed externally. Logical consequences should be 
negotiated as much as possible beforehand by everyone 
involved. Thus, an agreement is reached as to the conse
quences of foul language or put-downs (Code of Conduct). 
Because everyone is part of the agreement, everyone is also 
responsible for seeing that it works. By adults and youth tak
ing responsibility together, logical consequences become an 
alternative to punishment.

2. Physical Contact
When dealing with youth, there is acceptable touching and 
unacceptable touching. A handshake is generally acceptable; 
a hug is sometimes acceptable; and an embrace is usually 
unacceptable. Touching which gives offence or causes any 
unease is not acceptable.

3. Relationships
Scouting affirms a duty to its youth members for their welfare 
and development. Adults accept a responsibility to care for 
youth members and deliver the program. Adults enjoy 
Scouting and benefit from the training and experience it 
brings. However, adults are deliverers of the program. It is the 
youth members who are entitled to the benefits and protection 
of a safe, quality Scouting program. The correct relationship 
between an adult and a youth member is that of the adult 
being an instructor, quide, dispassionate friend and protector. 
It is a position of integrity, trust and maturity.

4. Language
Scouting ethic requires that we do not use vulgar or inappro
priate language when working with youth members. 
Language should be acceptable to the reasonable onlooker 
and appropriate to the development of good citizenship.

5. Discrimination
Scouting is a worldwide, multi cultural movement. We wel
come people to membership regardless of gender, race, cul
ture, religious belief, sexual orientation or economic circum
stances. Youth members are strongly influenced by the behav
ior of adults. We need to be sensitive to the traditions and 
beliefs of all people and to avoid words or actions which "put 

down" anybody.

6. Harassment
Harassment breaks down the positive and protective environ
ment we seek to develop, and, at its worst, is emotionally 
harmful. It is contrary to our objective of individual growth and 
development. Some examples are ongoing teasing, dispar
agement, belittling or excluding individuals.
Sexual harassement is any verbal or physical behavior of a 
sexual nature, which is unwelcome and offensive.

7. Privacy
The individual's right to privacy must be recognized and taken 
into consideration in such matters as sleeping places and san
itary facilities.
Adult members should, where possible, have sleeping acco
modations separate from youth members, unless discipline, 
safety or available facilities dictate otherwise. (If sleeping 
accomodations are shared with youth for any of the above 
reasons, at least two adults must be present at all times.

8. Alcohol Policy
The use of alcoholic beverages or any recreational drugs/sub
stances at encampments or activities on owned and/or oper
ated properties, or at any activity involving the participation 
of youth members is strictly prohibited.

9. Smoking
It is inappropriate for any member to smoke in front of youth 
at any Scouting activity.

10. General Conduct
Adult Leaders SHOULD:
• Help to establish safe and open communication in each 

Section of the Group.
• Have an "open door" policy. Declare all meetings open to 

parents or Leaders.
• Treat all children, and others, with respect and dignity 

befitting their age.
• Be consciuos of other's "personal space".
• Encourage participation by all, while being sensitive to 

each child's individual capacity.
• Be a role model for children. Be friendly, courteous and 

kind.

Adult Leaders SHOULD NOT:
• Show favoritism for particular youth members.
• Jump to conclusions about others without checking facts.
• Invite youth member(s) alone to your home or other private 

accomodation.
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• Have private talks with individual youth members away 
from the presence of other Scouts or adults. (Private talks 
should be in sight but out of hearing of observers.)
• Carry one youth member alone in your vehicle.
• Go on a hike or other activity with one youth member 

alone.
• Demonstrate first aid on a youth member.
• Assist youth members with personal hygiene or dressing 

except where health or disability requires it and then only in 
the presence of another adult.
• Let children involve you in excessive attention-seeking 

behavior such as tantrums or crushes. Be particularly careful 
with the very needy child. Re-direct the behavior to "healthy" 
activities and provide caring attention before it is asked for.

Do not engage, or let others engage, in any of the following:
• Abusive initiation ceremonies.
• Invading the privacy of children when they are showering 

or using the bathroom.
• Photographing undressed children.
• Rough, physical, hurtful or sexually provocative games.
• Making sexually suggestive comments about, or to a young 

person.
• Inappropriate and intrusive touching, hugging, cuddling 

and kissing.
• Regularly scapegoating, ridiculing, rejecting, or isolating a 

child.

11. General Duty
Every adult's responsibility goes beyond the confines of his or 
her specific appointment to their own youth. Adults are expect
ed to intervene when they identify breaches of any part of this 
Duty of Care document. There are three primary areas of 
responsibility: to the parents, to the young people and to your
self.

11a. Responsibility to Parents
At the simplest level, parents have a right to know everything 
that their daughter or son is going to be involved in. Of 
course, they have the right to say no if they feel any activity is 
inappropriate. Parents are also your greatest allies, and you 
should keep them as well informed as possible. Parents will 
sometimes defer to you, but only if you have convinced them 
that you merit their confidence, and have earned their trust 
and respect.

The best way to start achieving this trust is to talk with each 
parent.The initial visit with parents when a youth first joins 
your section is critical for future relationships. This visit takes 
time, effort and commitment, but it is well worth it. Discuss with 

the parents what Scouting is about, its Mission and Principles, 
program, weekly meetings and special events. Allow them to 
question you. It is better to deal with issues and concerns that 
the parents may have in a relaxed setting, rather than later in 
a "crisis" situation.

Where unsupervised activities take place, these are done so 
with parent/guardian's written approval (e.g. Scouts or 
Venturers camping alone).

Take a personal interest in their child and communicate regu
larly, simply and clearly with parents. Knowing parents per
sonally is a great asset.

11b. Responsibility to Children
By knowing each individual young person, you'll be in a bet
ter position to anticipate how the youth may react in various 
situations. In physical activities, you may get fears and con
cerns being expressed which are easy to understand, but you 
may also get displays of bravado covering up real fears. In 
intellectual activities, you may get questions if a person does 
not understand, but you may also get disruptive behavior as a 
way of saying the same thing.

Child Abuse
As an adult leader caring for other people's children, you may 
become concerned about suspected child abuse. An abused 
or neglected child is a child who is harmed, or threatened with 
physical or mental harm, or from who is withheld the necessi
ties of life. There are several forms of abuse: physical abuse, 
emotional abuse, sexual abuse and neglect.

If a child you know becomes a victim of abuse, your first reac
tion can be very important in helping him/her through the 
ordeal. The following guidelines may help you to deal sensi
tively and competently with the situation in which a child dis
closes that she/he is being abused:
• Stay calm. Don't panic or overreact to the information the 

child tells you. Listen compassionately, and take what the child 
is saying seriously.
• Don't criticize the child or tell the child they misunderstood 

what happened.
• Do respect the child's privacy and take them to a place 

where you can talk without interruptions or distractions, stay
ing within view of another adult or the group.
• Take the time to listen to what the child has to say. Tell them 

you appreciate being told about the incident and that you will 
help to make sure that it won't happen again.
• Explain that you will need to tell the proper authorities what 

you've been told.
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• No judgement statement should be made about the person 
whom the allegation is made.
• The child should not be questioned unless what he or she is 

saying is unclear. Avoid leading questions. Open, non-specif
ic questions should be used such as, "Can you explain to me 
what you meant by that?"

® You should show real concern, but NOT alarm or anger, 
when receiving information from a child about possible sexu
al abuse.
• If a child you know has been sexually abused, do not 

blame yourself or the child. People who victimize children are 
not easy to identify. They come from all walks of life. Often 
they have a position of status - they go to church, hold regu
lar jobs, and are active in community. Child molesters are 
sometimes very skilled at controlling children through giving 
excessive attention, gifts, and money. Child molesters use their 
skills on parents and other adults too, disguising their abusive 
behavior behind friendship and care for the children.

® A detailed account of any discussion regarding alleged or 
suspected abuse should be written as soon as possible after it 
has taken place, concerning who, what, when, where, how, 
but not WHY.

11c. Responsibility to Yourself
It is important to know your own limits and abilities. If you are 
leading an activity with any potencial risks, always make sure 
that you are working well within your own capabilities. If you 
are working on the edge of your own skills, you are endan
gering the young people in your charge. Seek out and obtain 
skills and knowledge to enable you to perform your designat
ed role.

12. Guidelines
• Do not rely on your good name to protect you.
• Do not, for one moment, believe "it can never happen to 

//me.
• While respecting the need for privacy and confidentiality, 

try never to be completely alone with a young person. When 
it is appropriate to work one to one, make sure that others are 
within earshot and within vision.
8 Never touch a young person in a way that could be mis

construed.
8 Never make suggestive or inappropriate remarks.
8 Co-ed leadership in co-ed Scouting situations is highly 

desirable.
8 Never, ever take a chancel

References:

www.scouting.org
Guide to Safe Scouting Youth Protection and Adult 

Leadership
www.scouting.org/pubs/gss/gss01. html 

www.scouts.ca
Code of Conduct
www.scouts.ca/inside.asp?cmPagelD=304

Gintaro Mokyklos stovykloje 
2004 m. "BatuotŲ kačiy" skiltis 
sprendžia uždavinius - Audra 
Brooks, Julytė Vallee, Nida 
Hallal, Alytė Mažeikaitė, Lilė 
Rudytė ir Krista Weir.
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA
LSS Vyriausia Skautininke v.s. Dalia Trakienė 

LSS Vyriausios Skautininkės Pavaduotoja s. Jūratė Vallee
LSS Garbės Gynėja v.s. Danutė Surdėnienė

VADIJOS PRANEŠIMAI

APDOVANOJIMAI

2004 m. spalio 24 d.
Ordinu už Nuopelnus apdovanotos:

j.v.s. Elena Namikienė
"Šatrijos" t., Toronto, Kanada 

ps. Daina Šliterytė 
"Aušros" t., Sydney

2005 m. sausio 23 d.

Klaipėdos dienos proga, jūrų skaučių "Nerijos" tunto 
skautės ir vadovės apdovanotos:

Žuvėdros Žymeniu:
g.kand.vair. Kristina Bacevičiūtė
g.kand. valt. Lisa Bartašiūtė
g.kand. vair. Liana Modestaitė
g.kand. valt. Lidija Parada
g.kand. vair. Lilija Rudytė
g.kand. valt. Krista Weir
g.kand. valt. Aida Zygaitė

Vėliavos Žymeniu:
g.v.v. Audrė Kapčinskaitė
g.v.v. Nida Lendraitytė
g.v.v. Vida Mikalčiūtė
g.v.v. Tara Mikužytė
g.v.v. Vilija Pauliūtė
g.v.v. Vaiva Rimeikaitė
g.v.v. Žibutė Šaulytė
g.v.v. Aleksandra Strub
g.v.v. Cyra Trejo

Gintaro Žymeniu:
j.s.fil. Taiyda Chiapetta
j.s.fil. Rūta Kirkuvienė
j.s.fil. Virga Rimeikienė

Tėvynės Dukros Žymeniu:
j.ps. Laima Bacevičienė
j.ps. Milda Rudaitytė-Johansonienė
j.s. Dana Mikužienė

Ordinu už Nuopelnus:
j.s. Dalia Žygienė

Inkaro ordinu:
j.s. Laura Lapinskienė

Nuoširdžiai sveikinu mūsų seses ir linkiu daug darb
ingų dienų tarnaujant Dievui, Tėvynei ir Artimui.

v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke

PERDAVĖ PAREIGAS

2005 m. sausio 23 d. JAV Vidurio rajono, "Nerijos" 
tunto tuntininkė j.ps. Aldona Weir tuntininkės 
pareigas perdavė j.ps. Laimai Bacevičienei.
Sesei Aldonai nuoširdus skautiškas ačiū už sąžiningai 
ir tvarkingai atliktą darbą. Sveikinu Sesę Laimą nau
jose pareigose, linkiu sėkmės ir ištvermės vedant jūrų 
skautes lietuviškuoju keliu.

v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke
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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
APDOVANOJIMAI

2004 m. lapkričio 8 d.

Pažangumo žymeniu apdovanoti:

v.sl. Konradas Mažeika
"Kalniškių" t., Los Angeles, CA 

si. Paulius Ambutas
"Lituanicos" t., Chicago, IL 
psl. Dainius Fabianovich 
"Lituanicos" t., Chicago, IL 

si. Vytas Kapačinskas
"Lituanicos" t., Chicago, IL 

si. Antanas Luneckas
"Lituanicos" t., Chicago, IL 
si. Antanas Senkevičius

"Lituanicos" t., Chicago, IL 
si. Kaziukas Šoliūnas

"Lituanicos" t., Chicago, IL

Vėliavos žymeniu apdovanoti:

v.sl. Dainius Aneliauskas
"Kalniškių" t., Los Angeles, C A 

v.sl. Povilas Pakuckas
“Kalniškių" t., Lds Angeles, CA 

v.sl. Valdas Varnas
"Kalniškių" t., Los Angeles, C A 

si. Viktoras Jučas
“Lituanicos" t., Chicago, IL 

si. Paulius Leipus
"Lituanicos" t., Chicago, IL

Tėvynės Sūnaus žymeniu apdovanoti:

v.sl. Marius Aneliauskas
"Kalniškių" t., Los Angeles, CA 

v.sl. Aidas Mattis
"Kalniškių" t., Los Angeles, C A

2005 m. sausio 18 d.

Vėliavos žymeniu apdovanoti:

v.sl. Antanas Brazelis
"Aušros" t., Sydney, Australia

v.sl. Kajus Kazokas 
"Aušros" t., Sydney, Australia

si. Raimundas Jurkšaitis 
"Aušros" t., Sydney, Australia

Ordinu už Nuopelnus apdovanota:

Loreta Jucienė 
"Lituanicos" t., Chicago, IL

Ordinu už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu apdovanoti
"Lituanicos" skautų tunto, Chicagoje, IL, rėmėjai:

Kristina Vaičikonienė
Emilija Markulienė
Alicija Vodickienė
Vida Bartašienė

2005 m. vasario 15 d.
Pažangumo žymeniu apdovanoti:

psl. Mukas Neidhardt 
"Žalgirio" t., Boston, MA

psl. Vytas Štuopis 
"Žalgirio" t., Boston, MA 

Aleksandras Kučas
"Laisvės varpo" v., Philadelphia, PA 

Aras Surdėnas
“Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA
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Vėliavos žymeniu apdovanoti: AČIŪ BROLIUI KĘSTUČIUI

si. Andrius Balta 
"Žalgirio" t., Boston, MA 

si. Nicholas Miller 
"Žalgirio" t., Boston, MA

si. Aleksas Šukys 
“Žalgirio" t., Boston, MA

Sveikinu apdovanotuosius brolius, sesę ir skautybės 
darbo rėmėjas, ir linkiu visiems daug linksmų dienų 
žengiant skautiškuoju keliu.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

PERDAVĖ PAREIGAS

2004 m. lapkričio 6 d., JAV Vidurio rajono, "Litu- 
anicos" t. tuntininkas s.Gintaras Aukštuolis, užbaigęs 
kadenciją, tuntininko pareigas perdavė j.b.ps. Robertui 
Jokubauskui.

Skautiškas ačiū broliui Gintarui už sąžiningai 
atliktas pareigas vadovaujant "Lituanicos" tuntui. 
Tikiuosi, kad ir toliau brolis Gintaras dalyvaus skau
tiškoje veikloje.

Nuoširdus ačiū broliui Robertui, apsiėmusiam šias 
svarbias pareigas. Linkiu sėkmės ir ištvermės 
vadovaujant "Lituanicos" tunto broliams.

BAIGĖ LSB ĄŽUOLO MOKYKLĄ

LSB Ąžuolo Mokyklos vedėjui v.s.fil. Gintarui 
Plačui pristačius, tvirtinu, kad s.v.sl. Tomas Rupinskas, 
"Lituanicos" t., Chicagoje, sėkmingai baigė Ąžuolo 
Mokyklos 1999-2000 metų kursus, atliko visus nustaty
tus uždavinius ir reikalavimus. Suteikiu jam teisę 
nešioti Ąžuolo Mokyklos ženklą ir įteikiu jam šios 
mokyklos pažymėjimą - nr.131.

Sveikinu brolį Tomą, užbaigusį mūsų organizaci
jos vadovų mokyklą. Pagal pažymėjimo numerį, gali
ma matyti, kad per ilgą eilę metų, mokyklą baigusiųjų 
skaičius nėra didelis. Taigi - didžiuojuos brolio Tomo 
atsiekimu ir linkiu toliau tęsti skautišką darbą.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

Lietuvos Skautijai leidžiant ir LSB vadijai pritari
ant, v.s.fil. Kęstučio Ječiaus rūpesčiu, knyga 
"Skautybė Berniukams", kuri buvo išspausdinta 
Lietuvoje, vėl buvo perspausdinta Amerikoje.

Lietuvoje šios knygos laida yra jau išsibaigusi. 
Visuomenė ir lietuviai skautai išeivijoje šią knygą 
gali įsigyti LSS Brolijos bei Seserijos tiekimo skyriu
ose. Knygos kaina 10.00 dol. plius 2.00 dol. persiun
timui.

Brolijos tiekimo sk. vedėjas:

v.s. Gintas Taoras,
765 Ash Swamp Rd.,

Glastonbury, CT, 06033. Tel.860-652-8114

Seserijos tiekimo sk. vedėja:

ps. Aušrelė Sakalaitė, 
1388 Overton Dr., 

Lemont, IL., 60439,
Tel. 630-243-6302

"Skautybė berniukams" knyga yra pagrin
dinis Lordo Baden-Powell'io skautybės apibūdini
mas. Ši knyga yra vertinga dovana kiekvienam 
skautui ir vadovui.

LSB Vadija reiškia Broliui Kęstučiui 
nuoširdų skautišką ačiū už sėkmingai atliktą darbą 
ir didžiuojamės, Broli, Tavo energija ir rūpesčiu 
skautybės gerovei.

Ačiū ir Budėkime toliau!

Brolis Romas
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Prano ir Salomėjos (Rūtaitės) Pakalniškių šeima 2004 m. Santa Monicoje, CA
Sėdi: žentas Donatas Baškys, Salomėja Pakalniškienė, v.s. Pranas Pakalniškis. Stovi: anūkė Vita Reivydaitė, dukra 
Bernadeta Ulis, žentas ps Kęstas Reivydas, dukra s.fil. Audra Reivydienė, anūkas Vytas Reivydas, dukra Rasa 
Baškienė.

LSS GARBĖS ŽENKLŲ SKYRIUS

47 metus ištikimai nešęs LSS Garbės Ženklų skyri
aus gairelę, brolis v.s. Pranas Pakalniškis ją perdavė 
sekančiai kartai - savo dukrai Audrai.

LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Rimantas 
Griškelis, priimdamas v.s. Prano Pakalniškio atsistaty
dinimą, rašė:

"Nuoširdžiai dėkoju Jums ir Jūsų bendradarbiams 
už tiek metų ypatingai gražiai, sąžiningai ir kruopščiai 
atliktas pareigas. Ordinai ir kiti garbės ženklai yra labai 
svarbūs mūsų organizacijos gyvenime vadovams ir 
jaunimui. Jie parodo, kad nusipelnę broliai ir sesės yra 
vertinami ir gerbiami mūsų visų. Taigi, labai svarbus 
Jūsų vaidmuo mūsų gretose.

Didelis, didelis skautiškas AČIŪ!!!"

Nuo 2004 m. spalio mėn. s.fil. Audra Pakalniškytė 
Reivydienė paskirta LSS Garbės ženklų skyriaus vedė
ja.

Nuo jaunystės sesė Audra Garbės ženklų skyriuje 
dirbo šalia savo tėvelio ir jo padėjėjo v.s. Kęstučio 
Pažemėno. Skaučių "Palangos" tuntui, Los Angeles, 
C A, sesė Audra priklauso nuo 1960 m. Tame tunte 
užaugo nuo paukštytės iki skautininkės.

1971 m. dalyvavo LSS Gintaro Vadovių mokyklos 
stovykloje Rake, MI, o 1972 m. buvo viena iš 
paukštyčių vadovių "Aušros Vartų" tunto "Suktinio" 
stovykloje, Rake, MI.

Ramiojo vandenyno rajone s.fil. Audra Reivydienė 
eina iždininkės pareigas, priklauso vyr.sk./skautinin- 
kių "Kun.Gražinos" būreliui.

Sesė Audra baigusi UCLA universitetą, su vyru ps. 
Kęstu vadovauja draudimo kompanijai. Visa šeima - 
skautai.

Sesei Audrai ir jos šeimai sėkmingos ateities!

A.Namikienė
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SUSITIKOME SU

FIL. GENEROLU MJR. 
JONU KRONKAIČIU 

pirmininkas, įteikė generolui Kronkaičiui neseniai 
Vydūno Fondo išleistą ir j.v.s. Irenos Regienės, drauge 
su juo pačiu, redaguotą "Skautų Genocido" knygą. 
Praturtėję tą vakarą įgytomis žiniomis ir įspūdžiais, 
maloniai pabendravę su fil. Generolu mjr. Jonu 
Kronkaičiu, išsiskyrėme su viltimi neužilgo vėl susitik
ti.

fil. Ritonė Rudaitienė

2005 m. sausio 14 d. vakarą, Pasaulio Lietuvių 
Centro Bočių menėje suruoštame susitikime su buvu
siu Lietuvos kariuomenės vadu, atsargos generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu, dalyvavo nemažas būrys ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio filisterių.

Susitikimo metu generolas Kronkaitis kalbėjo apie 
politinę, porinkiminę Lietuvoje padėtį ir apie krašte 
vykstančius, po įstojimo į NATO, pasikeitimus. Ilgai 
atsakinėjo į gausiai jo pasiklausyti susirinkusiųjų 
klausimus, kurių buvo daug ir labai įvairių. Vienas iš 
jų, buvo paklaustas fil. Algirdo Stepaičio - kodėl, 
eidamas tokias atsakingas pareigas, generolas 
pasirinko Lietuvoje gyventi itin kukliai? Generolo 
atsakymas, kad jis tai darė sąmoningai, nenorėdamas 
savo kariūnams vadovauti "iš aukšto", atidengė jo 
netik skautiškai kuklią asmenybę, bet ir profesion
ališką pasirengimą parodyti pilietiškumą ir tinkamai 
pagerbti eilinį Lietuvos karį... Nenuostabu tad, kad 
Lietuvos jaunimas generolą Kronkaitį labai gerbia, o 
jis, jausdamas, kad yra reikalingas ir gali jiems padėti, 
neužilgo grįžta atgal į Lietuvą.

Pasibaigus susitikimui, generolas Kronkaitis 
valandėlę laiko praleido Vydūno Fondo būstinėje. V.F. 
Tarybos pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas, kuris 
taip pat yra Lietuvos Partizanų Šalpos komiteto 
pirmininkas, padėkojo generolui už jo rodomą dėmesį 
ir rūpestį partizanų reikalams. Generolas Kronkaitis 
apgailestavo, kad Lietuvos partizanai yra "pamiršti" ir 
nepakankamai gerbiami. Vilniuje, kur lankosi svarbūs 
užsienio pareigūnai, net nėra paminklo, kur jiems būtų 
galima padėti vainiką...

Generolas papasakojo apie Akademinio Skautų 
Sąjūdžio 80 metų jubiliejaus šventę ir gražų pam
inėjimą pereitų metų spalio mėnesį Kaune. Džiaugėsi 
tam tikrų jaunimo organizacijų veikla, papasakojo apie 
jaunimo su kariūnų apsauga ir palyda suruoštą iškylą 
Dzūkijos partizanų keliais.

Fil. Vytautas Mikūnas, buvęs ilgametis VF

Akademiniam Skautų Sąjūdžiui švenčiant 80-ies metų veiklos 
sukaktį, metinės šventės metu Lemonte, IL, Vydūno Fondo 
pirmininko pavaduotoja fil.Jūratė Variakojienė padarė sesės 
Ritonės nuotrauką. Šventėje buvo pranešta, kad fil. Ritonė 

Rudaitienė yra pakelta į vyr. skautininkės laipsnį, pakartotas 
įžodis. v.s.fil.Ritonę Rudaitienę "Skautų aido" bendradarbių 
vardu nuoširdžiai sveikiname
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Skautų Akademikų malda
ASS Vadijos Pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar 

gruodžio 29 d. rašė "Skautų aidui":
"Prieš pora mėnesių dalyvavau Toronto skautų 

akademikų skyriaus sueigoje, kur gražus būrys naujų 
narių davė pasižadėjimus. Šventėje dalyvavo daug ir 
vyresniųjų akademikų susirinkusių po maždaug 20- 
ties metų... Jų tarpe buvo fil. Aldona Valadkienė. Ji 
man padavė a.a. v.s.fil. Vytenio Statkaus parašytos 
Akademikų Skautų maldos kopiją. Sesė Aldona 
nudžiugo kai pasakiau, kad buvusį ASS Vadijos 
Pirmininką brolį Vytenį gerai pažinojau, kad dar vis 
nešioju jo paties nuo savo kaklaraiščio nuimtą ir ant 
mano naujo žalio kaklaraiščio užmautą žiedą...

Akademikų Skautų malda pradėjome skyriaus 
sueigą."

Visagalis Dieve, atomų ir žvaigždynų Kūrėjau ir 
Tvarkytojau, suteik mums malonę žinojimo ir tiesos ieškoti 

ir rasti Tavyje, vieninteliame, tikrąjame ir galutiniame 
išminties, gėrio ir grožio šaltinyje. Leisk mums pamatyti 

Tavo ranką ir išmintį gėlės augime, muzikos harmonijoje, 
plieno tvirtume, žvaigždynų nuostabioje darnoje ir Tavo 

paties atspindyje - žmogaus sielos gelmėse.

Padaryk mus uoliais Tavo šviesos ir tiesos nešėjais 
mūsų tautos ir žmonijos gyvenime. Suteik mums nuolanku

mo malonę, kad suprastume savo žmonišką silpnumą kai 
esame vieni ir savo tvirtumą, kai remiamės Tavimi, Galybių 
Viešpatie.

Suteik mums mūsų atsakomybės tautos gyvenime 
pajautimą ir padaryk mus jos vertus. Suteik mums laimę 

grįžti Tėvynėn, parnešant ten vargstančių, pikto tamsybėje 

klaidžiojančių brolių ir sesių džiaugsmui tikrą atgimimą ir 
brolišką meilę. Kreipk mūsų žingsnius taip, kad mūsų 

gyvenimo kelias būtų nepaliaujamo tobulėjimo kelias ir, 

šviesus mūsų atliktais darbais, nuvestų mus visus į Tave, 

kuris esi mūsų Pradžia, Gyvenimas ir Pabaiga.

Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,

Amen.

Akademinio SkautŲ Sąjūdžio vadovai apie 1980 m. Priekyje v.s.fil. Vytenis Statkus. Kiti posėdžio dalyviai: v.s. J.Toliušis, fil. 
D.Eidukienė, fil.V.Mikūnas, fil. J.Damauskas, fil.dr. R.Strikas, kun. P.Dilys, fil. D.Korzonienė. Stovi: fil. R.Dirvenis, fil. E.Korzonas, 
fil. P.Šalčiūnas, fil. KJečius, fil. V.Germanas. Nuotr. jono Tamulaičio
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LSS Gintaro ir LSB Ąžuolo Vadovų,-ių Mokyklos stovykla

LSS ir LSB parneša, kad 2005 m. GVM ir ĄVM vadovų lavinimo stovykla įvyks: 
liepos 23-30 dienomis, "Romuvos" stovyklavietėje, Ravenscliff, ON, Kanadoje.

Dalyviai: Skautės ir skautai nuo 16 metų amžiaus, 
skautės - II prityrusių skaučių patyrimo laipsnio, skau
tai - I skautų arba II prityrusių skautų patyrimo laip
snio, jauni vadovai ir vadovės, dabar vadovaujantys, 
arba turintys sugebėjimų vadovauti, tuntininkų 
rekomenduojami.

Kiekvienas tuntas ar vietininkija parūpina trans
portą savo kursantams į "Romuvos" stovyklavietę.

Ąžuolo ir Gintaro Mokyklų kursas bus užskaito
mas tik dalyvavusiems nuo pradžios iki stovyklos 
pabaigos. Kanados lietuvių skautų ir skaučių stovykla 
vyks tuoj pat po ĄVM ir GVM stovyklos, liepos 30- 
rugpjūčio 13 d.d. Toronto skautija kviečia visus kur
santus pasilikti ir dalyvauti jų stovykloje. Norintieji 
dalyvauti turi iš anksto susitarti su savo tuntininkais ir 
užsiregistruoti pas Toronto tuntininkus.

LSS Gintaro vadoviŲ mokyklos vedėja 
v.s.fil. Naida Snipaitė-Johnson 

LSB Ąžuolo vadovę mokyklos vedėjas 
v.s.fil. Gintaras Plačas

BŪSIMIEMS ĄŽUOLIEČIAMS

Ąžuolo Mokyklos kursantai, pilnai atlikę prieš-stovyk- 
linius, stovyklinius ir po-stovyklinius uždavinius:

• Išgyvens, supras ir galės praktiškai pritaikyti 
skilčių sistemos ir mažų grupių dinamikos principus 
(Team-building) stovykloje ir savo vienetuose.

• Stebės, naudos ir įvertins įvairius vadovavimo prin
cipus, bei gabumus ir juos praktiškai pritaikys savo 
vienetų veikloje.

• Sugalvos, suplanuos, praves ir įvertins įvairaus 
amžiaus skautams tinkamą programą stovykloje ir 
savo vienetuose.

• Praktiškai parodys, kad sugeba pritaikyti, atlikti ir 
pravesti pagrindinius skautavimo uždavinius Ąžuolo 

Mokyklos stovyklos gyvenime.

* Praktiškai įgyvendins, paaiškins ir įvertins 
skautiškos ideologijos dėsnius.

Ąžuolo Mokyklos stovyklos metodika - 
"Experiential Learning"

Kursantai gyvens ir dirbs skiltyse, sudarytose 
iš atskirų vietovių, kad galėtų susipažinti su kitų 
vienetų broliais. Jie praktiškai atliks įvairius 
uždavinius, patys juos įvertins (self-evaluation). 
Vadijos nariai paįvairins stovyklinius nuotykius su 
"challenges".

Kviesime įvairių vietovių Ąžuolo Mokyklos 
kursus baigusius jaunesnius vadovus būti skilčių 
patarėjais/stebėtojais. Tikslas yra duoti pažengusiems 
jaunesniems vadovams daugiau patyrimo.

Visas stovyklinis gyvenimas vyks skilčių siste
moje ir skautiškos ideologijos dvasioje. Si stovykla 
skiriasi nuo įprastinės vasaros stovyklos. Ji yra gan 
intensyvi ir pareikalauja daug protinės ir fizinės ištver
mės. Nors tikimės, kad kursantai stovyklaus smagiai ir 
turės daug progų gerai susidraugauti su kitų vietovių 
broliais ir sesėmis, svarbu prisiminti, kad stovyklos 
pagrindiniai tikslai yra perteikti dalyviams daug prak
tiško patyrimo ir vadovavimo gabumų per, palyginus, 
trumpą laiką. Busimieji ąžuoliečiai turi būti pasiruošę 
dirbti - ne atostogauti.

Tikimės,, kad po stovyklos mūsų broliai bus 
pasiryžę bent vienus metus tęsti savo vadovavimo 
gabumų lavinimą savo tuntuose, kad įgytos žinios 
nedingtų ir, kad pilnai užbaigtų Ąžuolo Mokyklos pro
gramą.

s.v.v.s.fil.Gintaras Plačas
Ąžuolo Mokyklos vedėjas
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Uždavinius baigę, valgyklą išdabinę, linksmi šokom 
"malūną"!

"Lokiy" skiltis - Linas Aleksiūnas, Aleksas Modestas, Viktoras 

Jučas, Tauras Stočkus ir Martynas Plazyk, padarę neštuvus, 
atneša Daniy Aneliauską 2004 m. Ąžuolo Mokyklos stovyk

loje, Rake, Ml.

TIK REIKIA NORO
Laužo liepsnose rašyti mūsų pažadai jauni....GVM daina "Jaunos širdys". s.Irena Šerelienė

ietuvių Skautų Brolijoje "Ąžuolo" vadovų 
mokykla veikia jau 46 metus, Skaučių Seserijoje 
"Gintaro" vadovių mokykla - 35 m. Per tą mūsų 

organizacijai ilgą ir gražų laikotarpį sėkmingai 
vadovauti lavinosi daug pavyzdingo jaunimo.

Skaučių Seserijos vadijos biuletenyje "Gabija" 1972 
m. spausdinami "Gintaro" vadovių mokyklos stovyk
loje (1971 m.) dalyvavusių sesių rašiniai. Žemiau 
pakartojame si. Irenos Ivanauskaitės (iš Chicagos) 
rašinį todėl, kad jį seka jos sūnaus sl.Antano 
Senkevičiaus 2005 metais parašyti prisiminimai iš 
"Ąžuolo" vadovų mokyklos stovyklos, vykusios 2004 
m. Tokių puikių sutapimų ne kasdien pasitaiko!

ps. Irena Ivanauskaitė-Senkevičienė pirmą 
kartą stovyklavo Rakė 1964 m. - paukštytė "Romuvos" 
stovykloje. Vėliau ten ir mėlynuoju kaklaraiščiu 
pasipuošė, ir stovyklavo iki 1972 m. ASS Chicagos 
skyriaus muzikos , literatūros popietėje 1972 m. gavo 
premiją už rašinį. 1973 m. buvo paskirta naujai įkurtos 
draugovės Lemonte draugininke, kuriai ji parinko
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vardą - "Šatrija" ir pavyzdingai vadovavo. Paskutiniu 
metu sesė Irena šešerius metus mokytojavo 
"Maironio" lituanistinėje mokykloje. Visa Senkevičių 
šeima - skautai.

AN

KO REIKIA MANO
VIENETUI

...Mano vienetui reikia daugiau praktiško skau- 
tavimo. Neužtenka tik iš knygos pasiskaityti arba 
pažiūrėti į pionerijos darbelius knygos paveiksliuku
ose. Norėčiau kartu su kitomis skautėmis pastatyti 
staliuką, kėdę arba kokį kitą pionerijos darbą stovyk
loje...

Nuolat reikia savo vieneto sesėse ugdyti skau
tišką dvasią. Aš pastebėjau, kad... skautiška dvasia 
nyksta. Kodėl? Man atrodo, ji nyksta, nes šių dienų 
vadovės per daug kreipia dėmesį į skautavimo teoriją 
ir patyrimo programas. Nebelieka laiko rankdarbiams, 
dainoms, žaidimams, iškyloms ir t.t. Reikėtų bandyti 
vienete paskirstyti tarp sesių įvairius sueigos tarpus - 
duoti ir kitoms vadovauti. Jeigu kiekviena mergaitė 
skiltyje turi pravesti dalį sueigos, mergaitėse kyla 
atsakomybės jausmas, skautės sąžiningiau lanko 
sueigas, sueigos pasidaro įdomesnės ir įvairesnės.

Mes turėtume kiek galima daugiau kalbėti 
lietuviškai; tai ir yra dalis skautavimo - lietuviškumo 
ugdymas. Čia daug padėtų skautiški žaidimai, kuriu
ose būtina lietuvių kalba, žodžiu ar raštu. Taip pat 
nelieka laiko trumpoms inscenizacijoms, škicams, kas 
sueigą padarytų įdomesnę, ją pagyvintų, duotų 
pasireikšti atskirų sesių sugebėjimams ir ateityje 
pagyvintų laužų programas.

si. Irena Ivanauskaitė

Draugininkės ir kitos vadovės "Aušros Varty" tunto stovykloje 1972 m. D-kė Irena Ivanauskaitė pačiam vidury.
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"ĄŽUOLO" VADOVŲ MOKYKLOS
STOVYKLOS PRISIMINIMAI

ą aš geriausiai išmokau Ąžuolo mokyklos 
stovykloje yra, kad, dirbdamas kartu su savo 

JLX.skiltimi, galiu bet ką atlikti. Tik reikia noro. 
Mano skilties broliai "Sraigės" tarp savęs niekada 
nesiginčijo. Visi turėjome savas idėjas, bet 
demokratiškai išrinkdavome geriausią.

Vieną kartą mūsų skilties geriausia idėja buvo 
- iškepti kugelį. Tai įvykdyti pasiskirstėme pareigas: 
du broliai suras malkas, kiti du - atneš smulkesnį kurą 
(eglės spyglių, lapų, beržo žievės), kiti plaus ir skus 
bulves. Mūsų skilties išrinktas virėjas pjaustė 
lašinukus, tarkavo bulves ir paruošė kepimui. Kugelis 
buvo karališkas!

Kitą kartą vėl mūsų skiltis pasiskyrė darbą, kai 
mes žygiavome į naktinę programą šalia sesių pas
tovy klės. Staiga nuo medžio nulūžo šaka ir pataikė ant 
sesių virtuvės. Tuoj visi pasiskirstėm darbais ir pas
tatėm sesėms naują virtuvę.

Instruktorius brolis Tomas paprašė mus 
atnešti didelį rąstą užsiėmimams. Su septynių brolių 
pagalba, tas darbas mums užtruko pusantros valan
dos. Brolis Tomas supyko ir klausė - "kur jūs buvote?!" 
Mes parodėme tą rąstą, kurį iki rajono labai sunkiai 
stūmėme. Brolis Tomas labai nustebo, kad mes tokį 
milžinišką rąstą galėjome be jokios mašinos atgabenti.

si. Antanas Senkevičius "Ąžuolo" vadovy mokyklos stovyk
loje 2004 m.

Mano skiltis turėjo didelius planus dėl virtu
vės statybos. Reikėjo pastatyti didžiulį stalą, kėdes, 
pečių ir surasti akmenų laužavietei. Pasidalijome dar
bus ir pradėjome statyti pečių. Mums reikėjo virvių, 
malkų, paparčių, smėlio ir kastuvo. Du broliai miške 
rinko malkas, vienas tvarkė virves, kitas atnešė 
įrankius, o trys rūpinosi paparčiais. Visi kartu rinkome 
tinkamo dydžio akmenis. Už poros dienų turėjome 
visą reikalingą medžiagą ir iškasėm laužavietę. 
Prasidėjo tikras darbas. Pastatėm pečių. Pora brolių 
surišo stambų trikojį. Kiti du broliai surišo malkas prie 
to trikojo dėl pečiaus viršaus; tada paparčiais 
užkišome visas skyles tarp malkų ir storai užpylėm 
smėliu, kad neužsidegtų. Pagaliau ant užpilto smėlio 
sudėjom tris ratus akmenimis. Valio, mūsų pečius 
baigtas!

Taigi, jeigu nori ką nors atlikti, viskas bus geri
au ir greičiau, jei dirbsi su savo skilties nariais. Skautai 
vis budi ir padeda vienas kitam.

si. Antanas Senkevičius
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"Neringos" tunto sesės rikiuotėje prieš laužą

CLEVELAND
Lauže pradėjome naujus 
skautavimo metus

Greitai, greitai laikas bėga 
Gražiu svajonių ir sapnų, 
Per mišką dainos nuskambėjo 
Ir tiktai liko aidas jų.

2004 m. rugsėjo 13 d. pirmadienio vakarą 
svetingon Rūtos ir Viktoro Degučių sodybon vėl 
suvažiavo Cleveland© "Neringos" tunto sesės ir 
"Pilėnų" tunto broliai, jų mamytės, tėveliai ir bičiuliai. 
Tą vakarą Clevelando skautija pradėjo 2004-2005 metų 
veiklą.

Buvo miela matyti rikiuotes - nuo mažiausiųjų iki 
6 pėdų milžinų, pravedančius vienetų patikrinimo 
raportus. Po to visi susėdo ratu prie laužavietės. Teko 
plušti su laužo užkūrimu, bet degimo skatintojų 
nenaudota. Liepsnos ir žiežirbos pakilo pro sodybos 
medžius į padanges. Jas sekė skautiškos dainos ir vaid
inami vaizdeliai. Po laužo niekas negrįžo namo alka
nas. Visi pasivaišino suneštiniais skanumynais. 
Pakelta nuotaika grįžome namo.

Toliau vėl seks skautiškos veiklos pirmadieniai. 
Nustebsime, kai atskubės Kaziuko mugė 2005 m. kovo 
13 d. Jai jau dabar ruošiasi "Neringa" ir "Pilėnai".

Brolis Gerardas
(nuotraukos v.s. GJuškėnoj

Raportuoja vilkiukas Aras Klimas

Skautiško laužo programai vadovavo sesė Virginija
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Skautiška popietė Clevelande

v.s. Aurelija Balašaitienė

Mes susirinkome šiandien gražiai, 
mus jungia įstatai ir pažadai, 
nors gal ne visada mes juos išlaikom, 
jei mums nepatogumai pasitaiko. 
Juk esam mes normalūs žmonės 
šitoj gyvenimo sunkioj kelionėj, 
todėl juk galima paklysti, 
prisipažinti, jei išdrįsim.
Mus jungia kilnūs pažadai, 
ir stovyklavimas, ir degantys laužai, 
ir dainos, ir geri darbai, 
jei mokam juos atlikt gerai. 
Todėl po įžodžio garbingo 
atliekam tai, kas reikalinga 
skautybės garbę išlaikyti, 
joje gyvenimo tikslus matyti. 
Sunku gyvent su idealais, 
nes juose mes nematom galo, 
kada sustoti ar kada toliau dar tęsti, 
nes norim tikrą kelią idealuos rasti. 
O Lietuva tėvynė taip toli, 
kad ją įsivaizduoti tik gali, 
bet pažadėjome mes jai tarnauti, 
tai tik su ta mintim mes esam tikros skautės. 
Valio skautybės idealams 
Juos išlaikyti mes privalom.

Skaityta Clevelando Lietuvių Namų Gintaro salėje 
2005 m. sausio 9 dieną.

v.s. Gerardas Juškėnas 2004 m. Kaziuko mugėje tarp 
"ančiuky" ir riestainiy.

CHICAGO
Klaipėdos diena
Kiekvienais metais Chicagos ir Lemonto jūrų skautės 
ir skautai iškilminga sueiga, prisimena ir pagerbia 
Klaipėdos krašto išvadavimą. Vadovai iš pradžių 
rūpinosi ar susirinks jaunimas sueigon, nes Chicagoje 
siautė sniego pūga. Bet jūrų skautės ir skautai atlaikė ir 
sausio 23 d., po šv. Mišių sueiga vyko PLC Lietuvių 
Fondo salėje.

Dainuodami "Ei, pirmyn", jūrų skautės ir 
skautai, tvarkingomis uniformomis, įžygiavo į salę ir 
išsirikiavo laivo denyje. Iškilmingą sueigą sklandžiai 
vedė komendante g.v.v. Vaiva Rimeikaitė.

"Nerijos" tunto dvasios vadovė j.ps. Dalia 
Vitkienė, talkinama j.ps. Onutės Savickienės, vadova
vo žvakių uždegimo apeigai, pagerbiant žuvusius
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j.s.fil.dr. Marius Naris vadova
vo bebriukŲ įžodžiui

1923 m. išlaisvinant Klaipėdos kraštą Lietuvai. Tuo 
pačiu buvo prisiminti ir mūsų mirusieji - skautai ir 
skautės, ir Amerikos kariai, ir žuvusieji baisiajame 
Tsunami. Ant gražiai papuošto stalo žvakes uždegė 
jaunieji sesės ir broliai, ir po tylos minutės suskambo 
visų dainuojama "Lietuva brangi".

"Nerijos" tunto įsakymus skaitė g.v.v. Krista 
Weir. Jų buvo daug! "Nerijos" t. sesės yra labai 
darbščios - įsigijo daug specialybių, buvo pakeltos į 
aukštesnius vyr. laipsnius, apdovanotos žymenimis ir 
ordinais. Taip pat vyko ūdryčių (8) ir jūrų jaunių (4) 
įžodžiai. Ūdryčių įžodžiui vadovavo j.s.fil. Taiyda 
Chiapetta, jūrų jaunių - j.s. Laura Lapinskienė.

Skautų "Lituanicos" tunto įsakymus skaitė 
jūrų skautas Aras Vitkus. Broliai irgi darbštūs. Ir jie 
įsigijo daug specialybių ir buvo pagerbti, j.s.fil. dr. 
Marius Naris vadovavo bebrų įžodžiui, kurį davė net 
penki broliai.

Skaučių Seserijos įsakymus skaitė JAV Vidurio 
rajono Atstovė j.s.fil. Rūta Kirkuvienė. Ji prisegė 
sesėms Žymenis ir Ordinus. Taip pat šioje sueigoje 

įvyko tuntininkės pareigų pasikeitimo apeigos, j.s. 
Aldona Weir sąžiningai vadovavusi "Nerijos" tuntui, 
baigusi savo kadenciją, tuntininkės pareigas perdavė 
naujai paskirtai, jos buvusiai pavaduotojai, j.ps. Laimai 
Bacevičienei.

Iškilmingoji sueigos dalis pasibaigė vėli
avininkams išnešant "Nerijos" tunto ir jūrų skautų 
vėliavas. Naujas ūdrytes, jūrų jaunes ir bebrus, sesės ir 
broliai apdovanojo saldainiais ir gėlytėmis. 
Tuntininkėms sveikinimą atsiuntė Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vadėja j.s.fil. Virga Rimeikienė, 
sveikino kitų vienetų vadovai ir vadovės, o sueigoje 
dalyvaujanti Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Dalia 
Trakienė pasidalino su visais gražiomis mintimis ir 
linkėjimais.

"Ateina naktis" sugiedota bendrame svečių, 
tėvelių ir jūrų skaučių,-ų rate ir tada vyko malonus 
pabendravimas ir vaišės.

Sesė Taiyda

(nuotraukas atsiuntė j.s.fil.Taiyda Chiapetta)
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"Ventės" laivo udrytės su laivo vade j.s.fil. Taiyda Chiapetta (k) ir g.v.v. Rasa Kelpšiene (d)

"Dariaus ir Girėno" d-vės 
rudens iškyla

"Lituanicos" tunto, "Dariaus ir Girėno" draugovės 
prit. skautai atliko 27 mylių iškylą dviračiais, 
Michigano ežero pakrante, Chicagoje. Dieną prieš 
iškylą, draugovės sueigoje Lemonte, skautai vyčiai 
Paulius Leipus ir Viktoras Jučas, padedami draugovės 
skiltininkų, pravedė dviratininko specialybės pro
gramą. Skiltininkas Jonas Vaičikonis egzaminavo 
skautus Pasaulio Lietuvių Centro aikštelėje - skautai 
turėjo įrodyti, kad sugeba gerai valdyti dviratį. 
Skiltininkas Matas Tamošiūnas paaiškino saugumo 
taisykles ir Illinois valstijos įstatymus dviratininkams.

Rytojaus dieną, spalio 24 d., vienuolika dvira
tininkų susirinko iš ryto "Daniel Webster" parke, vieną 
mylią nuo Chicagos "Soldier Field" stadiono. Oro tem
peratūra viršijo vos 50 F laipsnių, bet buvo saulėta ir 
giedra. Po pranešimų ir dviračių patikrinimo, visi 
išsuko iš parkelio link "Burnham" uosto ir nuvažiavo į 
Michigan ežero "Northerly Island". Čia daugelį metų 
veikė "Meigs Field" aerodromas mažiems keleivini
ams lėktuvams. Prieš trejus metus, po rugsėjo 11 
dienos įvykių, Chicagos meras prašė Illinois valdžią 
uždaryti "Meigs Field", teigdamas, kad pavojinga ope
ruoti aerodromą arti miesto centro. Meras ir valstijos 
pareigūnai nesusitarė. Vis dėlto, vadovaujantis tik 

mero įsakymu, miesto "buldozeriai" nakties tamsumoj 
išgriovė aerodrome vienintelį taką lėktuvams. Taigi, tą 
naktį "Meigs Field" rėmėjams ir, be abejo, oro skau
tams liūdnai užsibaigė šio aerodromo istorija. Ten, kur 
stovėdavo lėktuvai, dabar auga laukinės vietinės gėlės 
ir žolės, pro kurias "Dariaus ir Girėno" draugovės dvi
ratininkai važiavo taku skirtu ne lėktuvams, bet dvira
tininkams!

Palikę "Northerly Island", įsukom į "Chicago 
Lakefront Bike Trail" ir važiavom pro "Adler" plane
tariumą, "Navy Pier", "brolio Jono barikadą" ir 
chaidėnų indėnų "totem pole" arti Belmont uosto. 
Maždaug pusiaukely, netoli Loyolos universiteto, visi 
sustojo pailsėti, užkąsti ir pasidžiaugti pakrante. 
Neilgai ilsėjomės, nes visiems rūpėjo nuvažiuoti į 
"Millennium" parką. Chicagos miesto centre šis 
parkas buvo atidarytas 2004 m. vasarą ir kainavo virš 
300 milijonų dolerių. Atvykom į parką vidudienį, kai 
temperatūra jau buvo pakilusi iki 65 F laipsnių. Parkas 
nuostabus. Vieniems labai patiko stikliniai bokštai su 
gigantiškais vaizdajuostės ekranais, kuriuose rodė čik- 
agiečių veidus, iš kurių lūpų liejosi vanduo žemyn į 
aikštelę ir ant drąsesnių prabėgančių mūsų "pricų" 
skautų. Kitiems patiko garsaus architekto Frank Gehry 
suprojektuotas paviljonas lauko koncertams. Tačiau 
visiems maloniausią įspūdį paliko "Cloud Gate", 100 
tonų plieno skulptūra, čikagiečių meiliai vadinama - 
"The Bean".
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Chicagos fone - "Dariaus ir Girėno" d-vės dviratininkai: Paulius Ambutas, Paulius Leipus, Jonas Vaičikonis, Audrius Aleksiunas, 
Algis Tamošiūnas, Algis Grybauskas, Matas Tamošiūnas, Antanas Senkevičius, Robertas Senkevičius ir Mikutis Leipus.

Baigę apžiūrėti "Millennium" parką, skautai tęsė 
iškylą per "Grant" parką ir įsuko atgal į "Chicago 
Lakefront Bike Trail" netoli "Field" gamtos istorijos 
muziejaus. Grįžtant, sustojom pavalgyti "Cafū 
Society" greta Vietnamo karo veteranų dailės muzie
jaus. Gaila, nebuvo pakankamai laiko aplankyti 
muziejų, todėl nutarėm grįžti ateityje.

Iškyla laimingai užsi-

pasiruošę padėti, jei butų buvę reikalinga.
"Dariaus ir Girėno" draugovė jau planuoja kitur 

iškylauti dviračiais ateinantį pavasarį.

ps.fil. Algis Tamošiūnas
PrityrusiŲ skauty vadovas

baigė ten, kur ir prasidėjo - 
"Daniel Webster" parke. 
Dviračiais važiavo: s.v. Pau
lius Leipus, prit. skautai - 
Audrius Aleksiunas,
Paulius Ambutas, Algis 
Grybauskas, Antanas 
Senkevičius, Robertas Sen
kevičius, Matas Tamo
šiūnas, Jonas Vaičikonis; 
prit. skautas kand. Mikutis 
Leipus ir vyresni vadovai 
Algis Tamošiūnas ir Vytenis 
Grybauskas. Prisidėjo s. 
Edis Leipus ir sesė Gailė 
Leipienė, kurie važiavo 
pirmyn ir atgal su savo 
mikrobusu ir buvo

Prie garsiosios skulptūros The Bean
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KANADOS RAJONE

Ant tilto sustojo 
nuotraukai Andrius, 
Alvydas, Jonas, 
Danielius, Tomas, 
Mykolas, Matas ir 
Simon

TORONTO
"D.L.K. Gedimino" draugovė

Laukdami pavasario, skautų "Rambyno" tunto, 
"D.L.K.Gedimino" draugovė maloniai prisimena 
rudens iškylą tarp baigiančių kristi geltonų lapų.

2004 m. lapkričio pabaigoje iškylavome "Bruce 
Trails", Bramptonė. Buvo linksma ir įdomu. Mūsų bro
liai šiuo metu ruošiasi antram patyrimo laipsniui, 
planuojame slidinėjimo iškylą, o gal ir Romuvoj 
žiemos grožiu teks pasidžiaugti.

s.v.sl.seni. Danielius Puzeris
"D.L.K. Gedimino" d-vės draugininkas

(nuotraukos s.v.senj. D.Puzerio)

Skautų Kūčios Toronte
Linksmai švęsdami, neužmiršom Gerojo darbelio

2004 m. gruodžio 19 d., įžengus į Prisikėlimo para
pijos salę, apėmė nepaprastas džiaugsmas matant s. 
Dalios Steponaitienės vadovaujamų vyr. skaučių ir 
skautininkių taip gražiai papuoštus skautų Kūčioms 
stalus, kuriuos sustatė skautai vyčiai.

"Rambyno" t. tuntininkas s.Marius Rusinas 
paprašė visus užimti vietas ir programai vadovauti 
pakvietė vyr.sk.v.sl. Renatą Simanavičiūtę. Sesė Renata 
pranešė, kad bus parduodami loterijos bilietai, kurios 
pelnas skiriamas prel. E.J.Putrimo užsienio lietuvių 
katalikų jaunimo centrui. Skautiškoje Kalėdinėj pro
gramoj dalyvavo visi Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno"

"D.L.K.Gedimino" draugovė. Iš k.: 
draugininkas Danielius Puzeris, 
Simon Krikščiūnas, Alvydas Bražu- 
kas, Danielius Šarūnas, Andrius 

Pažnikas, Tomas Krakowski, Darius 
Pažnikas, Jonas , Mykolas Kanaitis 
ir draugininko pavaduotojas s.v. 
Matas Turczyn
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Vyr. skautės ir kandidatės pagamino 2 Kalėdinius sausainių 

namelius gerojo darbelio loterijai. Matome Renatą Simona- 

vičiūtę, Viliją Pečiulytę ir Andrejų Juknevičiūtę
Paukštytė Erika Kišonytė dalinasi kalėdaičiu su vyr.sk. Rūta 

Stauskiene.
tuntų vienetai. Pirmasis pasirodymas buvo liepsnelių 
ir giliukų, po kurio gražiai suskambo visų dalyvių 
giedama giesmė "Gul šiandieną..." Meninę programą 
užbaigė smuikininkas s.v. Stefan Wasowicz, akom
panavo - vyr.sk.v.sl. Rūta Stauskienė. Labai 
džiaugėmės ir su dėkingumu plojome visiems sesėms 
ir broliams - programos dalyviams.

Prieš vaišes, kun. P.Saspnickas, OFM sukalbėjo 
maldą ir tada visi dalinomės kalėdaičiais, vieni kitiems 
linkėdami linksmų šv.Kalėdų ir viso geriausio nauju
ose metuose.

Gerojo darbelio loterijos pirmąjį bilietą ištraukti 
s.M.Rusinas pakvietė Romuvos stovyklavietės komite
to pirm. j.s. Rimą Sriubiškį, o antrąjį - neeilinę 
Romuvos stovyklavietės rėmėją Genovaitę Kuzmienę, 
kurios a.a. vyras Stasys buvo ypatingas skautybės ir 
stovyklavietės rėmėjas.

Dėkodama dvasios vadui klebonui s. 
Augustinui Simonavičiui, OFM už salę ir visiems už 
visokeriopą skautams pagalbą, programą baigė "Šatri
jos" t. tuntininkė s. Rūta Baltaduonytė-Lemon. Į salę 
įžengė Kalėdų senelis, nešdamas maišą dovanų 
jaunesniesiems.

F.M.

Pasirodo "D.L.K.Gedimino" draugovės skautai.

(nuotraukas atsiuntė s.LMeiklejohn ir s.R.Lemon)
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Visus pradžiuginęs paukštyčių ir 
vilkiukų pasirodymas.

Skaučių "Dainos" drau
govė inscenizuoja 
Kalėdų reikšmę.

Vyr.skaučių "Vaidilučių" 
draugovės sesės vadovauja 
Kalėdinės giesmės giedo
jimui: Daina Kuraitė, 
Viktorija Valaitytė, 
Aleksandra Valaitytė, Vilija 
Pečiulytė, Renata 
Simanavičiūtė, Andrytė 
Juknevičiūtė, Julija Simone- 
lytė ir Vaida Simonavičiūtė
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Toronto skautŲ Kūčių vakaro programų smagiai pradėjo liep
snelės ir giliukai.

Smuikininkas Stefan Wasowicz atlieka
"Šventa naktis"

Giedant prit. skaučiŲ 
"Mirgos" draugovės 
skautėms, gitara pritaria 
Daiva Paškauskaitė, 
pianinu - Viktorija Yčaitė.

Prie Kūčių stalo. Paukštytės: Julia 
Marcinkevičiūtė, Erika Kišonytė, 
Laura Valadkaitė ir Dainė Norkutė. 
Vadovės: Vaiva Kuraitė, Vilija 
Narušytė, Arija Batūraitė, Loreta 
Brazukaitė ir Kristina Yčaitė.
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Vaidilučiy" draugovės loterijos laimikį ištraukė vyr.sk. Julija 
Yčienė. Įteikia "Šatrijos" tunto tuntininkė s.Rūta Lemon, prie 

mikrofono "Rambyno" tunto tuntininkas s. Marius Rusinas.

"D.L.K.Gedimino" d-vės pasirodyme su broliais Darium 
Pazneku, Andrium Pazneku ir Danielium Šarūnu dalyvauja ir 

vadovas s.v.v.sl.senj.Danielius Puzeris.

MONTREAL

"Geležinio Vilko-Neringos" 
tunto žiema

Po daugelio sueigų ir pasiruošimo patyrimo laips
niams, skautų Kūčios gruodžio mėn. Aušros Vartų 
parapijos salėje buvo dviguba šventė. Vyko įžodžiai. 
Paukštytės įžodį davė Aleksa Beniušytė, Ariana 
Castanheiro-Čičinskaitė ir Dainava Jurkutė-Blayney. 
Vilkiuko įžodį davė Darius Jaugelis-Zatkovic ir 
Kristijonas Pavilainis, o skautės - Tina Urbanavičiūtė. 
Visi jie augo mūsų tunte nuo liepsnelių ir giliukų.

Skautų Kūčių tradicija pas mus gyvuoja jau daug 
metų. Šį kartą šventėje dalyvavo apie 30 jaunimo, 
tėvelių ir vadovų. Po oficialios sueigos rikiuotėje, kito
je salės dalyje, buvo paruoštas stalas ir vyko suneštinė 
vakarienė. Uždegėm žvakes. Pasidalinom kalėdaičiais, 
o vėliau jaunimui buvo išdalintos dovanėlės.

Būna malonu girdėti jaunimą tarp savęs kalbant ir 
įspūdžiais dalinantis dar kelias savaites po kokio nors 
įvykio. Taip buvo su mūsų iškyla lipti siena sporto 
klube! Daugelis užlipo iki lubų!

LSB vadijai pritariant, 2005 m. sausio mėn. įstojom 
į "Scouts du Montreal Metropoli tain". Ši organizacija 
yra prancūzų-kanadiečių dalis Kanados Skautų orga- Vėliavą bučiuoja paukštytė Ariana Castanheiro-Cičinskaitė
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nizacijoj. Jau senais laikais ši organizacija (anuo 
laiku žinoma kaip "Scouts catholiques") ir 
dėkui a.a. kun.s.S.Kulbiui, suteikė galimybes 
lietuvių skilčiai dalyvauti tarptautinėj stovyk
loje. Dabar kiekvienas mūsų narys (šiuo metu 
23) bus apdraustas Kanados Skautų draudimo. 
Žinoma, susidaro didesnės išlaidos, tėveliai 
mokės didesnius mokesčius. Kaip ir visų kitų 
jaunimo organizacijų, visi vadovai bus 
patikrinti vietinės policijos. Ilgiau vadovau
jant, vadovams kartais pritrūksta naujų minčių 
- galėsime dalyvauti vietinių skautų vadovavi
mo ir skautamokslio kursuose. Ir... tikimės, 
kad patvirtins tą ką mes per daugelį metų jau 
išmokome tarp savęs. Taip pat galėsime pasin
audoti kanadiečių patalpomis - mieste pastatas 
ir dvi stovyklavietės netoli Montrealio. Skautų 
krautuvėlė mūsų tuntui, kaip kooperatyvo nar
iams, grąžins uždarbio nuošimčius. Vykdami 
aplankyti kitus skautų vienetus, gausime dide
les nuolaidas traukinio bilietams, o aukos bus 
galima nurašyti nuo Kanados valdžios 
mokesčių.

Tikimės, kad bendraudami praturtinsim 
programą mūsų jaunimui ir turėsime tinkamą 
pagelbą mūsų vadovams.

ps. Andrius Gaputis
"Geležinio Vilko-Neringos" t-kas

Paukštyčių ir vilkiukŲ globėjas ps. Gilles Bulota sveikina davusius įžodį 
Darių Jaugelį-Zatkovic, Dainavą Jurkutę-Blayney, Kristijoną Pavilanį, 
Aleksą Beniušytę ir Arianą Castanheiro-Cičinskaitę.

Nuotraukos Lorettos Castanheiro-Čičinskaitės

Montrealio "Geležinio Vilko-Neringos" tuntas, 2004 m. skautiškų Kūčių metu.
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EUROPOS RAJONE

Europos rajono stovyklautojai Lietuvių Sodyboje, Anglijoje, 2004 m.

Laiškas iš Anglijos
"Vienybės vartų" stovykla vyko 2004 m. paskutinę 

liepos savaitę Lietuvių Sodyboje, skautų kalnelyje. 
Stovykla praėjo puikiai. Dalyvavo 56 stovyklautojai. 
Turėjome gan stiprią programą ir ją uoliai vykdėme. 
Vaikai nenuobodžiavo, daug išmoko. Tvarka buvo pri
valoma, kaip ir visose skautiškose stovyklose. 
Atgarsiai iš skautų tėvų puikūs. Stovyklos vadovai: 
viršininkas - s.v.v.s.fil.

trys dienos būna skiriamos susipažinimui, skautavimo 
ir stovyklavimo mokymui. Tiems, kurie stovyklauja 
jau ne pirmą kartą, yra susipažinę su skautavimo pro
grama ir principais, paruošiame skirtingus uždavinius 
ir užsiėmimus, kad liktų mūsų gretose... ir 
nenubyrėtų.

Stengsimės pravesti reguliarią veiklą metų laiku 
Rytų Londone. Skilčių sueigos vyks kas šešias savaites, 
o "Geležinio Vilko" draugovės irgi kas šešias. Išeis

Vladas Gedmintas, 
komendantas - prit.sk. 
Deividas Sinskis, pro
gramos vedėja - ps. 
Daina Gedmintaitė- 
Kelly, progr. vedėjos 
pavaduotoja - vyr.sk. 
Monika Raišytė, sesių 
pastovyklės viršininkė - 
vyr.sk. Vlada Minkutė, 
brolių pastovyklės 
viršininkas - s.v.ps. Skot 
Mineikis, virėja - p. 
Jadwiga Raišienė.

Mūsų didžiausia 
problema yra tai, kad 
sunku sudaryti nuolatinę 
metinę veiklą.
(Gyvename labai
išsisklaidę) Tada kiekvienais metais stovykloje pirmos Pietums ruošiame skanėstą...
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Štai - koks mūšy stalas skauty kalnelyje!

taip, kad skautai pasimatys ir mokysis kas tris savaites. 
Teoretinę skautiškos programos dalį eisime kartu su 
praktiškąja. Tokia pirmoji draugovės sueiga įvyko 
gruodžio 5 d., susirinko 22 skautai ir skautės ir 8 tėvai. 
Nebloga pradžia. Tikimės, kad iki sekančios stovyklos 
susiburs keletas skautų ir skaučių skilčių, kurioms jau 
nereikės viską iš naujo stovykloje mokytis.

Gaila, kad vyresnieji ir veiklūs vadovai,-ės jau 
išlydėti, likusieji pasenome ir pavargome, o jaunesnieji 
užimti mokslu ir darbais. Bet yra daug vaikų, kurie 
nori skautauti. Taigi - skautiškasis "žaidimas" bus 
gyvas ir judrus dar ilgai, ilgai...

Visiems laimingų Naujųjų Metų.
Budėdamas!

s.v.v.s.fil.Vladas Gedmintas
LSB Europos rajono Atstovas

50 metų skautybės keliu
Gyvenimas - platus vieškelis. Juo eidamas skautas 

gali daug ką rasti, daug ką sutikti ir daug padaryti, kai 
skauto vyčio programos dalis yra kelionė simbolizuo
janti žmogaus kelią gyvenime.

Kiekvienas skautas vytis tai turi apmąstyti ir tai 
kelionei pasiruošti. Jis turi žinoti kur eina, ko eina, ir 
kaip eina, nes skautas vytis pasiruošęs Dievui, Tėvynei 
ir Artimui tarnauti.

Tokį pavyzdį mums parodė brolis s.v.ps. Tony- 
Antanas Philpott, kuris lietuvių skautų vyčių ratelyje 
šiais metais atžymės skautavimo penkiasdešimtmetį. 
Brolis Tony skautybės kelią pradėjo su anglais skautais 
1947 m. Dėl ligos pertraukęs skautišką veiklą, ir vėliau 
sveikatai sustiprėjus, 1955 m. įstojo į anglų skautų 
vienetą prie Et.Edmund bažnyčios, kaip skautas vytis 
kandidatas ir netrukus tapo skautu vyčiu.

Su lietuviais brolis Tomas susitiko sporto klube, 
kur, susipažinęs su s.v.ps. Rimantu Valteriu, rado ben
drą kalbą apie skautybę. 1970 m. brolis Rimantas 
atvežė Tony Philpott į lietuvių skautų stovyklą 
Lietuvių Sodyboje. Nuo tos dienos brolis Tony pamilo
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1993 m. v.s. Juozas Maslauskas prisega Ordiną už 
Nuopelnus s.v.ps. Tony Philpott. Stebi (k) LSS Europos rajono 
Vadas v.s. Jaras Alkis ir Pažangumo žymenį gavęs s.v.sl. Algis 
Gasperas.

lietuviškąjį skautavimą ir 
per tuos 34 metus stovykla
vo kiekvienoje mūsų 
stovykloje.

s.v.ps. T.Philpott yra 
profesionalas fotografas. Jis 
padarė kiekvienos stovyk
los albumus, lietuvių 
skautų,-ių ženklų albumą, 
išlydėtų skautininkų,-ių, 
skautų ir rėmėjų sąrašus, 
kurie randasi Lietuvių 
Sodybos archyve. Tą savo 
profesinį darbą atliko lietu
viams skautams nemoka
mai. Broli Tony, Tau lietu- 
viškas-skautiškas AČIŪ!

Lietuvių Skautų 
Sąjungoje brolis Tony skau
to vyčio įžodį davė 1984 m., 
į paskautininkio laipsnį 
pakeltas 1990 m.

Apdovanotas Pažangumo žymeniu ir Ordinu už 
Nuopelnus.

Sveikiname! Ilgiausių metų ir geros sveikatos 
linkime Tau, Broli Antanai!

s.v.v.5. brolis Juozas

JAV ATLANTO RAJONE

PHILADELPHIA

Ramybės ir darnos...
2004 m. gruodžio 12 d. Philadelphijos 

skautai ir jų tėvai vėl suruošė tradicines 
Kūčias. Gausiai atsilankę svečiai bendravo su 
skautais ir jų šeimomis prie bendro Kūčių 
stalo. Iš to nedidelio šios šventės pelno, skau
tai šelpia vieną mergaitę, kurios vardas yra 
Goda, per "Saulutės" fondą. Goda mums pri
siunčia gražius ir šiltus Kalėdinius sveikin
imus, kuriais norime pasidalinti su visais 
mūsų sesėmis ir broliais.

v.s. Danutė Surdėnienė
ps. Rasos Brittain paruoštame vaidinime - trys berniukai ieško užgimusio 
Karaliaus.
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Nuoširdžiai sveikinu su artė
jančiomis šventėmis! Lai Visagalis laikas 
įžiebia vilties žvaigždę, rodančią kilnių 
siekių, prasmingų darbų ir lūkesčių 
išsipildymo kelią. Geriausios kloties 
tame kelyje ir stiprybės siekiant 
užsibrėžtų tikslų, meilės ir susitaikymo. 
Ramybės ir darnos dvasia tegul vėl 
sušildys Jūsų buvimą, sustiprins viltį, 
suteiks jėgų naujam darbui ir laiko 
bėgsmui!

Goda, Lietuva-Venta

Nuotr. v.s.Danutės Surdėnienės

Kūčių programoje dalyvauja S.Gečas, K. Aker- 

ley ir A. Brittain

Nuotr. v.s.Danutės Surdėnienės

WASHINGTON

Atkurta "Karaliaus 
Mindaugo" draugovė 
Vašingtone

Vašingtono apylinkės "Stasio Lozoraičio" skautų 
vyčių būrelis pastebėjo, kad daugėja jaunų lietuvių 
vaikų skaičius. Nors dauguma vaikų dar nelankė 
pradinės mokyklos, iškilo siūlymas atkurti jaunų 
skautų vienetą ir nukreipti skautų vyčių būrelio veiklą 
į jaunimo auklėjimą.

2004 m. lapkričio mėnesyje būrelio nariai suruošė 
sueigą, kuri vyko po "Kristijono Donelaičio" litu
anistinės mokyklos pamokų. Suėjo devyni linksmai 
nusiteikę vaikai - Lietuvių Skautų Sąjungos ateitis.

Pirmos sueigos planas buvo toks:

• Atidarymas (2 min.) - skautiškai pasisveikinom 
paspausdami viens kitam kairę ranką.

• Žaidimas su kamuoliu (5min.)

Pasipuošę trispalvės šalikais - Andrius Mickus, Gintarė Mei- 

žytė, Katytė McPartland, s.v. Paulius Mickus, Renata Petrai

tytė, Joris Grintalis, s.v. Tomas Dundzila, Antanas Petraitis, Lu

kas Draugelis ir Matas Mickus.
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• Dainuojam prie "laužo" (5 min.) - "Aš esu muzikan
tas"
• Rankdarbis (10 min.) - Statom stovyklos modelį.
® Sueigos uždarymas (2min.) - atsisveikinam pas

pausdami viens kitam kairę ranką.

Vyriausia Skautininke v. s. Dalia Trakienė atsiuntė 
mums sveikinimą, kuriame rašė: "BRA
VO...BRAVO...BRAVO... Sveikinu jus visus atkuriant 
"Rambyno" vietininkiją. Linkiu jums visiems daug 
smagių, linksmų sueigų bei stovyklų ir iškylų".

Gruodžio mėn. vyko antra sueiga. Vėl susirinko 
gražus skaičius vaikų.

Sueigos planas:
• Atidarymas (2 min.) - įnešant vėliavą, stovim rami

ai; sveikinamės kaire ranka.
• Žaidimas (5 min.)
• Dainuojam prie "laužo" (5 min.) - "Aš esu 

muzikantas", "Jonas turi vieną plaktuką".

• Rankdarbis (10 min.) - Statom paukščiams lesyklą.
* Uždarymas (2 min.) - atsisveikinam paspausdami 

kaires rankas, stovim ramiai vėliavą išnešant.

Sausio mėn. įvyko tik viena sueiga, nes žiemos 
audra sutrukdė antrąją. Pradėjome metinę registraciją. 
Vasario mėn. pirmoje sueigoje jaunieji skautai kandi
datai pasigamino sau trispalvius šalikus iš dirbtinos 
vilnos (fleece). Patys įvėrė geltonus ir raudonus vilno
nius siūlus šalikų galuose ir surišo mazgus. Kai visi 
šalikus užsidėjo - padarėme nuotrauką.

Kaziuko mugės šventėje keli kandidatai duos 
jaunesniųjų skautų įžodį ir jiems bus užrišti raudoni 
kaklaraiščiai. Liepsnelės ir giliukai gaus baltus šlipsus. 
Gegužės mėn. suruošim dviejų dienų stovyklą, kad 
jauni skautai galėtų pažaisti miške, padainuoti dainas 
prie laužo ir pajusti skautiškos šeimos dvasią.

Budėkime ir Tarnaukime!
s.v. Stumbras

draugininkas

GELTONAS KAKLARAIŠTIS

Artojas pavasarį 
Sėja rugius, 
Augina juos saulė 
Ir laisto lietus.

Rugiai jau, lyg marios, 
Auksiniai linguoja, 
Bus milty, bus duonos, 
Šviesus bus rytojus!

Ten margos gairelės, 
Vilkiukai mokinas:
Kur Vilnius, kur Kaunas, 
Ir kas Gediminas.

Paaugo sūnelis, 
Bus šlipsas geltonas, 
Iš vilko bus vyras, 
Bus geras vadovas!

Sesė Rita

Skautas Gytis Garsys, 
"Nidos" vietininkijos 
Floridoje šv. Kazimiero 
šventėje, davė skauto 
įžodį. Jį sveikina tėveli
ai - ps.Eglė ir ps. 
Algimantas Garsiai.

"Baltijos" tunto, Detroite, skautai geltonšlipsiai atlieka programą.
Nuotr. s.Blankaus

& iį
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDO ŽINIOS

LSF valdybos posėdis vyko 2004 m. spalio 21 d. pas v.s.fil. Petrą Molį, Shrewsbury, MA. Gautas 

LSS Tarybos pirmininko patvirtinimas naujai fondo valdybai, bei pramatytų palūkanų paskirstymui. 

Iždininkė s. Elena Černienė pranešė, kad iki rugsėjo mėn. buvo gauta 8933.00 dol. aukų, iš kurių 

virš 5000 dol. buvo suaukota a.a.v.s. Laimos Kiiiulienės atminimui. Vasaros metu fondo iždininkę 

(išvykus į Lietuvą) pavadavo v.s.fil. Danutė Marcinkevičiūtė, pranešusi, kad gegužės pradžioje 

išsiuntė virš 300 laiškų su prašymu aukoti Lietuviškosios Skautybės Fondui. Iš fondo administrac

inės kasos pasiųsta 100.00 dol. "Draugui" — "Skautybės keliui".

Gruodžio 8 d. buv. LSB Vyr. Skautininko v.s.fil. Vytauto Vidugirio našlė sesė Helen (Executor Estate 

of Victor Vytautas Vidugiris) LSF atsiuntė 5000.00 dol. (laiško ištrauka:)

"My late husband, Victor Vytautas Vidugiris, passed away on August 24, 2004. In accordance 

with his wishes as stated in the Vidugiris Family Trust dated June 1 8, 1997, I am enclosing a check 

in the amount of Five Thousand Dollars (5,000.00) made payable to the Lithuanian Scouts 

Association, Inc., an organization he dearly loved and fully supported."

2004 m. mirė j.s. Algis Empakeris, LSF atstovas Toronte, Kanadoje. Nuo 2005 m. pradžios LSF 

atstove Kanadoje sutiko būti ps. Aldona Sergautienė.

Lietuviškosios Skautybės Fondo valdybą sudaro: v.s.fil. Petras Molis - pirmininkas, v.s. Mykolas 

Banevičius - vicepirmininkas, v.s.fil. Romas Jakubauskas - vicepirmininkas, s. Elena Černienė- 

iždininkė, v.s. Saulė Šatienė - sekretorė ir nariai: v.s.fil. Danutė Marcinkevičiūtė, s.fil. Julius 

Špokevičius, v.s. Bronius Naras.

Aukos siučiamos iždininkei s. Elenai Černienei, 37 Midgley Lane, Worcester, MA 01604. Čeki

ai rašomi: Lithuanian Scouts Association, Inc. LSF

Šiais - 2005 metais Lietuviškosios Skautybės Fondas švenčia 30-ąjq sėkmingos veiklos sukaktį.

AN

s. Leopoldas Heiningas mirė Detroite, Ml, 2005 m. sausio mėn.

Brolis Leopoldas "Baltijos" tunto tuntininku buvo 1965-1966 m. ir 1972-1975 m.
Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje s. Leopoldas Heiningas 1973-1975 m. buvo Džiamborė fondo vadovas.
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KELI ONE
Darija Siliunaitė
(tęsinys)

Ketvirta diena
Pabudus iš ryto, prisiminiau, 

kad turiu skubėti į "MiNimaCmin" 
krautuvę nusipirkti "shampoo", nes 
vakar naudotasis tik suriebalavo 
mano plaukus. Ir vėl lynoja. 
Užsimečiau ant pižamos treningą, 
užsidėjau kepurę ir per balutes 
nubėgau krautuvėn. Pasigriebiau 
"Head and Shoulders". Vaje! Koks 
skirtumas. Mano plaukai atrodė 
geriau kaip niekad.

Močiutė paskambino dėdei 
Linui, kad būtų tikra jog jie atsikėlę 
ir atvažiuos kartu pusryčiauti. 
Nutarėm susitikti 9:30 vai. Nuėjom 
pėsti iki Katedros. Tuoj atvažiavo ir 
dėdės Lino šeima. Tada visi ėjome link Aušros Vartų, 
ieškodami gražaus ir ramaus restorano. Abiejose 
gatvės pusėse stovėjo mažos krautuvėlės, panašiai, 
kaip turguje. Ėjome žvalgydamiesi. Kavinėje užsisaki
au omletą, kuris buvo gana skanus. Po pusryčių su 
Aleksiuku nuėjome į sporto krautuvę. Jis norėjo 
nusipirkti riedlentę, bet jos kaina buvo 260 litų - per 
brangu. Močiutė man nupirko "piggy bank", bet, 
kadangi ten buvo šuniukas tai gal reiktų vadinti 
"doggy bank".

Aleksiukas dar nebuvo buvęs prie Gedimino 
pilies, tai vėl visi kopėme į kalną ir gėrėjomės didingu 
Vilniaus vaizdu. Laiptai į bokšto viršūnę yra labai 
siauri, vos vienam žmogui, bet mes laimingai 
užlipome, darėme nuotraukas. Sekantis taškas buvo 
žudynių vieta. Taip aš vadinu KGB namus, kankinimo 
kambarius. Čia politiniai kaliniai buvo laikomi ir kank
inami, daugumoje, iki jų mirties. Pagalvokit, jiems 
buvo leista nusimaudyti tik vieną kartą per mėnesį, o 
sargybiniai keisdavo vandenį iš' šilto į šaltą ir 
atvirkščiai, vien tam, kad iš jų dar pasityčioti. Į šitą 
vietą atvykome tik dėdė Linas, teta Renė, Aleksiukas ir 
aš. O seneliai, likę bute, paruošė mums vištienos,

Kopose

koldūnų, salotų ir kitokių skanumynų. Po taip gardžių 
vaišių dėdei Linui pradėjo skaudėti skrandį. Su 
Aleksiuku nubėgom į "MiNima" nupirkti "coke" ir tas 
padėjo. Bet tada ir mudu pasijutom ištroškę, tai vėl 
bėgom į krautuvę. Buvo kiek nepatogu tuoj vėl ten 
būti, tai nuėjom susimokėti prie kitos kasos.

Paskui visą pusvalandį su Aleksiuku lošiau UNO 
ir jį nugalėjau!

Penkta diena
Prižadino Močiutės ir jos draugės balsai. O taip 

dar norėjosi miegoti. Močiutės viešnia buvo Aldona 
Kodytė, mokyklos direktorė Baltarusijoje. Kol baigiau 
šukuotis ir apsirengiau, p. Kodytė jau buvo išėjusi. Po 
pusryčių aš vis dar norėjau miego, tai prisnūdau iki 
11:30 vai. Tėvukas mane prikėlė primindamas, kad 
vyksime į televizijos bokštą. Atvyko taxi ir visi šeši 
išvažiavome. Apžiūrėjome kryžius, pastatytus 
žuvusių prisiminimui ginant TV bokštą nuo raudono
sios armijos. Ėjome taku manydami, kad juo prieisime 
įėjimą į bokštą. Deja apsirikome. Padarę didžiulį ratą
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grįžome į ten, kur pradėjome. Nuo bokšto buvo 
nuleista "bungee jumping" virvė ir buvo kvailių, nor
inčių nuo jo šokti...

Prieš imant keltuvą į viršų, aplankėme muziejų. 
Čia išvietės buvo tikrai puikios - jose švietė violetinė 
šviesa. Keltuvu pasikėlėme į 19-tą aukštą. Ten įrengtas 
restoranas ant pamažu besisukančių aplink bokštą 
grindų. Pro langus matėsi nepaprasti Vilniaus vaizdai. 
Ir arti ir toli - viskas buvo tokie mažyčiai. Daugybė 
mašinų, namų, Neris ir tiltai per ją. Seneliai susitiko 
savo pažįstamus iš Punsko.

Po kelionės į senamiestį, užsukome į "Neringos" 
restoraną. Suvalgiau cepeliną, salotas ir likusią 
Aleksiuko sriubą. Močiutė su Tėvuku išėjo į priėmimą 
pas Lietuvos Prezidentą, o mes nuėjom pažiūrėti labai 
senos ir gotiško stiliaus šv. Onos bažnyčios. 
Aplankėme gintaro muziejų. Buvo įdomu. Ar žinai, 
kad yra raudono gintaro? Aš nežinojau. Susitikome su 
Seneliais prie Katedros, nes man reikėjo pasiimti kelis 
daiktus, šiandien miegosiu Aleksiuko bute. Po to 
nuėjom į Šokių Šventę. Ir kas per šventė!!! Visokio 
amžiaus šokėjai, atskirų miestų grupės turėjo skirtingų 
spalvų tautinius kostiumus. Buvo puiku. Keitėsi 
šviesos, šokėjai gražiai šoko. Galiu įsivaizduoti, kiek 
daug jie turėjo mokytis, repetuoti. Programos gale 
buvo "fire works". Grįždami, nuėjom prie naujojo 
Karaliaus Mindaugo vardu tilto. Tuo metu vyko 
atidarymo programa, kalbos vis nesibaigė, tai mes kitu 
tiltu perėjom Nerį ir pašaukę taxi grįžome namo. Jau 
labai vėlu, laikas gulti.

Šešta diena
Pusryčiams - "frosted flakes" ir tuoj išsiruošėm į 

šv. Kazimiero bažnyčią, kuri beveik niekuo nesiskiria 
nuo kitų. Tada nuėjom į Žemaičių smuklę priešpieči
ams. Užsisakiau dešrelių ir keptų bulvių. Galvoju - 
keista kombinacija: dešrelės susisukusios, o bulvės 
visur išdėstytos. Gėrime - lietsargiukas persmeigtas 
per pomidorą ir mažą agurkėlį. Pavalgę grįžome namo 
ir ten išgėrėm šampano. Na, Aleksiukas ir aš gavom tik 
siurbtelėti.

Po pietų Šokių Šventės (ups! Dainų Šventės) 
paradas prasidėjo link Vingio parko. Susėdom žolėje 
ant kalno ir žiūrėjom. Paradas siūbavo!! Truko dvi su 
puse valandos, pro mus praėjo 18,000 dainininkų iš 
visų pasaulio kraštų. Netoli mūsų sėdinti ponia turėjo 
mažą šuniuką, kuris atrodė visai kaip Maxy. Aš taip 
pasiilgus savo Maxy.

Laikas eiti į parką, kur vyks programa. Mes ėjome 
šalia dainininkų. Kai pro šalį ėjo Kanados lietuviai,

Aukštyn kojom Raganų kalne

viena mergaitė man padavė Kanados vėliavėlę ir 
kramtomą gumą. Atėjus į parką, dar buvo dvi valan
dos laiko iki programos. Ir spėkit! Pradėjo lynoti. Nors 
turėjome geras vietas, bet žinojom, kad sušlaps 
sėdynės. Iš pradžių atsistojom po medžiu. Tėvukas ir 
Močiutė turėjo lietsargius, o aš - lietpaltį. Močiutė 
atsisėdo pasitiesus plastmasinį maišelį, aš ant liet
palčio, o Tėvukas nušluostė balutes nuo savo kėdės.

Scena dainininkams buvo didžiulė, bet padangtė 
visų neuždengė. Nepaisant to, jie dainavo puikiai. Kai 
kurios dainos buvo išpildytos kartu su šokėjais iš 
Klaipėdos. Daug dainų žiūrovams labai patiko, tai vis 
plojo, kad pakartotų. Begalvojant, kad oras gal 
pasitaisys, užslinko tamsūs debesys iš vakarų. Pradėjo 
smarkiai lyti, bet dainininkai vis dainavo... Su lietumi 
atėjo ir šaltas vėjas, bet publika nepasidavė! Močiutei 
sušlapo kojos ir pradėjo skaudėti. Apleidom koncertą 
ir grįžom namo. Pasikeisdami išsimaudėm, išgėrėm 
karštos arbatos, užvalgėm ir toliau sekėm koncertą 
televizijos ekrane. Jau 11 vai. nakties, o programa dar 
tęsiasi. 12 vai. kritom į lovas. Rytoj Močiutė turi daly
vauti konferencijoje Seime, o mes važiuosime į Trakus.
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Septinta diena
Šiandien jau savaitė, kaip mes Vilniuje. Aš esu 

labai susijaudinusi dėl kelionės į Trakus. Trakų pilį esu 
mačiusi tik nuotraukose, o čia "boy oh boy" pamatysiu 
savo akimis! Tėvukas išnuomavo automobilį - 
raudoną Vega. Nuvažiavom pas Kučus. Linas pasisiūlė 
vairuoti. Automobilis mažas, teko susispausti. 
Užpakalinės sėdynės vidurys buvo tikra kančia. Per 
apsirikimą, klaidingai pasukom į senuosius Trakus. 
Tėvukas paklausė senutės kelio, bet ji kalbėjo tik 
rusiškai. Laimei Tėvukas šiaip ne taip susikalbėjo ir 
mes pasiekėm Trakus laimingai. Darėsi šalta, o rūkas 
buvo tirštas, kaip Močiutės sriuba. Pastačius automo
bilį, iš tolo pamačiau Trakų pilį, kuri atrodė visiškai 
taip, kaip nuotraukose. Įėjus į vidų, jaučiaus kaip 
princesė. Buvo, kaip pasakoj ir tuo pačiu, kaip tikrovėj. 
Apėjom daugelį muziejaus kambarių, matėm įvairių 
skulptūrų, smulkių molinių daiktelių, drabužių,

Ar čia ragana?

ginklų ir kitokių senovinių daiktų. Praėjom kelis pilies 
aukštus. Sunku įsivaizduoti gyvenimą čia. Toks 
skirtingas. Tėvukas mums papasakojo, kad kiekviena 
plyta, priklijuota prie lubų, turėjo būti lazda paremta, 
kol cementas sudžiūdavo. Sako, kad cementas buvo 
maišomas su kiaušiniais, tai ilgai džiūdavo. Užtai 
buvo toks stiprus, kad atlaikė 600 metų.

Po ilgo ir šlapio ryto, ieškojom kur pavalgyti. 
Vieta, kurią radome, neturėjo cepelinų! Užsisakiau 
vaisių arbatos, vištienos sriubos ir jautienos kepsnį 
"steak" su ryžiais. Sriuba ir arbata buvo gera, mėsa - 
taip pat, bet ryžiai... yuck! Čia mano vertinimas: 
Yumm arba Yuck.

Pavalgę nutarėm aplankyti Birštono kurortą. Šis 
gražus miestas yra ant Nemuno, Lietuvos upių tėvo, 
krantų. Medinis lieptas tiesėsi tolyn į upę, bet jis taip 
judėjo, kad baisu buvo ilgiau ten stovėti, nors 
Nemunas po juo tekėjo tykiai. Tėvukas ir teta Renė 
pamatė viešbutį ir nuėjo pasižiūrėti, o mes trys nuėjom 
iki bažnyčios, kuri buvo užrakinta. Ar pastebėjai, kad 
Močiutė nebuvo šioj kelionėj ir kitose trejose? Ji daly
vavo penkių dienų konferencijose Bendruomenės 
Seime. Taigi mūsų penketukas, nusipirkę citrininių 
ledų vardu "Lips" patraukėm namolei, užbaigdami 
dar vieną dieną.

Aštunta diena
Šį rytą pabudau anksti. Buvau nuvargusi. 

Važiuosime į Neringą. Dėdė Linas paėmė Tėvuką ir 
mane. Kelionė buvo patogi, oras puikus. Nelijo!! Pora 
valandų su Aleksiuku nusnaudėme ir atsibudus 
pamačiau didelę iškabą - Klaipėda. Keletą kartų 
mieste paklydome, bet laiku paspėjome pasigauti 
išplaukiantį keltą, kėlusį per Kuršių marias. Išlipus iš 
automobilio, pajutau stiprų vėją, bet buvo gaivinančiai 
malonus. Kelionė trumpa ir man patiko plaukti. 
Artėjant prie kranto pradėjau nekantrauti, nes mūsų 
automobilis kelte buvo gal ketvirtas nuo galo. Norint 
vairuoti šioj gamtos apsaugojimo vietovėj, Tėvukas 
turėjo nupirkti penkis bilietus. Pirmas sustojimas - 
Juodkrantė. Čia yra parkas, kuris vadinasi "Raganų 
kalnas". Jame pilna visokių dydžių medinių 
skulptūrų. Lipant vingiuotu taku į viršų pradėjo 
skaudėti pilvas. Gal per greit išgėriau "Sprite"? Kai 
nustojo skaudėti, galėjau gėrėtis skulptūromis - velni
ais, raganomis, nykštukais ir kt. Buvo net medinės 
sūpuoklės "see saw", kurias su Aleksiuku išbandėme. 
Man labai patiko Raganų kalnas.

Iš Juodkrantės nuvažiavom į Nidą. Didinga vieta. 
Pasistatėm automobilį netoli vandens ir ėjom ieškoti
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"SKAUTŲ AIDO" ALBUME

"Sietuvietė", ps. Stasė Korres, 
neseniai grįžo iš Antarktikos, jos 
kelionių 7-to kontinento. Kaip 
alpinistai iškelia vėliavą kalno 
viršūnėje, taip sesė Stasė nuvežė 
"SkautŲ aidą" į 
AntarktikąlNuotraukoje - ji yra 
Port Lockroy, Gentoo pingvinų 
kolonijoje. Kairėje matosi bangi
nių griaučiai.

Laimingų, sėkmingų ir skautiškai veiklių 
2005-tųjų metų "Skautų aidui" linki Ex-Čik- 

agietė sesė Nijolė Užubalienė iš eukaliptų 
miško, Australijoje.

restorano. Tik vienas buvo atidarytas. Užsisakiau bul
vinių blynų. Jie buvo skanūs, bet grietinė - Yuck! 
Valgėm skubėdami, nes mūsų tikslas - kopos. Bet 
pirma dar nuėjome į prieplauką, kur buvo pilna 
paukščių "poop" ir vandeny žnvų. Yuck! Lipti laiptais, 
vedančiais į kopas nebuvo lengva. Užlipą į viršų, su 
Aleksiuku pasileidom bėgti stačiu smėlio kalnu 
žemyn, net riedėti pradėjome. Net ir teta Renė prie 
mūsų prisijungė. Antrą kartą lipti aukštyn nebenorė
jau. Vaizdas ten unikalus, užimantis kvapą.

Artėjo vakaras. Laikas grįžti Vilniun. Besiruošiant 
išvažiuoti, niekaip negalėjom atidaryti bagažinės. Kol 
susitvarkėm, atėjo 8-ta vai. vakaro Pasiekėm keltą, per
sikėlėm į Klaipėdą ir patraukėm į Vilnių. Laimei 
vasaros vakarai Lietuvoje ilgi; 10 vai. dar ne tamsu. 
Grįžome vidurnaktį ir tiesiai į lovą. Rytoj kelionė į 
Šiaulius. Tik man liūdna, kad Tėvukas negalės ar 
nenori važiuoti.

(tęsinys sekančiame "Skautų aido" numeryje)
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PAŠTO DĖŽUTĖ

£
LIETUVIUFONDAS 77 LITKI ANTĄN FOUNDATION, INC.
14911 127 SOtti » UmMK,n.«437 . 0*457-161* ♦ 06 M7-UU7 ♦ sdmmtfttihf

PASIKEITIMĄ) LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖJE

i .ittuvių Fondo tarybos šoriai arba direktoriai i įei vienų metų pabaigrąe renka I ,F tarybos ir 
valdybos pirmininkus, ir LE tarybos aite LF korporacijos sekretorių 'duwlitius mcianss. Ją 
kadencijas yra vieoericms mctHras. Gruodžio 14 d. (ztnoeie (prie Čikagos) posėdžiavo lietuvių 
Fondo taryba ir išrinko naują Lietuvių Fondo vadovybę 2005 metams.

Lietuvių Fondo steigėjas ir 23 metus labai sėkmingai vadovavęs Lr taryboms bei valdyboms 
dabartinis pnnimnkas dr. Antanas Rs<ra» nusprendė nekmdidaturti kitai kadencijai. Jis sakė, kad 
„kai esi viri XII metų, Ui laikas perduoti pareigas jaunesniems". Dr. Antanas Razma toliau tęs savo, 
kaip LF tarybos nario arba direktoriaus, kadejicįjų ir dirbs keliose LF tarybos komisijose bei LF 
Garbės komitete. Daug melų rūpestingai ir pavyzdingai dirbusi LF tarybos tiba korporacijos 
sekretorę Alė Rarmtcnė taip pat nusprendė nekoodidahioli kibli kadencijai. Posėdžio dalyviai. LF 
tarybos, valdybos ir kontrolės komisijos nariai, nuoširdžiai dėkojo dr. Antanui ir Ale* Razmoms už jų 
didelius darbus bei laimėjimus augimnt Lietuvių Fondą ir rūpinantis lietuvybės išlaikymu per daugeli 
metų.

Nauju Lietuvių Fuudu tarybos pinaminku buvo išrink tas Vytautas Knmantas. ir naujų U: 
tarybos arba korporacijas sekretoriumi buvo tinklas Vytenh Krvdskis.

Lietuvių Fondu valdybos pirmininku buvo perrinktas Arvydas Tamulis.

U' raštinę Pasauliu lietuvių centre Lensome (14911 127th Street, Lemont IL 60439, td. 650- 
257-1616) ir kasdieninius administracinius reikalus jau astuoni mėnesiai kai tvarko ir toliau tvarkys 
LF valdybos pakviesta ir tarybos patvirtinta Lietuvių Fondo administratorė Laiau Underytė 
PetroJiSaicuė.

liviuvių Fondą infnrnMdįn 
2W4.12.13

Lietuvių Fondo Tarybos 2004 m. gruodžio 14 dienos 
posėdyje buvo išrinkta nauja LF vadovybė. Per "attachment" 
siunčiame Jums pranešimą apie įvykusius pasikeitimus. 
Prašome pasinaudoti tuo pranešimu.

Nuoširdžiai kviečiame SKAUTŲ AIDO redakciją skatinti 
seses ir brolius skautes/us aktyviai stoti į Lietuvių Fondo narių 
eiles ir tuo užtikrinti ateityje nuolatinę paramą lietuvybės 
išlaikymui. Lietuvių Fondas rėmė, remia ir rems skautiško jau
nimo veiklą, stovyklas ir projektus.

Norime pastebėti, kad nauji LF Tarybos pirmininkas 
s.fil.Vytautas Kamantas ir LF Tarybos sekretorius fil. Vytenis 
Kirvelaitis yra Akademinio Skautę Sąjūdžio nariai, savo 
aktyvia visuomenine veikla praktiškai vykdantys pareigas 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, kasdien darydami gerus darbelius.

Pagarbiai,
Lietuvių Fondo Informacija

Linkėjimai iš Australijos rajono stovyklos eukaliptę miške. 
Lietuvię dienos Melbourne gražios - dainę ir tautinię šokię 
šventės, sportas, parodos. Po 3 savaičię šiame krašte, grįžtu į 
Vilnię. Daug skautiškę linkėjimęl

Antanas S.

Tepripildo dvasių Mažasis Jėzus žmogiškęję vertybię, kad 
galėtume pasidalinti jomis su visais.

Nuoširdžiai dėkoju už "Skautę aidą". Jį atiduodu 
Panevėžio krašto draugovėms, kurios t.p. Jums dėkoja. 
Budėkime!

Sesė Gražina Judickienė, Panevėžys

Nuoširdžiai dėkoju už įdomę, vertingą "Skautę aidą", kurį 
perduodu skaityti ir kitiems - taigi, skaitytoję gretos augai

Nijolė Blaževičiūtė, Vilnius

Už "Skautų aidų" dėkoja žalieji Nemunaičio skautai.
Sesė Marija

"Varau" 84-sius... Jau 5-ti metai kaip gyvenu (grįžęs iš 
Australijos) Vilniuje, mat norime mirti tėvynėje. Užsienyje 
pragyvenau virš 56 metę (daugiausia - 51 m. - Sydnėjuje)

Dažnai pasižiūriu į nuotraukas, darytas Jubiliejinėj 
Stovykloje 1983 m., kai mes - "skautiškos spaudos žmonės" 
posėdžiavome ir tarėmės, kaip geriau išleisti II t. 
"Lietuviškosios Skautijos"... Atrodo, kad iš to gražaus būrelio 
nebe visi jau ir šiame pasaulyje!

Brolis Bronius Žalys, Vilnius

"Skautavimas ateityje" straipsnį parašė s.v.kandidatas 
sljustinas Tarvydas ir prašė, kad pasięsčiau "Skautę aidui". 
Aš esu jo tėvūnas ir galvoju, kad Justino straipsnis yra aktualus 
musę organizacijai, daugelis iš musę skautę vyčię labai sutin
ka su jo mintimis.

s.v.v.sl.senj. Danielius Puzeris

Skautiškas ačiū už būrelio nuotraukos ir straipsnelio 
išspausdinimą "Skautę aide".

Sesė Zita,
"Sofijos Čiurlionienės" vyr.sk. būrelis, Chicago

2005-ųjų metę proga, broliškai sveikinu"Skautę aido" 
redakcinį kolektyvą, administratorę, skaitytojus ir ję šeimas. 
"Skautę aidas" yra mums brangi dovana, nes jame matome 
jaunatviškai nusiteikusię sesię ir brolię šypsenas. Tai yra skau- 
tybėje dirbančięję vadovę bei veteranę nuopelnas, kurie 
siunčia aprašymus, nuotraukas ir paremia lėšomis. Kai gavau 
SA 2004 m. 5 numerį, nustebau pamatęs Jus visus nuotrauko
je jau baltomis galvelėmis... Būkim dėkingi Aukščiausiam už 
kiekvieną dieną.

Siunčiu "Karalienės veidą" pašto išlaidoms.
Brolis Juozas M., Anglija
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Siunčiame "Skautų aidui" kasmetinę auką - 100.00 dol., 
linkėdamas laimingų Naujųjų metų. Budžiu!

Stasė Korres, "Sietuvos" d-vės iždininkė

Kalėdoms "užsifundijau" digital foto aparatą, gausi daug 
nuotraukų "Skautų aidui". Toronte rengiame vadovų kursus 
vasario 12 d., Susimąstymo dienos sueigą su esčių ir latvių 

skautėmis vasario 19 d. ir Kaziuko mugę kovo 6 d. Budim!
Sesė Rūta L.

Miela Sese Albina, vis malonu gauti puikiai išleistą "S.A.". 
Linkime sėkmės ir ištvermės visam kolektyvui. Prie prenumer
atos pridedame $ 100.00 auką.

Gilanda ir Kazys Matomai

ŽAIDIMAI

PASAKA

PASISĖJAU SAU RIDIKĄ, 
MAN PRIDYGO BARAVYKŲ. 
GIRGU-GARGU, OI ČIA-ČIA 

ŠULDU-BULDU, KAS GI ČIA?

Matas Grigonis

Baravykas prasiseda raide B 
Visi kiti žodžiai prasideda 

taip pat raide B

9Įiq ‘sIUiBueq ‘seueueq 'seufinq 
‘sa^nisjeq 'seuoiiaq 'seieq ‘QA|nq ‘apjApieq 'sezjaq 'eioAuzeq ‘e^ejq ‘teioq 'sipueieq *se>|ojng
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LIETUVA
EUROPOS 

SĄJUNGOJE

Šitam žaidime tarp 
raidžių - pirmyn, 
atgal, aukštyn, 
žemyn, įstrižai, 
rasime tų 10-ies 
valstybių vardus 
(lietuviškai) ir kitus 
žodžius.

E T E V A I V I E N Y B E C D T A U T A
F U G H J Ž K E S M N Ė 0 A P R S T U Z
v B R C M D F G L H J T E B Y T S L A V
Y K S 0 N E 1 S 0 I L N M L 0 P R J G A
T v N Z P T S Y V B A E C A D F I G N I
I Ė H J K A L M A N P V R K S V T V U K
s Ė V 0 N E S B K C D T A F T E G H J A
D J K M N 0 K L I E T u V A P N R S A I
L A I S V Ė E T J V ž B L C D G F H S J
J H K L M N L P A S A U L I S R 0 P Ū R
Ž S T M K V I Z B C D T F G H I J R L K
E S T I J A A M S L 0 v E N I J A N E S
N P J E R S S T U V Z A Ž B C A D L F I
K A G S H J K L M N L I P M R S I T 0 P
L V Z T S A R P I K B G C D A 0 F G A A
A H J A J K L M Y N A T p R N L T Š S L
S K A I M A I K V Z B D c E D F T G H Ė
J L K M L N 0 P R S T E u V Z A B A C M
D E L F K M l S T A T Y M A S M N P R E
T G E G U Ž Ė S S A T N E N I T N 0 K Ž

Čekija Slovėnija kalba paštas valstybė
Estija Vengrija kelias sąjunga vėliava
Kipras Europa kelionė senovė vienybė
Latvija gegužė kontinentas sienos Vytis
Lenkija himnas laisvė šventė žemėlapis
Lietuva įstatymas miestai tauta ženklas
Malta jūra mokykla tėvai žmonės
Slovakija kaimai pasaulis vaikai žvaigždė

2004 m. gegužės 1 d., 10 
naujų laisvų valstybių 
įstojo į Europos Sąjungą 
Tarp jų ir Lietuva. 
Įstojimo į ES proga buvo 
išleista bendra laida - 
identiški pašto ženklai, 
kuriuose Europos vėliavos 
fone trimis eilėmis 
išrikiuotos šalių vėliavos, 
o kairiajame apatiniame 
kampe - šalies, kuri 
išleido ženklą, vėliava. 
Lenkija neprisidėjo prie 
šios akcijos, bet išleido 
savo originalų ženklą.

(Iš “Phillit”, Filatelistų klubo 
“Lituanica” biuletenio.
Red. AJankauskas)
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"Skautų aido" rėmėjai:

Aukos:
V. Čekanauskas, Westlake Village, CA $5.00

J. Maslauskas , Anglija 5.00 Angį.svarai

A. Gudaitis, Ormond Beach, FL $10.00

1.Kairytė, Oak Lawn, IL $20.00

N.Stelmokienė, Orland Park, IL $20.00

□.Keršienė, Toronto, ON $20.00
B.Žalys, Vilnius $20.00

"Sietuvos" d-vė, Lemont, IL $100.00

G. ir K. Matoniai, Sun City, AZ $100.00

Garbės prenumeratos:
A. Pumputis, Middletown, NY
N. Stelmokienė, Orland Park, IL
V. Kenter, Danbury, CT
P. Pakalniškis, Santa Monica, CA

Garbės leidėjo prenumerata:
VI. Petukauskas, Berea, OH

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

Lit.h World Co 
5620 S CLAREMONT AVE 
CHICAGO IL 60636-1039

ALp(LK)3083
2005,Nr.2
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