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"Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

j.ps. K.Mattienė, Champaign, IL, ps. D.Zduobienė, Sydney, Austr., v.s. L.Milukienė, 
Plainview, NY, v.s. E.Bacevičienė, Sao Paulo, Brasil, v.s. G.Juškėnas, Cleveland, OH, v.s. 
R.Fabijonas, Palos Park, IL, v.s.fil. R.Rudaitienė, Lemont, IL, v.sl. B.Trinkienė, Darien, 
IL, v.s. N.Užubalienė, Engadine, Austr., ps.fil. A.Gaputis, Hudson, QU, s.R. Lemon, 
Toronto, ON, v.s. S.Jelionienė, Darien, IL, s. I.Gedrienė, Richmond Hights, OH, v.s.fil. 
A.Saulaitis, Vilnius, v.s.fil. K.Ječius, Villa Park, IL, v.s. D.Povilaitienė, Lemont, IL, ps.fil. 
T.Dundzila, Warrenton, VA, ps.fil. P.Mickus, Bristow, VA

Visiems nuoširdus ačiū.

Ir vėl išmokau naują lietuvišką žodį! “Šatrijos” tunto tuntininkės s.R.Lemon 
atsiųstame straipsnyje apie skaučių dalyvavimą muziejaus programoje Toronte, yra 
sakinys “labai sunkūs ketaus puodai". Tuoj žiūriu į Webster žodyną, galvoju, kad verti
mas. Nėra. Radau lietuvių kalbos žodynuose, (ketus - ketaus) Tuos puodus mūsų moči
utės vadindavo “špižiniais” arba “čiugūnais”

Birželio mėn. atėjo Velykinis sveikinimas, kurį sesės Alina Dvoreckienė ir Alina 
Gagytė iš Vilniaus išsiuntė kovo mėn. pradžioje!!! Ačiū Sesėms, kad mūsų nepamiršta 
ir...vaje! paštui.

Ypatingąjį “Skautų aido” talkininką brolį Liudą Ramanauską sveikiname nugalėjusį 
ligą ir vėl stojusį prie darbo, v.s.fil. Liudas ir "Skautų aido” administratorė v.s. Albina 
Ramanauskai yra viena iš (turbūt) keturių LSS porų, kur abu yra apdovanoti Geležinio 
Vilko ordinu. Kiti mūsų Sąjungoje yra - v.s. Ona ir v.s.Antanas Saulaičiai, v.s.Laimutė ir 
v.s. Česlovas Kiliuliai, v.s.fil. Gilanda ir v.s.fil. Kazys Matoniai.

Sesė Alė N.

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

Pirmame viršelyje:
"Šatrijos" tunto skautės Andrėja Juknevičiūtė, Dalia Steponaitienė, Ilona Tarvydienė, 
Julija Ruslienė ir Renata Simanavičiūtė, dalyvavusios Mackenzie House muziejaus, 
Toronte, programoje atstovaudamos lietuvius.

Antrame viršelyje:
"Karaliaus Mindaugo" draugovėje Washintone - karališki vežimai. Andrius Mickus 
"keliauja" zuly karalių neštuvuose. Jį neša skautai vyčiai Bronius Fabijonas, Paulius 
Mickus, Tomas Dundzila. Už B.Fabijono yra Tomas Skučas.

Nuotr. Patricijos Mickienės
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DIEVUI. TĖVYNEI. ARTIMUI

L.S.S. "GINTARO" VADOVIŲ MOKYKLAI 35 METAI
v.s.fil. Lilė Milukienė, LSS VS 1970-1975

1970 m. pavasaryje rinkomės Clevelande į visuotiną L.S.S. vadovybės suvažiav
imą, kurį rengė Pirmija. Dalyvavo virš 100 vadovių ir vadovų.

Čia, pirmose kadencijos pradžios sueigose, kiekviena šaka pristatė savo vadijos 
narius. Skaučių Seserijos sueigoje Vyr. Skautininke pristatė savo naują vadiją ir siūlė 
įsteigti Seserijos "Gintaro" Vadovių Mokyklą (GVM), kurioje jaunos vadovės būtų 
ruošiamos vadovavimui. Brolijos "Ąžuolo" Vadovų Mokykla jau buvo įsteigta 
anksčiau.

Seserijos vadijai pritarus, VS-kė pakvietė s. Laimutę Kiliulienę šią mokyklą 
sukurti ir jai vadovauti. Iš profesijos mokytoja ir didelį vadovavimo patyrimą tur
inti Laimutė labai gerai suprato šios mokyklos reikalingumą ir reikšmę Seserijai. 
Laiko buvo nedaug, nes jau tų pačių 1970 m. vasarą Montrealyje, "Baltijos" 
stovyklavietėj turėjo vykti GVM stovykla.

Surašėm nuostatus, Laimutė paskelbė ženklelio ir dainos konkursą, siuvo vėli
avą, ruošė pilkus kaklaraiščius, spausdino pažymėjimus. Ji supirko ir visą mantą 
stovyklavimui - puodus, įrankius, virves ir t.t. Daugiausia dėmesio reikėjo skirti 
stovyklos programai, formos ir tradicijų apipavidalinimui. Pirmą kartą ruošiant 
tokią stovyklą kitur, Laimutė turėjo daug darbų ir rūpesčių koordinuojant šį darbą 
su Montrealy esančiais skautų,-ių vadovais. Stovyklos viršininkės pareigoms ji 
pakvietė Vyr. Skautininkės Pavaduotoją s. Stefą Subatienę. Jos drauge paruošė 
stovyklos programą ir pirmą kartą pravedė užsiėmimus Rodom-Darom metodu, 
kuris tuoj paplito visų vienetų veikloje. Toje pirmoje 1970 m. "Gintaro" Vadovių 
Mokyklos stovykloje dalyvavo 65 sesės!

Sekančioms keturioms stovykloms vadovavo pati Laimutė. Nusistovėjo pro
grama, tradicijos ir atvykstančios sesės jau suprato, kad atvažiavo mokytis ir dirbti! 
Kiekvienos stovyklos pabaigoje Laimutė išdalindavo dalyvėms anketas su klausi
mais kas patiko, kas taisytina ir kodėl? Į tas pastabas Laimutė kreipė dėmesį ir 
stovyklos vis tobulėjo.

Gegužės mėn. suėjo vieni metai, kaip a.a. Laimutė Kiliulienė išėjo Namo... Ji 
tikrai žiūri ir džiaugiasi iš tenai, kad jos pradėtoji mokykla vis tobulėja, gerėja ir 
jaunos sesės vadovės grįžta į vienetus pasisėmusios daug gerų žinių.

Per 35 metus kiekviena GVM vadovė paskleidė savo asmenybės ir talento 
grūdelius - perdavė sesėms nuotaiką, reikalingas žinias ir drąsą pradėti vadovės 
darbą.

Kiekvienos naujai išrinktos Vyr. Skautininkės kadencijoje GV Mokyklai vadova
vo VS pakviestos vadovės. Jos buvo: v.s. Vanda Aleknienė, s. Vida Senkuvienė, v.s. 
Gilanda Matonienė, v.s.fil. Amanda Muliolienė, s. Rūta Sušinskienė ir dabartinė - 
v.s.fil. Naida Šnipaitė-Johnson.

Visas GVM Vadoves sveikiname ir dėkojame už pavyzdingą darba Skaučių 
Seserijai.

v.s. Laimutė Kiliulienė

2005 LIEPA-RUGPJUTIS 1 SKAUTŲ AIDAS
' Lietuvos > 
nacionalin® 
M.Mažvydo 
Cbiblioteka/

3



GELEŽINIO VILKO ORDINAS v.s.fil. KĘSTUČIUI JECIUI

"Noriu būti skautu" - taip 
v.s.fil. Kęstutis Ječius pavadino 
knygelę, kurią jis paruošė 
Lietuvių Skautų Brolijos jau
niesiems nariams.

Noriu būti skautu, kurio 
šūkis yra Dievui, Tėvynei, 
Artimui. Šį brangų šūkį brolis 
Kęstutis liudija visu savo 
gyvenimu.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos pirmija 2005 m. 
birželio mėn. v.s.fil. Kęstutį 
Ječių apdovanojo aukščiausiu 
LSS Garbės ženklu - Geležinio 
Vilko Ordinu. Tokiomis pro
gomis džiaugiuosi, kad mūsų 
istorijos puslapiai yra "Skautų 
aido", "Mūsų Vyčio", "Lietu
viškosios Skautybės" ir kitu
ose leidiniuose, tada nors 
sausomis datomis galime 
pažvelgti į mums brangius 
asmenis, lietuviškosios skau
tybės vadovus.

Į lietuviškąją skautybę,
■ KorpIVytis, brolis Kęstutis įstojo 1952 m. 1956,1957 m. 
- KorplVytis centro valdybos sekretorius, vėliau 
vicepirmininkas, pirmininkas. 1957 m. Illinois univer
sitete įsigijo architektūros inžinerijos bakalauro laipsnį, 
laimėjo Plym premiją ir tais pačiais metais išėjo atlikti 
karinę prievolę JAV kariuomenėje.

Visą nuoširdaus darbo dešimtmetį brolis Kęstutis 
atidavė Amerikiečių Skautų organizacijai. Būdamas 
vadovu (Miško Ženklo kursus baigęs 1972 m.), kelis 
jaunuolius paruošė pas amerikiečius taip vertinamam 
eagle scout laipsniui. Yra apdovanotas aukščiausiu 
garbės ženklu - Silver Beaver.

Keturias kadencijas v.s.fil. Kęstutis Ječius dirbo 
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadovybėje. 1976-78 m. 
buvo ASS iždininku, 1985-87 m. - Vadijos Pirmininku. 
Pirmininkaujant, ASS studijų dienos buvo suruoštos 
1986 ir 1987 m. ASS vadijos nariu buvo 1988-90 m., 
Vadijos Pirmininko Pavaduotoju 1991-93 m. 1992 m. 
liepos 16-31 d.d. su LSS Pirmijos nariais vyko į Lietuvą 
pasitarimams su atgyjančia Lietuvos skautija. 

v.s.fil. Kęstutis Ječius 
nuotr. Jono Tamulaičio

Jubiliejinėje stovykloje, 1993 
m. Rakė, buvo ASS 
"Gaudeamus" stovyklos vir
šininku.

Darbas LSS Taryboje: 
1982-84 m. buvo Tarybos 
Pirmijoje, 1983 m. - Jubi
liejinės stovyklos "Aušra" 
iždininkas. LSS Tarybos 
Pirmininku išrinktas 1994- 
1996 m. kadencijai. Su grupe 
vadovų iš JAV vyko į Angliją, 
vadovavo vadovų kursams 
Europos rajono lietuvių 
skautų stovykloje. Iki dabar 
yra LSS Tarybos nariu.

Lietuvių Skautų Bro
lijos vadijoje 2000-02 m. buvo 
skautų skyriaus vedėju, o 
šiuo metu - LSB vadijos 
sekretorius. Paruošė informa
cinę knygelę "Noriu būti 
skautu", jo pastangomis 
išleista (nauja laida) "Skau- 
tybė Berniukams"

Prieš pora metų per
skaičiau padėką Lietuvos skautų spaudoje, kurioje 
sakomas ačiū broliui Kęstučiui už skautiškų emblemų 
rinkinį, kurį jis pasiuntė jų projektui. Visokių būdų yra 
padėti artimui... Ir vėl grįžtame į studento dienas 
Urbanoje, kur 1956 m. Kęstutis Ječius išrenkamas į JAV 
Lietuvių Studentų Sąjungos valdybą ir darbuojasi stu
dentų Sąjungos Šalpos fonde. Dabar - tris metus buvo 
ALB Vidurio vakarų apygardos iždininku, tris kaden
cijas - Lietuvių Fondo tarybos nariu, Pasaulio Lietuvių 
Centro, Lemont, IL., valdybos pirmininku tris metus, ir 
toliau tebėra PLC taryboje ir valdyboje.

v.s.fil. Kęstučio ir fil. Dalios Ječių šeimoje - sūnūs 
Kęstutis ir Algirdas, dukros Lidija ir Rima, o su myli
maisiais vaikaičiais - devyniolika!

Laimingos yra visuomenės, turinčios narius, kurie 
nori būti skautu!

v.s.Alė Namikienė
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
L.S.S. Tarybos Pirmijos pranešimai
LS.S. Tarybos korespondencinis posėdis Nr.4

LSS Nuostatų keitimo posėdžio DIENOTVARKĖ

1. Tarybos nariams svarstyti išsiuntinėjami nuostatų keitimo siūlymai ir posėdžio darbot
varkė 2005.11.07.

2. Tarybos nariaj Tarybos Pirmininkui raštu pristato savo pasisakymus iki 2005.11.20
3. Nuostatų komitetas galutinai paruošia keičiamuosius nuostatus balsavimui ir pristato

Tarybos Pirmininkui iki 2005.III.07
4. Tarybos nariams balsuoti išsiuntinėjami gauti dalyvių pasisakymai, galutiniai nuostatų

keitimai ir balsavimo lapai iki 2005.III.il
5. Tarybos nariai Tarybos Pirmininkui raštu pristato savo balsavimo lapus iki 2005.IV.8
6. Balsai viešai skaičiuojami nemažiau dviejų Tarybos narių akivaizdoje 2005.IV.9
7. Balsavimo rezultatai raštu skelbiami Tarybos nariams ir perduodami skautiškai spau

dai ne vėliau 2005.IV.12

VADOVYBĖS NUTARIMŲ NUOSTATAI
(Pakeitimy pristatymas Tarybai 3/5/05)

Įžanginis paaiškinimas
A. Siekiant LSS vadovybės posėdžiuose išvengti nereikalingų diskusijų bei nesutarimų 

dėl posėdžių vedimo procedūros ir tuo įgalinti darniau pravesti Sąjungos esminių 
reikalų svarstymus ir nutarimus, LSS vadovybei pateikiami šie vadovybės nutarimų 
nuostatai.

B. Nuostatų įgyvendinimu siekiama kiekvienam vadovybės nariui laiduoti lygias teises 
gauti organizacinei veiklai reikalingas informacijas, laisvai daryti siūlymus, pilnai 
dalyvauti jų svarstymuose ir sprendimuose.

C. LSS, apimanti visas pasaulio lietuvių gyvenamąsias sritis ir, administracine prasme, 
būdama tarpkontinentinė organizacija, savo vadovybę išsirenka tiesioginiu, lygiu ir 
slaptu balsavimu iš visos Sąjungos atstovų.

Kad rinktųjų skirtingose valstijose, valstybėse ar net kontinentuose gyvenančių vadovų 
bendradarbiavime būtų išlaikytas demokratiškas veiklos principas ir visiems vadovybės nar
iams užtikrintas augščiau (B str.) išvardintų lygių teisių įprasminimas, šie nuostatai vadovybę 
įtaigoja visus svarbiuosius sprendimus pravesti korespondentiniuose posėdžiuose.

Pagrindiniai dėsniai
1. Pagal šiuos nuostatus LSS Vadovybės institucijos yra:

a. LSS Taryba
b. LSS Tarybos Pirmija
c. LSS Garbės Teismas

2005 LIEPA-RUGPJUTIS SKAUTŲ AIDAS3
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d. LSS Kontrolės Komisija
e. LSS Brolijos vadija
f. LSS Seserijos vadija
g. LSS Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija
h. LSS Rajonų vadijos
i. LSS Lietuviškosios Skautybės Fondo valdy

ba ir j. LSS Tarybos nustatyta tvarka sudarytos 
komisijos

2. Minėti veiksniai pagal savo kompetenciją nutaria:
a. akivaizdiniuose posėdžiuose ar, ir
b. korespondenciniuose posėdžiuose, o LSS 

Taryba dar ir
c. rašytais LSS Tarybos narių atsakymais į 

Pirmijos visiems Tarybos nariams išsiuntinė 
tus paklausimus.

d. (naujai pasiūlomas) korespondentiniai 
posėdžiai ir Tarybos narių raštiški atsakymai į 
paklausimus gali būti paštu, facsimile, e- 
mail ir ir kitais elektroniniais būdais.

3. Posėdžiuose nutariama:
a. atviruoju balsavimu - akivaizdiniuose 

pasisakant rankos ar kortelės pakėlimu
b. korespondenciniuose - raštu, įrašant kaip bal 

suojama ir pasirašant; ar slaptuoju balsavimu 
- įrašant kaip balsuojams, bet nepasirašant.

4. Akivaizdiniai posėdžiai kviečiami ten, kur visi nari 
ai būna netoliese ar nesunkiai gali atvykti į posėdį.

Korespondentiniai posėdžiai kviečiami tuo atveju, 
kai dėl atstumų ar panašių priežaščių negali visi nari
ai atvykti į akivaizdinį posėdį, tuo sudarant visiems 
vienodas sąlygas dalyvauti posėdyje, reikšti savo 
nuomonę ir balsuoti.

5. Ypatingais atvejais LSS Tarybos Pirmija, siekdama 
LSS Tarybos nutarimo nereguliaria posėdžio tvarka, 
gali nutarti, jog LSS Tarybai būtų pateikta pasisakyti, 
pagal LSS Statuto 17 str. B.pastr., narių raštu atsaky
mais į LSS Tarybos Pirmijos paklausimus.

6. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 
pusė narių.

7. Posėdžio eigos reikalu nutariama balsuojančių 
dalyvių balsų dauguma. Kiti posėdžio nutarimai pri
imami posėdžio dalyvių balsų dauguma, išskyrus 
klausimus, kuriems pagal nuostatus atitinkamai reikia 
kvalifikuotos daugumos.

8. Labai svarbūs klausimai nutariami kvalifikuota, - 
visos sudėties arba posėdyje dalyvaujančių balsų dau
guma. Labai svarbūs klausimai yra:

a. LSS Statuto ir By-Laws pakeitimai, kurie (šalia 
dar specialios procedūros) nutariami 4/5 visos 
sudėties (siūloma 3/5 dalyvaujančių) daugu 
ma:

b. LSS Garbės Teismo sprendimai - ką atleisti iš 
pareigų, atimti laipsnius ir garbės ženklus, ar 
pašalinti iš LS Sąjungos - vienbalsiai (3);

c. LSS Kontrolės komisijos nutarimai, kuriais kas 
kaltinamas netinkamai savo pareigas atliekąs 
- vienbalsiai (3);

d. Visi LSS Tarybos Pirmijos nutarimai - 3/5 
visos sudėties;

e. Nutarimai LSS Lietuviškosios Skautybės 
Fondo nuostatus pakeisti ar pagrindinį kapi 
talą išimti - LSS Tarybos 4/5 visos sudėties;

f. Šie LSS Vadovybės nutarimų nuostatai gali 
būti pakeisti 4/5 visos sudėties (siūloma - 3/5 
dalyvaujančių);

g. Čia neminėti klausimai nutariami atitinkamai 
pagal kitus nuostatus.

9. Posėdžius kviečia, pateikia darbotvarkę ir 
pirmininkauja LSS Tarybos Pirmininkas.

LSS TARYBOS KORESPONDENCINIO POSĖDŽIO 

Nr. 4 PROTOKOLAS
Nuostoly keitimo reikalas
2005 m. balandžio 1 1 d.

1. L.S.S. Tarybos Korespondentinis posėdis Nr.4 buvo 
šaukiamas 2005 m. vasario 7 d. tikslu svarstyti du 
L.S.S. nuostatų keitimus.

2. Dalyviams pristatyta posėdžio darbotvarkė.
3. Posėdyje dalyvavo visi Tarybos nariai, kurie yra 

išvardinti balsavimo rezultatų lape.
4. Posėdžio metu buvo gauta 11 rašytų pasisakymų, 

kurie buvo pristatyti visiems dalyviams 2005 m. 
kovo 9 d. kartu su galutinai siūlomais nuostatų k 
eitimais ir balsavimo lapais.

5. 2005 m. balandžio 10 d. gauti balsai buvo viešai ati 
daromi 2-jų Tarybos narių akivaizdoje, Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemont, IL, L.S.S. Archyvo patai 
pose, 12:30 v.p.p.

6. Balsavimo rezultatai detaliai nurodyti balsavimo 
lapelyje. Jie toki:
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Įtraukti naują par. I.2.d.:
Už 30
Prieš 1
Susilaiko 0

Keisti par. I.8.a. ir I.8.Į.:
Už 24
Prieš 7
Susilaiko 0

8. Rezultatai bus skelbiami sekančiame "Skautų 
aido" numeryje ir "Skautybės kelio" laidoje.

9. Šiuo protokolu L.S.S. Tarybos korespondentinis 
posėdis Nr. 4 užbaigtas. Visi gauti balsavimo 
lapeliai sunaikinti.

Budėkime! Gero Vėjo!
ir

Ad meliorem!

7. Balsavo 31 L.S.S. Tarybos narys, taigi 100% visos 
sudėties. Remiantis šiais balsavimo daviniais, 
skelbiame par. I.2.d. priimtą ir keitimą par. I.8.a. ir 
1.8.f atmestą. Šis L.S.S.Tarybos narių sprendimas 
galioja nuo 2005 m. balandžio 11 dienos.

v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas

PAKĖLIMAI - APDOVANOJIMAI
LSS Tarybos Pirmijos nutarimu į vyresniškumo laipsnius pakelti bei Garbės ženklais apdovanoti:

2005 m. birželio 4 d.

Į paskautininkio/paskautininkės laipsnį:

vyr.sk.v.sl. Marytė Banevičienė
"Šatrijos" v., Hartford, CT

vyr.sk.v.sl. Daiva Kiliulytė
"Baltijos" t., Boston, MA

vyr.sk.sl. Rūta Mickūnienė
"Baltijos" t., Boston, MA

vyr.sk.v.sl. Audrė Mironaitė
"Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA

vyr.sk.v.sl. Dovilė Zduoba
"Aušros" t., Sydney, Australia

vyr.sk. Julija M.A. Ūkai
"Palangos" t., Sao Paulo, Brazil

v.sl. Mikel Ludwig
"Geležinio Vilko" d-vė, London, England 

v.sl.s.v. Romas Juozelskis 
"Žalgirio" t., Boston, MA

v.sl. Arūnas Šimkus
"Žalgirio" t., Boston, MA

Į jūrų paskautininkio laipsnį:

v. v. Aras Galinaitis 
"Lituanicos" t., Chicago, IL

Į skautininko/skautininkės laipsnį:

ps. Loreta Jučienė
"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL 

ps. Asta Norvaišienė
"Baltijos" t., Boston, MA

ps. Rita Štuopienė
"Baltijos" t., Boston, MA
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ps. Giles Bulota
"Geležinio Vilko-Neringos" t., Montreal QU

ps. Kazys Adomkaitis
"Žalgirio" t., Boston, MA

ps. Tomas Stuopis
"Žalgirio" t., Boston, MA

ps. Linas Kučas
"Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA

ps. Mindaugas Leknickas
LSB Vadijos narys, Oakville, ON

j vyresnio skautininko laipsnį:

Padėkos Ordinu apdovanota:

v.s.fil. Marytė Utz
"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL

Geležinio Vilko Ordinu apdovanotas:

v.s.fil. Kęstutis Ječius
LSB Vadijos narys

Nuoširdus ačiū visiems broliams ir sesėms už 
pasišventimą skautijos labui, pavyzdingą darbą savu
ose vienetuose ir atliktas ilgametes pareigas. Linkiu 
daug gražių skautiškų dienų mūsų gretose.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

s. Vytenis Vilkas
"Kalniškių" t., Los Angeles, CA 

v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas

s. Marius Rusinas 
"Rambyno" t., Toronto, ON

bkautuKds lenaa per vamzdĮ
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
VADIJOS PRANEŠIMAI 

APDOVANOJIMAI

Vienetų vadovams ir rajonų Atstovams pristačius, už 
pavyzdingai atliekamas pareigas buvo apdovanoti šie 
Lietuvių Skautų Brolijos skautai:

Pažangumo Žymeniu:

si. Alvydas Civinskas
"Pilėnų" t., Cleveland, OPI

si. Mykolas Kamaitis
"Rambyno" t., Toronto, ON

si. Tomas Krakowski
"Rambyno" t., Toronto, ON

si. Danielius Šarūnas
"Rambyno" t., Toronto, ON

Vėliavos Žymeniu:

si. Gintaras Valiulis
"Rambyno" t., Toronto, ON

Dalius Bulota
"Geležinio Vilko-Neringos" t., Montreal, QIJ

Tėvynės Sūnaus Žymeniu:

v.sl. Danielius Puzeris
"Rambyno" t., Toronto, ON

Ordinu už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu 
apdovanojami lietuvių skautų vienetų rėmė
jai:

Eugenijus Parasinskas
Londonas, Anglija

Jadwiga Raišienė
Londonas, Anglija

Vytas Bagdonavičius
"Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA

Vytas Surdėnas
"Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA

Terry Petry 
"Lituanicos" t., Chicago, IL

Sveikinu apdovanotuosius brolius ir linkiu daug 
linksmų dienų žengiant pirmyn skautiškuoju keliu. 
Nuoširdus ačiū ir sveikinimai skautų veiklos rėmė
jams.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

BAIGĖ LSB ĄŽUOLO 
VADOVŲ MOKYKLĄ
LSB Ąžuolo Mokyklos vedėjui v.s.fil. Gintarui Plačui 
pristačius, tvirtinu, kad -

"Rambyno" tunto, Toronte, s.v.v.sl. Matas Turczyn yra 
sėkmingai baigęs 2001-2002 metų Ąžuolo Mokyklos 
kursus. Suteikiu jam teisę nešioti Ąžuolo Mokyklos 
ženklą ir įteikiu šios mokyklos pažymėjimą, kurio 
numeris yra 132-ras.

"Lituanicos" tunto, Chicagoje, s.v.kand.sl. Antanas 
Senkevičius yra sėkmingai baigęs 2004 metų Ąžuolo 
Mokyklos kursus. Suteikiu jam teisę nešioti Ąžuolo 
Mokyklos ženklą ir įteikiu šios mokyklos pažymėjimą, 
kurio numeris yra 133-čias.

"Lituanicos" tunto, Chicagoje, s.v.kand.sl. Jonas 
Vaičikonis yra sėkmingai užbaigęs 2004 metų Ąžuolo 
Mokyklos kursus. Suteikiu jam teisę nešioti Ąžuolo 
Mokyklos ženklą ir įteikiu šios mokyklos pažymėjimą, 
kurio numeris yra 134-tas.

Sveikinu brolius Matą, Antaną ir Joną baigusius mūsų 
organizacijos vadovų mokyklą. Didžiuojuos Jūsų 
atsiekimu, linkiu sėkmės ir toliau dirbant su mūsų jau
nimu.

v.s.fil. Romas Rupinskas 
LSB Vyriausias Skautininkas
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA

VADUOS PRANEŠIMAI

Vasario 16-osios proga, remiantis vadovių ir rajonų Atstovių 
pristatymu, už pavyzdingą darbą vienetuose ir pažangą 
skautiškoje veikloje buvo apdovanotos:

Pažangumo Žymeniu: 
psl. Daiva Didžbalytė 

"Šatrijos" t., Toronto, ON 
psl. Daiva Paznekaitė 

"Šatrijos" t., Toronto, ON 
psl. Daina Šimkutė 

"Šatrijos" t., Toronto, ON 
psl. Asta Skilandžiūnaitė 
"Šatrijos" t., Toronto, ON 
psl. Veronika Sriubiškytė 
"Šatrijos" t., Toronto, ON 
vyr.sk. Kristina Katinas 
"Baltijos" t., Boston, MA 

vyr.sk.v.sl. Dana Auštras-MacDonald 
"Baltijos" t., Boston, MA 

vyr.sk.sl. Laura Šalčiūnaitė
"Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA 

v.sl. Rita Stončienė
"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL

Vėliavos Žymeniu: 
si. Veronika Lemon 

"Šatrijos" t., Toronto, ON 
si. Vida Skilandžiūnienė 
"Šatrijos" t., Toronto, ON 

si. Rūta Stauskienė 
"Šatrijos" t., Toronto, ON 

vyr.sk.sl. Rūta Bagdonavičiūtė 
"Laisvės Varpo” v., Philadelphia, PA 

vyr.sk.v.sl.Loreta Kazakaitytė 
“Baltijos" t., Boston, MA 

vyr.sk.sl. Vilija Viliamaitė 
"Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA 

vyr.sk.v.sl. Daina Žiaugraitė 
"Baltijos" t., Boston, MA 

vyr.sk.v.sl. Vida Žiaugraitė
"Baltijos" t., Boston, MA

Tėvynės Dukros Žymeniu:
vyr.sk.v.sl. Angelika Kazakaitytė "Baltijos" t., Boston, MA

Ordinu už Nuopelnus:
s. Joana Šimkienė

“Baltijos" t., Boston, MA

Ordinu už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu:
v.sl.Danutė Pliuškonytė-Surdėnienė 

"Laisvės Varpo" v., Philadelphia, PA 
Elzbieta Lietuvninkienė

"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL

šv. Jurgio šventės proga "Šatrijos tunto, Toronte, sesė Rasa 
Šiaučiūnaitė apdovanota Pažangumo Žymeniu.

Apdovanotąsias seses sveikinu ir linkiu daug darbingų 
dienų sKaučių organizacijoje.

v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke

BAIGĖ LSS GINTARO VADOVIŲ MOKYKLĄ
GVM vadovė v.s.fil. Naida Šnipaitė-Johnson praneša, kad 
LSS Gintaro Vadovių Mokyklą sėkmingai baigė:

172 - vyr.sk.sl. Veronika Lemon, "Šatrijos" t., Toronto, ON
173 - vyr.sk. v.sl. Vaida Simonavičiūtė, "Šatrijos" t., Toronto, 
ON
174 - g.v.v. Tara Mikužytė, "Nerijos" t., Chicago, IL
175 - g.v.v. Vilija Pauliūtė, "Nerijos" t., Chicago, IL

Šios sesės gauna GVM baigimo pažymėjimą ir turi teise 
nešioti GVM ženklelį bei pilką kaklaraištį.

Sveikinu naujas gintarietes ir linkiu įgytas žinias sėkmingai 
naudoti vadovaujant jaunesnėms sesėms, kurioms Jūs esate 
pavyzdžiu.
Budėdama!

v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke
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TARNAUTI’

Skautų vyčių tradicinė

Girdžiu ne syk, balsą klausyk: 

"Nors tu ir viens, būk kaipo pliens, 

Kovok, kariauk, nelaisvę griauk, 
Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn"

"Šventi darbai, eime, draugai,

Reikia skubėt, dirbti, krutėt, 
Šelpti vargšus, šviesti mažus -

Tai mūs darbai, tai reikalai."

Tėvynė klaus, pareikalaus

Tavęs, brolyt, reiks atsakyt: 
"Kodėl gerai jai nedarai -
Ką tu / tai, ką tu į tai?..."

L
SB ir LSS vadijų posėdis 2005 m. balandžio 30 d., 
Lemont, IL buvo pradėtas ypatinga apeiga - 
Ąžuolo Vadovų Mokyklos vedėjo pavaduotojas 

ps.fil. Tomas Dundzila nuo Lietuvos žemės žiupsnelio 
pakėlė Prityrusio skauto vyčio ženklą - tapo prit.skau- 
tu vyčiu.

Apeigai vadovavo prit.s.v.v.s. Romas Fabijonas: -
"Aš esu skautas vytis!
Toks mano pasakymas čia nei vieno nenustebino, 

nes dauguma mūsų, jei ne visi, esame skautai vyčiai.
Šį rytą noriu pakalbėti apie prityrusius skautus 

vyčius. Kas jie tokie? Iš kur jie atsirado? Pirmiausia - 
prityręs skautas vytis yra vadovas. Jis yra subrendęs, 
turi amatą ar profesiją, yra Lietuvis, krikščionis ir 
mėgsta gamtą.

Pirmieji psv (prit.skautai vyčiai) kilo Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. Niekas nevedė sąrašų 
kiek jų buvo, tačiau aš žinau tris: v.s.fil. Bronių Kviklį, 
v.s.fil. Vytenį Statkų ir v.s.fil. Mykolą Naujokaitį.

Tremtyje LSS Pirmija 1953 m. patvirtino PSV pro
gramą, kuri buvo atspausdinta knygoje "Skautas 
Vytis". Apie 1970 m. LSB Vyr. Skautininkas K.Matonis 
Atlanto rajone patvirtino psv.s.Juozą Raškį ir 
psv.v.s.fil.Kazį Matonį. Vidurio rajone v.s.fil. Broniaus 
Kviklio ir. v.s.fil. Vytenio Statkaus iniciatyva buvo 
egzaminuojami s.dr. Romas Povilaitis, v.s.fil. Juozas 
Liubinskas, v.s. Romas Fabijonas ir v.s. Jonas Paronis. 
Visi kandidatai buvo pripažinti PSV. Vėliau buvo egza- 
minuojams s.fil. Vytautas Petrauskas, ir jis buvo 
pripažintas prityrusiu skautu vyčiu.

Šiuo metu trys skautai vyčiai yra gavę teisę ruoštis 
psv laipsniui. Vienas iš jų jau atliko visus reikalavimus 
ir man yra smagu pristatyti prityrusį skautą vytį ps.fil. 
Tomą Dundzilą."

Paėmęs psv ženklą - auksiniai Gedimino stulpai 
raudoname fone, brolis Tomas padėkojo buvusiems jo 
vadovams - v.s. Romui Fabijonui, kuris buvo pirmasis 
jo - vilkiuko vadovas ir sekantiems - v.s.fil. Juozui 
Liubinskui ir s.dr.Romui Povilaičiui.
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Lietuvių Skautų Brolijos Prityrę skautai vyčiai - v.s. Romas Fabijonas, s.fil. Juozas Liubinskas, ps.fil. Tomas Dundzila, 
s.dr. Romas Povilaitis ir v.s.fil. Kazys Matonis.

SKAUTAI VYČIAI
PRADŽIA

"... Jeigu mūsų skautų organizacijos pirmuoju 
lopšiu buvo Lietuvos sostinė Vilnius, akademikų, 
vyresniųjų skaučių gimtinė - laikinoji sostinė Kaunas, 
tai skautų vyčių judėjimas gavo savo pradžią 
Aukštaitijos sostinėje - Panevėžyje. Tai įvyko ne iš 
karto, o tik tada, kai mūsų skautybė jau buvo iššokusi 
iš vaiko amžiaus ir kai atsirado jaunuolių, mažose 
dienose skautavusių ir vėliau nebepanorėjusių skirtis 
su šia organizacija.

Darbo pradžia buvo kukli. 1925 m. kovo 15 d. 
skautininko Vytauto Einorio bute Panevėžyje 
susirinko keletas vyresnio amžiaus skautų. Visi 
vieningai sutarė įsteigti vyresnių skautų būrelį ir pasi
vadinti pagal anglus skautus roveriais. Vadovu buvo 
išrinktas Vytautas Einoris ir būrelis lapkričio 5 d. buvo 
užregistruotas Panevėžio tunte, oficialiai pripažintas ir 
gavo pasirinktą "Simano Daukanto" vardą, o taip pat 
ir atitinkamas teises.

Pirmieji skautai vyčiai atėjo į skautiškąjį gyvenimą 
spontaniškai, prieš tai dar gerai neišsiaiškinę savo 
darbo apimties. Todėl susibūrę jie daug skaitė, studija
vo, nagrinėjo roverių tradicijas bei tikslus, taip, kaip 
buvo nurodęs skautybės įkūrėjas Lordas Baden- 
Ppwell. Netrukus būrelis išleido pirmąjį Lietuvoje 
roverių šapirografuotą laikraštėlį "Roverį".

Antrasis roverių vienetas buvo įkurtas 1925 m. 
gale Utenoje. Veikiai pradėjo veikti net trys būreliai 
pasivadinę "Kęstučio", "Algirdo" ir "Simano 
Daukanto" vardais. Jie jau sudarė roverių draugovę. 
Jie stipriai rėmė Dr.Basanavičiaus vardo skautų 
draugovės ir vilkiukų draugovės veiklą, aplankyda
vo, bei instruktuodavo apylinkės miestelių drau
goves, suruošė vadovams kursus, domėjosi sportu, 
karišku apmokymu. Praslinkus vieneriems metams, 
1926 m. kovo 14 d. Panevėžyje, Mokytojų seminari
joje, buvo įsteigtas trečiasis būrelis, pasivadinęs 
Dr.Vinco Kudirkos vardu. Jo nariai sekė pirmojo 
būrelio pėdomis. Kudirkiečiai pirmieji roverio vardą 
pakeitė skautais vyčiais..."

s.v.J.T.

IŠEIVIJOJE SUDEDAMI KELIO ŽENKLAI

1946 m. Vokietijoje
Skautų vyčių konferencija rugsėjo 8 d. įvyko 

Wuerzburge. Jos metu išnagrinėta šie klausimai: a) 
vyčių įžodis ir jo apeigos, b) uniforma, c) vyčių 
veikimas visuomenėje, d) vyčių veiklos programa, e) 
eilinės sueigos planas, f) vyčių veikla vietovėse ir t.t.

Buvo perskaityti referatai: "Skautų vyčių orga
nizavimas" ir "Skautas vytis - auklėtojas".
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Konferencijoje dalyvavo vyresni skautai vyčiai iš 
Scheinfeldo, Hanau, Bad Mergentheimo, Wiesbadeno, 
Selingenstadto ir Wuerburgo.

1952 m. Australijoje
Melbourne Senųjų Skautų "Liepsnojančios Lelijos" 

Židinys išleido v.s. Antano Krauso redaguotą "Vyčio 
Taku". Straipsnius parašė skautininkai V.Stasiškis- 
Statkus, gyd. V.Kišonas, A.Krausas, R.Norvydas, 
V.Neverauskas ir Pilkas Vilkas. Viršelis - dail. Adolfo 
Vaičaičio. Knygelės tikslas - padėti pasiruošti vyčio 
įžodžiui ir iš viso nubrėžti kelio ženklus geresniam 
vyčiavimui.

1953 m. Jubiliejinėje stovykloje prie Niagaros
Vyko JAV ir Kanados rajonų skautų vyčių sąskry- 

dis-sueiga.
Brolijos Vyčių Vadui (ps.Herbertui Stepaičiui) 

pateikus, prityrusio skauto vyčio programa buvo 
papunkčiui išdiskutuota ir vienbalsiai priimta. Su 
dideliu džiaugsmu ir triukšmingais plojimais 
išklausyti vieno iš programos autorių, ps. Prano 
Pakalniškio sveikinimai ir linkėjimai. Pagaliau turime 
prityrusio skauto vyčio programą!

Skautaudami neretai
nustebdavome, kai 
staiga išvysdavome 

brolius, per vieną naktį 
pakeitusius skautišką gel
toną kaklaraištį į skauto 
vyčio fiole^inės spalvos. Klausdavome, kaip tai galėjo atsitik
ti? Kaklaraiščio pakeitimo ceremonija, nedalyvavusiems joje 
asmeniškai, yra šiokia tokia mistika. Pirmiausia todėl, kad 
skauto vyčio įžodyje ne skautams vyčiams negalima daly
vauti. Čia ir prieiname prie pagrindinio klausimo - kas yra 
skautų vyčių tradicijos, išorinės ir vidinės žymės.

Lietuvių skautų tarpe vyčiavimas, kaip ir bendrai skau- 
tizmas, yra kilęs iš Anglijos. Skautai vyčiai anglosaksų 
kraštuose vadinami "rovers" vardu, kas, verčiant į lietuvišką 
prasmę, atitiktų "irkluotojas", "vairuotojas". Sakyčiau tai 
irkluotojai ar vairuotojai skautybės siekimų pagrinde. Iš čia 
prietume išvados, kad skautai vyčiai būtų mūsų 
lietuviškosios skautybės irkluotojai-vairuotojai. Skautai vyči
ai pagal jų paskirtį turėtų būti pagrindiniai darbininkai 
sąjungos darbuose.

Paminėsime kelias skauto vyčio žymes. Kaklaraiščio fio- 
letinė spalva, skauto vyčio stilizuotų lelijos lapų ženklelio 
fioletinė spalva atitinka mūsų Lietuvos laukų stipriausio ir 
patvariausio akmens - granito spalvai. Lietuviškam skautui 
vyčiui duodama granito, tvirtumo ir patvarumo žymė. Jis 
turi būti tvirtas, nepalaužiamas dvasioje, kaip akmuo.

Kodėl skauto vyčio lazda viršutiniame gale turi "V" 
formą? Tai yra simbolinis atvaizdavimas gilaus skautavimo, 
kur išreiškiama, kad iš dviejų "V" forma susitinkančių kelių, 
skautas vytis pasirinks tikrąjį, išeitinį kelią, ant kurio jis ir 
atsirems. Skauto vyčio lazda išsipjaunama ir gaunama 
įžodžio metu. Skauto vyčio lazda - jo pasididžiavimas. Ant 
jos yra lietuvybės simboliai - Gedimino stulpai, Vyčio 

VYČIAVIMO ŽYMĖS
v.s. Pranas Pakalniškis

kryžius, vėliavos spalvos, 
nukeliautų vietų pažymėji
mai, įžodžio data, dalyvavi
mas savose ir užsienio 
stovyklose.

Pagrindinė skauto 
vyčio žymė - tradicija yra įžodis. Skauto vyčio įžodžio 
pagrindinis reikalavimas - budėjimas, kuris atliekamas 
vidurnakčio metu. Pačiame įžodyje be Dievo, Tėvynės, 
Artimo ir įstatų vykdymo, užakcentuojamas skauto vyčio 
kaip pavyzdžio jaunesniesiems idealas.

Dar viena labai svarbi skautų vyčių žymė - lauželis. 
Skaičiau vienoje knygoje: - kai skautas vytis jaučiasi skauty- 
bėje nusiminęs, tegul išeina į vienumą ir užsikuria skauto 
vyčio lauželį. Tada į jį sugrįš skautybė visoje pilnumoje!

Skautiškieji darbai paprastai užbaigiami tarptautine 
"Ateina naktis". Lietuvos skautai vyčiai, gesindami pasku
tines laužo žaizdras, paskutinieji sueina aplinkui ir greta 
susiėmę rankomis (tik ne kryžmais - tarptautiniu skau
tininkų įžodžio papročiu) užbaigia vyčių tradicine daina. 
Vyčių tradicinėje išreiškiamos pačios pagrindinės vyčių 
prievolės, uždaviniai ir įsipareigojimai.

Skautybė atsirado padėti jaunuoliui sukurti tvirtą 
asmenybę, lietuviškas vyčiavimas atsirado sukurti mūsuose 
tvirtas lietuviškas asmenybes. Vyčiavimas ir lietuvybė - du 
pagrindiniai, svarbiausi elementai, kurie vienas be kito mūsų 
skautiškos šeimos tarpe nustoja reikšmės. Užtat kiekvieno 
lietuvio berniuko - skauto siekimas tebūna duoti skauto 
vyčio įžodį ir visam gyvenimui pasidaryti Lietuvių Skautų 
Sąjungos pagrindu - granitu.

("Mūsų Vytis" 1953)
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SVEIKINAME FAUSTĄ STROLIĄ
Visi skautai ir skautės, nežiūrint kur ir kada jie stovyklauja, žygiuoja, dirba ar žaidžia, 
ilgai neiškenčia be linksmos dainos, be smagios melodijos, be mielų, nuo mažens išmoktų 
žodžių ir šūkių.

Mes visi esame be galo dėkingi mūsų dainų kūrėjams, kurie per daugelį metų ne tik 
praturtino mūsų dainų lobį, bet tuo pačiu pralinksmino mūsų skautiško gyvenimo 
patirtį.

Nuoširdžiai sveikiname p. Faustą Strolią jo muzikinės kūrybos koncerto proga ir tari
ame labai, labai didelį skautišką AČIŪ! už visas dainas ir melodijas, kurias jis sukūrė 
lietuviškajai skautijai, kurios dabar jau nukeliavo į visus kraštus kur tik mūsų sesės ir 
broliai randasi, ir kurios amžinai liks mūsų visų mintyse ir širdyse.

v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas

Didelė šventė
2005 m. gegužės 15 d., Pasaulio Lietuvių centre, 

Lemont, IL., įvyko kompozitoriaus Fausto Strolios 
muzikinės kūrybos popietė.

Buvo gera būti skaute. Iš šešiolikos koncerte 
atliktų kūrinių, penkių dainų žodžių autoriai buvo 
skautai. Dvi iš autorių dalyvavo koncerte, tai s.Irena 
Šerelienė ir ps.Rita Fabijonienė. v.s.Nijolė Užubalienė 
pernai išvyko gyventi į Australiją, o į Amžinuosius 
Namus jau išėję v.s.poetė Juoze Augustaitytė 
Vaičiūnienė ir v.s. Juozas Toliušis.

Koncertas PLC Lietuvių Fondo salėje pradėtas 
kantata "Suledėjusiomis lūpomis" (malda iš Sibiro 
maldaknygės "Marija, gelbėk mus" žodž. Adelės 
Dirsytės), kurią atliko L.M.A. "Dainava", solo - 
Algimantas Barniškis, dirigentas - Darius Polikaitis.

Lietuvos Vyčių choras, diriguojamas Fausto 
Strolios, tarp kitų dainų, išpildė s.Irenos Serelienės 
"Supinkime rankas" (LSS Čikagos skautininkių drau
govės daina), v.s.Nijolės Jankutės-Užubalienės VII 
Skautų Tautinės stovyklos daina (1988 m.), ps.Ritos 
Fabijonienės "Žalgirio daina" ("Lituanicos" skautų 

tunto "Žalgirio" stovyklai 1976 m.) ir buvusios LSS 
Vyriausios Skautininkės poetės Juozės Augustaitytės 
Vaičiūnienės "Mano žemė" ("Aušros Vartų" skaučių 
tunto "Juozės Vaičiūnienės" stovyklai 1976 m.)

Pal.Jurgio Matulaičio Misijos vaikų choras 
"Vyturys", diriguojamas Dariaus Polikaičio, v.s.Juozo 
Toliušio "Dariui ir Girėnui prisiminti" dainavo ypač 
linksmai - ir žygiuodami (vietoj), ir saliutuodami - 
"Marš, marš į koją, viens ir du ir trys, skautiškoj 
stovykloj tai šaunus būrys!"

Faustas Strolią daugelį metų vasaras praleisdavo 
"Dainavos", "Neringos", "Rako" ir kitose stovyklose 
aukodamas savo laiką, talentą lietuviškajam jaunimui. 
Štai vienas pasakojimas iš 1980 m. "Skautų aido":

Dovana sesei Ramonai
Šių metų (1980 m.) "Aušros Vartų" tunto 

"Rūpintojėlio" stovykloje sesė Ramona Žygaitė (dabar 
Graužinienė) turėjo dvejas pareigas: pirmą savaitę ji 
buvo pionerijos vadovė, o antrąją savaitę Ramona 
gavo komendantės švilpuką - "ramiai", "žygiuok",
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Šventėje kompozitoriy Faustą 

Strolią sveikino SkaučiŲ 
Seserijos Vyr. Skautininke v.s. 
Dalia Trakienė ir Sąjungos 
iždininkė v.s. Irena 
Markevičienė

"užsiėmimai" - vis skambėjo po rajoną.
Ir štai - ateina stovyklon ramus pavakarys, 

vadovei poilsio minutė. Parašė Ramona eilėraštį 
stovyklos laikraštėliui ir, palikus menėje ant stalo, 
nuėjo pasiimti vakarienės. Toliau ji pasakoja:

-Grįžtu prie stalo, sese, žiūriu - ponas Strolia, 
paėmęs mano eilėraštį, taiso gramatines klaidas; 
paskui man sako, kad poezija tai kaip muzika - reikia 
ją paderinti, pataisyti. Vienam punkteliui pasiūlė 

pridėti "oi", kitam - vietoje "stovyklos dienos" 
parašyti "stovyklavimo dienos" ir, paėmęs akordeoną, 
pradėjo groti. Taip gimė nauja skautiška daina.

Ačiū mielam kompozitoriui Faustui Stroliai, 
davusiam mums brangių skautiškų dainų žodžiams 
muzikos sparnus, ir ilgiausių metų!

A.Namikienė

Koncerte buvo dainuojamos jy dainos -
Irena Šerelienė, Rita Fabijonienė, Nijolė Užubalienė, Juozas Toliušis, Juoze Vaičiūnienė
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Lietuvių Skautų Brolijos ir Seserijos vadijų posėdis
2005 m. balandžio 30 d., Ateitininky namuose Lemonte, IL, 

vyko Lietuvių Skautų Brolijos ir Skaučių Seserijos vadijų posėdžiai.

D
iena pradėta sustojus į bendrą ratą labai retam, 
labai svarbiam skautiško gyvenimo įvykiui 
pagerbti-atžymėti. Prityrusio skauto vyčio 

ženklą (auksiniai Gedimino stulpai raudoname fone) 
nuo Lietuvos žemės žiupsnelio paėmė prit. skautas 
vytis ps.fil. Tomas Dundzila. Prityrusius skautus 
vyčius, pagal v.s. prit.s.v. Romą Fabijoną, kuris vadova
vo apeigai, Lietuvių Skautų Brolijoje turime penkis: 
s.Juozą Raškį Atlanto rajone, v.s.fil. Kazį Matonį 
Arizonoje ir Chicagos apylinkėje gyvenančius - s.dr. 
Romą Povilaitį, v.s.fil. Juozą Liubinską ir v.s. Romą 
Fabijoną. Šie trys dalyvavo brolio Tomo priėmimo 
šventėje-apeigose.

Prityrusiu skautu vyčiu tapti yra sunku. Brolis 
Fabijonas sakė: "Kas yra prityręs skautas vytis? Jis yra 
subrendęs, turi amatą ar profesiją, yra Lietuvis (lietuvis 
iš didžiosios raidės), krikščionis ir mėgsta gamtą". 
Praktiškoji programa turi dar kitus savitus reikalav
imus; vienas iš jų - kandidatas turi atlikti bent 20 mylių 
kelionę pėsčias, išsiversti vien savo nešamais ištekliais 
ir priemonėmis, ir, kad kelionėje būtų ne daugiau kaip 
trys asmenys. Brolis Tomas Dundzila su žmona Mya 

atliko 105 mylių kelionę Appalachian kalnuose, 
Shenandoah National Park. (Jo straipsnis apie šią 
kelionę buvo "Skautų aide" 2004 m. 6 nr.)

Po iškilmės prasidėjo atskiri Brolijos ir 
Seserijos vadijų posėdžiai, o po pietų - bendras. Nors 
internetu palaikomas nuolatinis ryšys tarp vadovų, bet 
yra labai naudinga sykį į metus pasimatyti, gyvu 
žodžiu tartis ir nutarti. Vadovai ir vadovės suvažiavo iš 
Los Angeles, CA, Boston, MA, Worcester, MA, 
Shrewsbury, MA, Houston, TX, Warrenton, VA, 
Toronto, ON, Chicagos apylinkių (dauguma) ir Brolijos 
Atstovas Europos rajone atvyko iš toliausiai - Anglijos.

Nors ir ne naujiena, bet vistiek labai malonu 
buvo ir vėl dalyvauti pasitarimuose, kuriuose jautėsi 
stipri darna, kur rūpestis jaunimu pirmoje vietoje. 
Buvo priimti keli svarbūs nuostatai, taisyklės. Skautų 
šūkis Dievui, Tėvynei, Artimui bei skautų įstatai yra 
pagrindinė gyvenimo rodyklė. Ši ideologija, 
patraukianti jaunimą kilnesniam tikslui jau 98 metus, 
nesikeičia. Keičiasi žmonės ir, svarbiausia, aplinka. Ir 
todėl, pagal mūsų pošūkį "Budėk!", skautai žvelgiame 
į priekį, ir todėl nuolatos ruošiamos naujos taisyklės,

Skaučių Seserijos vadija posėdyje 2005 m. balandžio 30 d., Lemonte: O.Gecevičienė, G.Adomkaitienė, D.Kasputienė, 
NJohnson, I.Markevičienė, VS D.Trakienė, VSP J. Vallee, L.Rupinskienė, R.Ozers, R.Gonklin, V.Rimeikienė, R.Kirkuvienė ir

V.Brazaitytė
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Skauty Brolijos vadija posėdyje 2005 m. balandžio 30 d., 
Lemonte: R.Otto, V.Vilkas, VS R.Rupinskas, T.Chiapetta, VSP 
E.Leipus, B.Naras, T.Dundzila, G.Matutis, G.PIačas, 
G.Deveikis, V.Gedmintas, A.Tamošiūnas ir A.Adomkaitis

nauji pAarimai. Net tokiam neromantiškam darbe 
kaip narių mokesčiai, vienetų sąskaitos bankuose ir, 
svarbiausia, Amerikos IRS su nuolatiniais vis didesni
ais reikalavimais, Sąjungos Tarybos ir Skaučių 
Seserijos iždininkė v.s. Irena Markevičienė (gyvenanti 
Worcester, MA) ir Skautų Brolijos iždininkas v.s.fil. 
Kazys Matonis (Sun City, AZ) puikiai susitvarko.

Lietuvių Skautų Sąjungą sudaro septyni rajon
ai. A.a.v.s. Juozas Toliušis knygoje "Lietuviškoji 
Skautija 1945-1985" rašė: "...skautaujame keturiuose 
žemynuose ir abipus planetos žemės pusiaujo. 
Parafrazuojant buvusios Britų imperijos posakį, gali
ma didžiuotis, kad ir LSS veiklos ribose niekad 
nenusileidžia saulė." Taigi šiame vadovybės posėdyje 
rajonų Atstovų pranešimai užėmė beveik visą rytą. 
Pagrindinis visų rūpestis yra lietuvių kalba, bet sten
giamės. Įdomu, kad Anglijoje, kaip sakė posėdyje 
Europos rajono Brolijos Atstovas s.fil. Vladas 
Gedmintas, praėjusios vasaros stovykloje beveik visi 
kalbėjo lietuviškai. Paslaptis? - dauguma vaikų ir jau
nimo naujai atvykę iš Lietuvos. Anglijoje sunkiau 
susirinkti nuolatinėms sueigoms dėl vietos stokos ir 
kitų įsipareigojimų, tai sueigos vyksta kas trečią 
savaitę.

Australijos rajono Atstovai pranešimą atsiuntė 
raštu. Brolijos Atstovas v.s. Narcizas Ramanauskas 
džiaugiasi šiais metais sausio mėn. vykusia rajonine 

stovykla, kurioje dalyvavo 145 skautai ir skautės. 
Sausio mėn. ir per Velykas Australijoje būna mok
sleiviams atostogos, tai "Aušros" tuntas Sydney ir 
"Džiugo" tuntas Melbourne kas metai rengia po dve
jas stovyklas. Tai yra didelis vadovų pasiaukojimas. 
(Skaičiau "Amerikos Lietuvis" savaitraštyje keliautojo 
rašinį apie Australiją. Prisimenu vieną sakinį, kuris 
skamba maždaug taip: "Australijoje lietuviškoji veikla 
silpsta, išskyrus skautus - jų eilės didėja")

Kanados rajono Atstovas v.s. R.Otto (jis kartu 
ir rajono Vadas) papasakojo apie gausias stovyklas 
Romuvoje, netoli Toronto. Jaunimo daug. Sueigos vyk
sta kas antrą savaitę. Vadovai lavinasi ir kanadiečių 
skautų rengiamuose kursuose. Toronte veikia "Šatri
jos" ir "Rambyno" tuntai, Hamiltone - "Širvintos- 
Nemuno" t., Montrealy - "Geležinio Vilko-Neringos" 
tuntas.

Posėdy dalyvavo abu JAV Ramiojo vandenyno 
rajono Atstovai - v.s.fil. Daina Kasputienė ir s.fil. 
Vytenis Vilkas. Pagrindinė veikla vyksta Los Angeles 
"Palangos" ir "Kalniškių" tuntuose. Taip pat veikia 
vyr.skaučių/skautininkių būrelis ir skautininkų,-ių 
ramovė. Skautų ir skaučių sueigos vyksta kas antrą 
savaitę po lituanistinės mokyklos pamokų. Šalia įpras
tinių renginių ir švenčių, pas juos būna išskirtinė 
abiejų tuntų šv.Jurgio dienos sueiga su naktine iškyla. 
Taip pat dalyvauja tarptautinėj skautų sueigoje, 
sutraukiančioje porą šimtų skautu. Į stovyklą 
Rambyne kartu stovyklauti atvyksta ir aplinkinėse val
stijose gyvenantieji skautai.

Iš JAV Atlanto rajono atvyko Seserijos Atstovė 
s.fil. Gloria Adomkaitienė, o Brolijos Atstovą v.s. 
Vytautą Dilbą atstovavo s.fil. Algis Adomkaitis. 
Atlanto rajone įsisteigė naujas vienetas "Karaliaus
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Mindaugo" draugovė Washingtone. Po kelių metų 
tylos, vėl atsigavo "Neringos-Tauro" vietininkija New 
Yorke. Atlanto rajone veikia: "Baltijos" ir "Žalgirio" 
tuntai Bostone, "Neringos-Nevėžio" tuntas 
Worcestery, "Šatrijos" vietininkija Hartforde, "Laisvės 
Varpo" v. Philadelphijoje ir aukščiau minėti vienetai 
Washingtone ir New Yorke. Gausi praeitų metų 
stovykla sutraukė 185 stovyklautojus, iš kurių net 19 
paukštyčių ir 17 vilkiukų! Atlanto rajonas jau 30 metų 
naudojasi amerikiečių stovyklaviete "Camp Resolute", 
Bolton, MA.

JAV Vidurio rajonui vadovauja dvi sesės 
jūreivės! Brolijos Atstovė, taip pat ir rajono Vadė, yra 
j.s.fil. Taiyda Chiapetta, Seserijos Atstovė - j.s.fil. Rūta 
Kirkuvienė. Detroite veikia "Gabijos" ir "Baltijos" tun
tai, Clevelande - "Neringos" ir "Pilėnų". Šių keturių 
tuntų vasaros stovyklos vyksta Dainavoje. Sueigos 
Clevelande vyksta kas antrą savaitę. Chicagoje- 
Lemonte yra "Lituanicos", "Nerijos" ir "Aušros Vartų- 
Kernavės" tuntai. Visos sueigos vyksta kiekvieną 
savaitę po lituanistinės mokyklos pamokų. Union Pier, 
IN. įsikūrė mišrus jūrų skautų laivas, registruotas 
"Lituanicos" tunte. Chicagos vienetų skautai stovyk

s. Liuda Vitkauskaitė-Brizgienė-Apanienė 
mirė 2005 r^i. sausio 9 d., Clevelande.

"Tu esi saulės spindulys, kuris prinoko grūdą.
Tu esi švelnus rudens lietus."

Sesė Liuda pradėjo skautauti 
Marijampolėje. Clevelande ji aktyvi
ai dalyvavo skautiškame gyvenime. 
Amerikoje, skautų įsikūrimo laiko
tarpyje, ji vadovavo jūrų skaučių 
vienetui. Baigusi biologijos mok
slus, ilgus metus dirbo Clevelando 
klinikose. Ji mylėjo augalus ir daug 
jų yra padovanojusi sesėms, visada 
aiškindama, kaip juos reikia auginti 
ir prižiūrėti. Mėgo klasikinę muzikę 
ir uoliai lankydavo koncertus. Ji 
užaugino du sūnus - Vydą ir Arūną 
Brizgius.

Mes pasiilgstame skautininkės Liudos švelnios 
šypsenos ir nepaprastai nuoširdaus skautiško draugiškumo.

s. Irena Gedrienė 

lauja Rako stovyklavietėje Michigane.
Seserijos ir Brolijos vadovų lavinimo skyriaus 

vedėjai v.s.fil. Naida Johnson ir v.s.fil. Gintaras Plačas 
pranešė apie šią vasarą vyksiančią "Gintaro" ir 
"Ąžuolo" vadovų mokyklų stovyklą Romuvoje, 
Kanadoje.

Liepos 22-24 d. Camp Sullivan, Tinley Park, IL 
vyks vyr. skaučių, gintarių, skautų vyčių ir jūrų budžių 
suvažiavimas. Spalio pradžioje Dainavos stovyklavi
etėje rengiami skiltininkų/valtininkų kursai, spalio 
pabaigoje - draugininkų suvažiavimas netoli 
Clevelande.

Be rajonų atstovų išsamių pranešimų, posėdžių 
programoje buvo 2005 metų samata, patyrimo laipsnių 
skautams programos, uniformų reikalai, tinklapio 
reikalingumas, knygos ir 1.1. Šią trumpą apybraižą 
baigiu Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. Skautininko v.s.fil. 
Romo Rupinsko žodžiu pasakytu posėdžio dalyviams:

"Esame organizacija, turinti didelį pasitikėjimą 
visuomenėje. Turime dirbti visomis savo jėgomis."

v.s. A.Namikienė

v.s. Vytautas Sendžikas
mirė 2005 m. gegužės 14 d., Toronte, ON

Brolis Vytautas buvo veiklus skautiškosios šeimos narys 
Toronte. "Skautų aidą" redaguojant ir leidžiant Toronte, s. 
Vytautas Sendžikas buvo administracijos ir ekspedicijos 
talkininku.

vyr.sk. Gražina Micevičiutė
mirė 2005 m. gegužės 22 d., Chicagoje, IL

Vokietijoje, Laim vietovėje netoli Muencheno, sesė Gražina su 
Marina Osinaite vadovavo skaučių "Skruzdžių" skilčiai (1946- 
1949 m.)

Lemonte, IL., vyr.sk. Gražina Micevičiutė priklausė 
vyr.skaučių-skautininkių "Sietuvos" draugovei.

Liūdime netekusios brangios sesės Gražinos
"Sietuvos" draugovė

2005 LIEPA-RUG PJŪTIS 16 SKAUTŲ AIDAS

18



CHICAGO
Atsakomingumas

"Nerijos" tunto gintarėms kandidatėms 
v.s.fil.Gintaras Plačas pravedė pavyzdinę sueigą, 
kurios tema - "Atsakomingumas"

2005 m. kovo 20 d. PLC, Lemonte, gintarės kandi
datės Kristina Bacevičiūtė, Lisa Bartašiūtė, Liana 
Modestaitė, Krista Weir ir Aida Zygaitė tapo 
"atsakomingumo detektyvėmis". Jos turėjo surasti 
atsakymus į brolio Gintaro klausimą "Kas yra 
atsakomingumas?" bei surasti metaforinį "Iggy 
Irresponsible".

Pasidalinusios į dvi komandas, sesės sukūrė 
"gyvenimo ratą", kuris padėjo toliau gvildenti tą 
klausimą apie atsakomybę. Tas "gyvenimo ratas" (gal 
tiksliau - kelias) ant didelių popieriaus plakatų rodė:

© Būti vadove - tai yra - gintare - Rakas - GVM
• Būti drauge - gražus bendravimas - sveikos 

emocijos
@ Būti mokine - namų darbai - užduotys - geri 

pažymiai
® Būti seserimi - geras pavyzdys - padėjimas - 

globojimas
© Būti sportininke - praktikuotis - būti "team 

player" ir t.t.

Buvo sugalvota daugybė klausimų - ko jos tikisi iš 
kitų ir ko norima iš jų. Kaip tavo atsakomybė 
pasireiškia mokykloje, darbe, šeimoje, draugystėje, 
skautybėje? Koks yra mano ir kitų supratimas apie 
atsakomingumą? Kaip mūsų pasirinkimai paveiks 
mūsų ateitį?

Per tris valandas buvo paklausti ir bandyti 
atsakyti 300 klausimų!! Baigiantis sueigai, broliui 
Gintarui ir sesei Kristinai Mattienei - "detektyvių 
vadovei", sesės paaiškino, kad nėra vieno teisingo 
atsakymo dėl atsakomingumo, nes žmonės turi skirtin
gas nuomones. "Detektyvės" Kristina, Lisa, Liana,

Brolis Gintaras Plačas "Nerijos" t. gintarių kandidačių 
sueigoje

Sueigoje apie atsakomingumą gintarių kandidačių vadovė j.ps. Kristina Mattienė ir g.kand.: Kristina 
Bacevičiūtė, Aida Zygaitė, Liana Modestaitė, Lisa Bartašiūtė, Krista Weir.
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Savo nuomonę aiškina Aida 
Zygaitė, Krista Weir ir Kristina 
Bacevičiūtė

Krista ir Aida surado, kad "Iggy" gyvena tarp musų 
visų.

Skautiškas ačiū broliui Gintarui už atmintiną 
sueigą ir sveikinimai sesėms kandidatėms už detek
tyvinį sumanumą!

Gero vėjo!
KVM

dail. ps. Ada Sutkuvienė - 
"Verpsčių" viešnia

Į pavasarinę "Verpsčių" sueigą rinkomės 
balandžio 25 d. vyriausios "verpstės" Nijolės 
Martinaitytės-Nelson namuose. Šios popietės viešnia 
buvo dailininkė Ada Sutkuvienė, kuri maloniai sutiko 
pakalbėti mums apie minkštąją skulptūrą - jos 
pamėgtąjį pluošto meną. Įdomiu sutapimu, namų 
šeimininkės vyro - dr. Kenneth Nelson stambūs meta
lo skulptūros darbai, sudarė visiškai kontrastinį foną. 
Buvome apgaubtos ir apsuptos didelio meno...

Nors sesė Ada yra gerai žinoma amerikietiškuose 
meno sluogsniuose kaip keramikė, vitražistė, tapytoja 
ir spalvotos grafikos dailininkė, ištekėjusi didžiausią 
savo gyvenimo dalį paskyrė pluošto menui. Pagal ją: 
"siūlų vyniojimas ir aplikacija - tai moderniškas mot
ers užsiėmimas", tą kūrybos proceso dalį galima atlik
ti besikalbant ar net bežiūrint televiziją. Bet tai tik 
mechaniškoji šios rūšies kūrybos dalis, nes reikalinga 
pasidaryti eskizą ir iš iškrakmolintos medžiagos

"Verpsčių" sueigoje apie pluošto meną kalbėjo dail.ps. Ada 
Sutkuvienė. Smagiai nusiteikusios sesės: I eil. - Nijolė 
Martinaitytė-Nelson, Vida Rimienė ir dail.Ada Sutkuvienė. II 
eil. - Aldona Rauckienė, Joana Krutulienė, Laima Luneckienė, 
Ritonė Rudaitienė, Aušrelė Sakalaitė, Danutė Dirvonienė.

Nuotr. Dailos Liubinskienės
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pasigaminti kūriniui reikalingus skulptūrinius 
gabalus. Tik tuomet, iš anksto paruoštas siūlas 
aplikacijos būdu yra prisiuvamas prie skulptūrinių 
kūrinio gabalų, kurie, savo ruožtu, tampa pritvirtina
mi prie audeklo. Tai yra nesuskaitomų valandų ir 
didelės kantrybės pareikalaujantis darbas.

Dail. Ados Sutkuvienės pluošto darbai tem
atikos atžvilgiu yra labai plačios apimties. Jie yra 
spalvingi ir jokiu būdu nėra statiški. Jos žirgai ir 
žmonių veidai, kaip pav. Kūriniuose "S.O.S", "Sausio 
13-oji", "Konferencija" ir kt., tiesiog veržiasi ir lipa iš 
fono, stipriai paveikia žiūrovą, priverčia susimąstyti.

Mes, skautės ir skautai, sesę dail.ps. Adą 
Sutkuvienę gerai pažįstame iš Rako skautų stovyklose 
praleistų vasaros dienų. Iš jos išmokome-pievose rink
ti gėles ir žolynus, o iš jų rišti gražias verbas ir austi 
įdomias juostas. Jos tautiniais motyvais, aliejiniais 
dažais išpuoštos medinės lėkštės Kaziuko mugėms 
puošia ne vienos iš mūsų namus. O kiek visokių darbų 
ji yra padovanojusi mūsų lietuviškajai labdarai, kiek 
Kalėdinių atvirukų sukūrusi Vydūno Fondui (gražu, 
kad VF ją įvertino specialiu žymeniu), kiek plakatų, 
programą viršelių ir knygų iliustravusi!

Mes džiaugiamės sesės Ados Sutkuvienės 
dideliu talentu ir linkime jai daug darbingų ir 
kūrybingų metų ateityje.

Sesė Ritonė Rudokienė

Iškilmingoje sueigoje - vėliavininke s. Regina Smolinskienė

"Eik šalia manęs"
Sakant Albert Camus žodžius:
Neik prieky manęs - aš galiu nesekti. Neik paskui mane 

- aš galiu nevesti.
Eik šalia manęs ir būk man draugas - buvo 

uždegta žvakė Artimui "Sietuvos" draugovės 
iškilmingoje sueigoje 2005 m. balandžio 16 d., PLC, 
Lemont, IL.

Komendantei v.s.fil. Birutei Vindašienei paliepus 
išsirikiuoti pagal ūgį, vos suradau sau vietą, maniau, 
kad esu aukštesnė... buvo gera proga prisiminti 
žodžius iš Evangelijos...

Po Lietuvos himno, draugininke ps.Irena 
Kirkuvienė pakvietė vyr. skautes Ireną Galinienę, Stasę 
Korres ir Janiną Mozoliauskienę uždegti žvakes 
Dievui-Tėvynei-Artimui. Šios trys mūsų sesės šiandien 
duos skautininkės įžodį. Ta proga sesė draugininke 
paskaitė gražias mintis, troškimus, linkėjimus iš 

"Desiderata". Apie reikšmę "ir dirbti skautybės 
gerovei" kalbėjo įžodį pravedusi v.s. A.Namikienė - "ir 
todėl, kai mūsų sielose ir draugovėje šventė, kai trys 
sesės duos dar vieną jų gyvenime įžodį, kuriuo 
pažadės dirbti skautybės gerovei, bus tik patvirtinimas 
to, ką jos jau visą savo gyvenimą darė ir toliau daro."

Žaliuosius kaklaraiščius sesėms Irenai Galinienei, 
Stasei Korres ir Janinai Mozoliauskienei užrišo JAV 
Vidurio rajono Atstovė j.s.fil.Rūta Kirkuvienė, kuri yra, 
drįstu sakyti - mano Paukštytė iš Rako ąžuolyno, 
dabar mano Vadovė, skautiškos šeimos dukra, skau
tiškos šeimos rūpestinga mama. Ir kai išklausėm sesės 
Atstovės labai nuoširdų žodį mūsų draugovei, vėl 
pamatėm, kad buvo verta dirbti skautybės gerovei.

Dar ilgai visos džiaugėmės šia ypatinga švente. 
Vaišių stalą puošė pats skaniausias vyr.sk. Aurelijos 
Kriaučiūnienės "napoleonas" ir kiti gardumynai, o 
"Skautų aido" bendradarbė vyr.sk. Birutė Trinkienė 
darė nuotraukas.
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Stasei Karres kaklaraištį riša JAV Vidurio 
rajono Atstovė j.s.fil.Rūta Karaliūnaitė- 
Kirkuvienė, viduryje - "Sietuvos" draug
ininke ps.Irena Kirkuvienė, deš. - drau
govės įsteigėja v.s.fil.Jolanda Kerelienė

Nuotr.Birutės Trinkienės

Skaučių Seserijoje turime keliolika vyr. 
skaučių-skautininkių būrelių, draugovių, židinių, 
ramovių. Jie visi vienu ar kitu būdu remia skautiškuo
sius vienetus savo vietovėse, ištiesia pagalbos ranką 
Lietuvoje vargstantiems, remia spaudą ir suteikia 
progą visoms po darbų pailsėti, kartu pabūti ir, svar
biausia, priklausyti. s.Aldona Martienė vienoje 
sueigoje yra pasakius: "o kaip rastume vietą Seserijoje, 
jei nebūtų draugovės?"

Po mėnesio "Sietuvos" draugovė susirinko 
Motinos dienos prisiminimo sueigai, kuri pradėta 
ps.Ritos Fabijonienės eilėraščiu-malda "Padėka".

Dėkojam Tau, Marija, už žvaigždę ir tvartelį, 
Bėgimą į Egiptą, už kelią tremtinių, 
Šventykloje palikus, ieškojimą Sūnelio, 
Už Kanoje stebuklą, kuriuo tikėjai Tu.
(vienas iš šešių posmelių)
Sueigą vedė j.ps. Danutė Bilaišienė, paruošusi

Su skautininkės įžodį davusiomis: v.s.Alė Namikienė, Atstovė j.s.fil. Rūta Kirkuvienė, ps.lrena Galinienė, ps. Stasė Korres, ps. 
Janina Mozoliauskienė, d-kė ps. Irena Kirkuvienė ir v.s.fil. Birutė Vindašienė Nuotr. Birutės Trinkienė
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ypatingai gražų pašnekesį Motinos dienos tema, jį 
baigdama Šatrijos Raganos iš "Sename dvare" 
žodžiais:

Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų rožių 
sidabrinės akys žiūri į mane pro langą... Ir nuskyniau 
vieną baltą rožę, ir glaudžiu prie žiedo karštą kaktą... 
Motin mano! ar ne tavo rankos - baltos, meilios, kva
pios ir švelnutės - taip mane meilingai glamonėja? Ar 
ne tavo tai rankelės brangios?...

O ant stalo, apie kurį sėdi gausus mūsų būrys, 
ilgas, ilgas lino takas, žiba žvakės ir - baltų rožių 
žiedai...

Sekančioje sueigos dalyje v.'s.fil.Birutė Vindašienė 
kalbėjo apie Vydūno Fondo išleistą knygą "Skautų 
šeimos genocidas". Bus leidžiama antroji tos knygos 
laida ir visi kviečiami prisidėti, jei turėtų žinių apie 
nukentėjusius, kurie nebuvo paminėti pirmoj laidoj. 
D-kė ps. Irena Kirkuvienė perskaitė svarbų patarimą 
dėl širdies smūgio ir linksmesnį straipsnelį - tango 
istorija. Liepos mėnesiui jau planuojama sueiga- 
gegužinė ąžuolų pavėsyje.

s. Irena Gedrienė sveikina skautininkiy piety svečius

Sesė Alė

ps. Janina Mozoiiauskienė ir j.ps. Danutė Bilaišienė po suei
gos PLC sodelyje prie s.v.skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko 
kūrinio. Ten parašyta - "Paminklas skiriamas Lietuvos parti
zany ir Sibiro tremtinių prisiminimui"

CLEVELAND
Clevelande 
pavasarėjant
Žiemai vis nepasiduodant, sulaukėme puikių renginių 
Clevelande. Skautininkių draugovė sausio 9 d. sek
madienį surengė metams pradėti tradicinius pietus 
Gintaro svetainėje. Vadovės - s. Irena Gedrienė ir ps. 
Giedrė Matienė pasitiko atvykstančius svečius. 
"Gintaras" buvo gražiai išpuoštas, o susėdome prie 
apvalių stalų jaukiais rateliais. Džiugi žinia - 
Skautininkių draugovei! įstojo dvi "Neringos" tunto 
jaunosios paskautininkės - Venta Civinskaitė ir 
Veronika Taraškaitė.

Po v.s.kun. G.Kijausko, SJ maldos ir palaiminimo 
valgėme tradicinius lietuviškus patiekalus. Pasisotinę 
pietumis, sulaukėme dvasinio peno. Rašytoja v.s. 
Aurelija Balašaitienė skaitė jos sukurtą "Skautiška 
popietė Clevelande". Jaunosios paskautininkės Venta 
ir Veronika visus pralinksmino telefono pasikalbėjimo 
vaizdeliu.

Mūsų skautiški renginiai visados sulaukia dainų. 
Visų pamėgta v.s. Viliaus Bražėno 1938 m. TS daina 
"Atgimė Tėvynė" šiemet "Gintare" nuskambėjo 67- 
uosius metus. Nepamirštamos ir sesės šeimininkės, 
įoms padėkota stovykline guoda - "Tas puodas, kaip
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ps. V.Taraškaitė ir ps. V.Civinskaitė skautininkiy pietuose 
buvo apdovanotos gėlėmis

LR Garbės Konsule ps. Ingrida Bublienė 50-oje Clevelando 
Kaziuko mugėje įteikė abiems tuntams skirtą puiky tortą

žiūri vis juodas..
Kovo 20 d., sekmadienį, Dievo Motinos parapijos 

salėse Clevelando skautija surengė 50-ją Kaziuko 
mugę.

"Neringos" ir "Pilėnų" tuntai šauniai atžygiavo 
mugės salėn.Juos sveikino klebonas v.s.kun. 
G.Kijauskas. Tuntai atsiliepė garsiu "Vis budžiu!" 
Lietuvos Respublikos konsule ps. Ingrida Bublienė 
sveikindama įteikė abiems tuntams skirtą tortą su 
įrašu. Šiemet Kaziuko mugės atidarymo kaspiną 
perkirpo s. Zenonas Dučmanas, vienas iš Clevelando 
Skautijos kūrėjų.

Mugės stalus dabino virtinės riestainių, širdelės, 
grybeliai, sūriai, gausūs medžio dirbiniai, įvairūs 

audiniai, piešiniai ir kt. gėrybės. Skautai vyčiai vėl 
sutelkė kalną loterijos uždėlių (dovanų) ir platino siek
sniais jos bilietus.

Parapijos svetainėje visų laukė skanūs pietūs ir 
stalas su tortais. Pavalgę grįžome didžiojon salėn. Ten 
vėl pirkome dovanas nuo stalų, stebėjome "Neringos" 
t. sesių vaidinimą, pritarėm jų dainoms. Pabaigai skau
tai vyčiai pravedė loterijos traukimus. Laimėtojų 
šypsenos rodė jų džiaugsmą laimikiais. Mugė užbaig
ta visiems rate giedant tradicinę "Ateina naktis".

Ir vėl lauksime 2006-jų metų Kaziuko mugės, kurią 
mūsų jaunimas ateinantį pavasarį surengs.

Brolis Gerardas

s. Z.Dučmanas, lydimas 
tuntininky - s.V.Rubinski 
ir v.s. R.Belzinsko, ateina 
atidaryti Kaziuko mugę

(nuotraukos v.s.GJuškėno)
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"Neringos" tunto sesės Cleveland© Kaziuko mugėje "Pilėny" tunto broliy rikiuotė mugėje

s.Andriaus Belzinsko stalo skanumynai buvo pamėgti jaunyjy 
mugės svečiy

Valio!!! v.s. Vladui Petukauskui
Clevelando skautininkių draugovė nuoširdžiai sveiki
na v.s. Vladą Petukauską sulaukusį garbingo devyni
asdešimties metų amžiaus.

.. .padarėm dar vieną kelionę kartu 
dangum apie saulę žvaigždėtu ratu 
Bet šviesos negęsta. Sustot nevalia. 
Keliausim toliau ta erdve didžiule.

Clevelando Kaziuko mugėje pas seses augo saldusis "Laimės 
medelis"

(V.Mylolaitis-Putinas)

Ilgiausių metų!

Po jury budžiy įžodžio Pymatuning ežere (apie 1963 m.) 
Priekyje D. Kižys, B.Kazėnas, Pr.Petraitis. Antroje eilėje 
V.Klimas, A.Narbutaitis ir Vladas Petukauskas, už jo - 
R.Klimas.

j.v.s. Vladą Petukauską, ilgametį jūrų skautų vadovą 
Lietuvoje ir išeivijoje, "Rambyno" tunto vadovą Freiburge- 
Ravensburge, vieną iš pirmųjų skautų organizatorių 
Clevelande 1949 metais, "Martyno Jankaus" jūrų budžių 
įgulos (1955-1963) vadą, "Klaipėdos" jūrų skautų vietininki- 
jos vietininką Clevelande (1963-1966) ir nuolatinį "Skautų 
aido" rėmėją nuoširdžiai sveikiname jubiliejaus proga.
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AUSTRALIJOS RAJONE

Rūta ir Lelija "Dainučio-Krauso" 
stovykloje 2005 m.

J
eigu jūsų darželis džiūsta, jei augalai vysta, 
pasikvieskite pas save skautus, nes juos visada seka 
lietus. Taip buvo "Dainučio ir Krauso" 

Australijos rajono 2005 m. stovykloje, kuri 
vyko Gilwell Park, Victoria, sausio 2-9 
dienomis.

Stebėtina, kad Australijos didžioje 
sausroje ir vasaros viduryje, stovykla vyko 
ištisam šalty ir lietuje. Bet tokie menknieki
ai netrukdė 145 lietuviams skautams 
suvažiavusiems iš visos Australijos. Virš 40 
stovyklavo vien tik iš Sydnėjaus "Aušros" 
tunto. Susirinkę skautai vistiek linksmai ir 
prasmingai stovyklavo, nors ne visi buvo, 
kaip skautams privaloma, pasiruošę šaltam 
ir šlapiam orui.

Gilwell stovyklautojams buvo galima 
išsireikšti skautiškais darbais, (ne 
kiekvienoje Australijos skautų stovyklavi
etėje tiek leidžiama). Todėl vartai kilo, 

s.Kristina Rupšienė (Sydney "Aušros" t. adjutante) riša kak
laraištį įžodį davusiam Andriui Jurkšaičiui

stovyklinis stalas buvo iškastas ir papuoštas Gedimino 
stulpais, rąstai ir virvės tapo įvairiais stiebais, bokštais

Linksmi stovyklos veidai 2005 m. sausio mėn. Australijoje

ir papuošalais, kurie išdygo iš minkštos, drėgnos 
žemės kaip nekantrūs daigai po tiek lietaus. Vėliavų 
aikštę puošė skaučių Rūta ir skautų Lelija išlietos iš 
smėlio ir akmenėlių. Kad rikiuočių grožiui ir pre
ciziškumui nepakenktų nevietoj stovintis stovyklos 
adjutantas s.v. G.Antanaitis, jam buvo specialiai smėliu 
apvedžiotas kvadratas prie vėliavų stiebo.

Užsiėmimų nepritrūko: stovyklautojai nuo jaunų 
iki vyresnių iškylavo, davė įžodžius, žuvavo, gamtą 
prižiūrėjo raudami piktžoles ir rinkdami šiukšles, 
lankė gamtos prieglaudą, leidosi nuo skardžio, 
važinėjo dviračiais, rinko prezidentą, išlaisvino 
Lietuvą... "Ką?", sakote. "Prezidentą rinko? Lietuvą 
išlaisvino?" Kokie darbštūs tie mūsų skautai! 
įsivaizduokite kiek jie galėtų atsiekti jeigu stovykla 
vyktų DAR savaitę?

Rimti įvykiai buvo rimtai pakartoti ir išvaidinti
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Balionų šokis

ir kiekviena pagauta žuvelė buvo paleista atgal į ežerą. 
Jaunesnieji skautai irgi darbavosi prie kliūčių ruožo, 
kuriame teko lipti virvių kopėčiomis, spaustis per 
vamzdžius ir pilvais šliaužti per purvą. Kaip smagu!

Kitos skautų grupės lankė gamtos prieglaudą, kur 
matė erelius ir vanagus, ir susipažino su įdomiais var- 
liaburniais paukščiais - "tawny frogmouths". Nors šie 
mėsėdžiai panašūs į pelėdas, jie yra kitos giminės. 
Drąsi skautė siūlė vienam varliaburniui prieglaudos 
parūpintą gardžią pelę, bet paukštis nepriėmė arti 
snapo siūbuojančio skanumyno. Turbūt nepratęs ėsti 
prie svetimų... Pasiklausę eigulio paskaitos apie 
augalus, skiltys darbavosi visą popietę - kas priraus 
daugiausia maišų piktžolių?

Vyresnieji prityrę skautai irgi smarkiai dirbo ir 
prakaitavo parko slėnyje rinkdami išmestas senas 
padangas. Jie surinko, užnešė į kalną ir sukrovė 300 
padangų į sunkvežimį. Juodas, bet reikalingas darbas 
- bravo mūsų darbštiems skautams! Sunku tikėti, kad

per Lietuvos dieną. Skautai matė filmą apie Lietuvos 
nepriklausomybės demonstracijas ir Vilniaus radio 
stoties gynimą. Mielas svečias, kunigas Antanas 
Saulaitis, SJ papasakojo visiems apie lietuvių parti
zanų veiklą. Tuomet skautai, įkvėpę tautiškumo, 
pilnaširdžiai įsijungė į dienos užsiėmimus. Susiskirstę 
darbo skiltimis, vieni kūrė Lietuvos konstituciją, kiti 
gynė pačių statytą radio bokštą, treti susuko žinių 
filmą apie bokšto puolimą, dar kiti ruošė Lietuvos 
prezidento ir parlamento rinkimus sukurdami plaka
tus pagal gerai žinomą Amerikos "dėdė Sam" vaizdą: 
"Landsbergis WANTS YOU!" Laužo metu rinkimų 
rezultatai buvo suskaičiuoti ir naujieji Lietuvos 
vadovai išaiškėjo: Dominic Gakas, Rimas Strunga, 
Jonas Rutkauskas, Andrius Jurkšaitis, Alex 
Karpavičius. Prezidentui Adamkui kyla konkurenci
ja...

Kitomis dienomis stovyklos programa visus 
užėmė pagal amžių ir patyrimą. Jaunieji skautukai 
iškeliavo žuvauti. Jie visą rytą be paliovos narstė 
sliekus ant kablelių ir kantriai laukė to staigaus nėri
mo, kuris reiškia - žuvis! Tai pasitaikė tiktai vieną 
kartą, kai pasisekė vienam laimingam skautui ištrauk
ti žuvytę prieš grįžtant atgal stovyklon. Dabar buvo 
galima nenusiminti ir tikėti, kad ežere iš tikrųjų kas 
plaukioja. Sekančios dienos planuotas uogavimas 
neįvyko, nes tiek prilijo. Spėkit kur skautukai grįžo? 
Prie kito ežero, į kurį tą dieną buvo prileista naujų 
žuvų. Žuvys šokinėjo oru, pačios užšokdamos ant 
meškeriotojų kablelių. Buvo nepaprastas pasisekimas Rinkimų plakatas Lietuvos dienos programoje
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žmonės gali gamtą taip teršti.
Skautų daina: "Ėjo skautai iškylauti, patyrimo 

daugiau gauti". Šioje stovykloje ėjo skautai iškylauti - 
sušlapti, sušalti, būt ledais aplyti, ant šieno miegoti. 
Mamos - nesijaudinkite, jiems buvo didelis malonu
mas ii' pasididžiavimas! Nors tik prityrę skautai 
iškylaudami pernakvojo, skautai geltonšlipsiai narsiai 
didžiavosi sugrįžę į stovyklą, kad nužygiavo 18 kilo
metrų per lietų ir ledus!

Vyresniųjų nuotykiai uždegė jauniausių skautų 
norą iškylauti. Vienam vėliavų nuleidime jaunieji 
skautai suruošė skundą viršininkui, kad visi iškylauja, 
tik jie ne. Jonas Rukšėnas tuoj pat prišoko ir pravedė 
vilkiukams ir paukštytėms iškylą vėliavų aikštėje. Lyg 
Hans Christian Anderson, jis sekė iškylos pasaką, 
bepiešdamas nuotykius ir vaizdus ant didelio išriden
to popieriaus. Vilkai ir paukštytės keliavo su brolio 
Jono vaizduote ir nei sušlapo, nei pavargo, nei sušalo, 
bet visvien labai linksmai iškylavo.

Paskutinė diena stovykloje - giedra! Visad sunku 
baigti smagią stovyklą, o kai išgyventa tiek bendrų, 
šlapių ir įdomių nuotykių, beveik neįmanoma. 
Paskutinių pamaldų metu, kunigas Saulaitis kvietė 
skautus prisidėti prie dėkingumo maldos. Buvo girdėt 
kuklus "ačiū už stovyklą", tada įsidrąsinęs "ačiū už 
draugystes", o pabaigoj, už visus vienas balsas tarė - 
"ačiū už viską!"

Sesė Dovilė

v.s. Danutė Lynikienė (Melbourne "Džiugo" t. tuntininkė) su 
maža meškeriotoja - pagavom...žolelę

(nuotraukas atsiuntė v.sl.D.Zduobienė)

Virviy kopėčiomis lipti reikia ne tik aukštyn, bet ir žemynDarius Kazokas ruošiasi nusileisti skardžiu
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SYDNEY

"Balio Barkaus" 
skautų stovykla

"Aušros" tunto 2005 metų rudens stovykla įvyko 
balandžio 10-16 dienomis Camp Kariong stovyklavi
etėje. Tunto vadovai stovyklą pavadino Balio Barkaus 
vardu - prisimindami ir pagerbdami šį visiems mielą 
vadovą. Stovykla veikė dviguba tema: šliužai bei van
dens gyvūnai (skiltys pasivadino pvz. amebom, var
lėm, krokodilais) ir skautiškas patyrimas.

Pirmą dieną vyko įsikūrimas ir Atvelykis. 
Margučiai, viens už kitą gražesni, riedėjo tilteliais, 
viens kitą pralenkdami, viens kitą dauždami. 
Kiaušinių gaudymo varžybų metu kiaušiniai skrido 
oru: kai kurie mandriai sugauti, bet, deja, mažai išliko 
nesudužę - reiškia, darbas buvo atliktas.

Kadangi "Aušros" tuntas praėjusiais metais prisi
jungė prie Australijos skautų (dėl apsidraudimo gal
imybių), dabar reikėjo atlikti ir Australų skautų 
reikalavimus. Prityrę skautai ir skautės dvi dienas 
intensyviai mokėsi pirmos pagalbos Australijos "Red 
Cross" organizacijos kursuose. Vieno pratimo metu 
sesė Kristina pasisiūlė būti sužeistąja, kuriai skautai 
turėjo suteikti pirmąją pagalbą. Vargšė sesė po suteik
tos pagalbos negalėjo pajudėti, nes kojos, rankos buvo 
surištos, tvirtai subintuotos pagal oficialius pirmos 
pagalbos reikalavimus. Visi dalyvavusieji sėkmingai 
išlaikė egzaminus ir gavo pažymėjimus. Tai - pirmas 
žingsnis norint tapti Australijos skautų vadovu bei 
didelis ir svarbus asmeniškas pasiekimas mūsų 
būsimiems jauniems vadovams.

Savaitės bėgyje sesė Margarita Kavaliauskienė 
atvažiavo į stovyklą ir pamokė skautus kaip daryti 
šiaudinukus. Po sesės Margaritos apsilankymo stovyk
lą puošė vaikų gaminti šiaudinukai, kurie kabėjo kur 
tik buvo vietos: prie palapinių, nuo drabužių džiovin
imo virvių, salėje, net aplink skautų kaklus.

Stovyklos metu sveikinom davusius įžodžius: 
skautų įžodį - Žaibą Stašionį ir Ievą Petraitytę; pri
tyrusių skautų įžodį - Luke Kains ir Alana Rountree; ir 
net vieną naują vyresnę skautę - Natalie Karpavičienę. 
Bravo sesės, broliai!

Pagal stovyklos šliužų temą, skautai nukeliavo į 
šliužų gamtosaugos parką. Ten jie susipažino (iš tolo) 
su žiauriuoju krokodilu "Eric", kuris aptvare dabar

Statinys stovi, nes mazgai tvirti, kaip ir šios sesės - Ieva 
Petraitytė, Emilija Rupšytė, Giorgia Gakaitė, Magdalena 

Sou los

gyvena vienas, nes anksčiau tris kitus kaimynus 
krokodilus jau papjovė. Smalsūs svečiai skautai buvo 
leidžiami glostyti tik kengūras...

Skautiškas patyrimas tęsėsi su gamtosaugos spe
cialybe. Sesė Belinda pravedė gamtosaugos pratimus, 
kuriuose skautai išmoko kaip vandenį tirti, suprato, 
kaip jie patys nežinodami gali gamtai pakenkti, ir 
kodėl ir kaip ją išlaikyti.

Kas vakarą visi nekantriai laukė laužo, kad 
pamatytų ką brolis Ray (Jurkšaitis) šį kartą sugalvo
jo... Vieną vakarą liepsna lėkė žemyn nuo aukščiausio 
medžio pakurti laužą, kitą vakarą visi stebėjo kliūčių 
sustatytą taką, kuriuo, kaip krentantys domino, vienas 
kitą paliesdami daiktai pratęsė įvykių grandinę, kuri
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Nors Kalėdos dar toli, bet vyr.sk. Margarita Kavaliauskienė 
jau moko stovyklautojus šiaudinukų meno.

pagaliau uždegė laužą. Dar kitą kartą - liepsnojanti 
strėlė! O brolis Jeronimas vėl šiai stovyklai suruošė 
visų mėgiamas stotis. Jose skautai pildė kryžiažodžius, 
užrištomis akimis lipo per kliūtis, taikė sviedinius ir 
t.t.

Iškylaudami vyresnieji skautai susitiko su drau
govės "Duke of Edinburgh" iškylaujančiais jaunuoliais 
(jų tarpe - lietuviškos radio vedėjos Rimantės Geli 
anūkas; koks mažas pasaulis!) Jie drauge sukūrė laužą 
ir nakvojo miške. "Duke of Edinburgh" grupės

Linksmiausias užsiėmimas stovykloje — margučių ridinėjimas.

vadovas neatsistebėjo išgirdęs mūsų 
skautus lietuviškai dainuojančius laužo 
metu. Jis gyrė jų entuziazmą, 
draugiškumą ir gražų dainavimą.

Skaitytojai jau turbūt pripratę 
skaityti apie stovyklas mano žodžiais, 
todėl noriu pasidalinti pačių vaikų 
mintimis. Paskutinę stovyklos dieną 
jiems buvo duoti klausimai: "Kas man 
geriausiai patiko stovykloje? Ką aš 
išmokau stovykloje? Kuris užsiėmimas 
buvo smagiausias?" Štai jų atsakymai:

"Aš išmokau apie aplinką. Sužino
jau, kad ir maži dalykai, kuriuos mes 
padarome, gali aplinkai vėliau smarkiai

pakenkti. Taip pat aš išmokau kaip matuoti vandens 
ph - rūkštingumą." (Kate, 13 m.)

"Painiausias užsiėmimas buvo stotys ir šliužų 
parkas, ir laužas". (Ieva, 13 m.)

"Man patiko žmonės, nes nuo žmonių priklauso 
kiek linksmumo stovykloje turėsi." (Andrius, 15 m.)

"Linksmiausias užsiėmimas buvo pionerija. Mes 
pastatėm 2-3 metrų aukščio kėdę. Ačiū Broli Ray!" 
(Giorgia, 13 m.)

"Stotys buvo labai įdomios. Man labiausiai patiko 
užrištomis akimis surasti daiktus. Maistas buvo 
puikus." (Nerija, 11 m.)

"Linksmiausias užsiėmimas buvo puzzle-galvosu- 
kių stotys. Man labai patinka "jigsaw puzzles." (Sarah, 
13 m.)

"Man patiko užsiėmimų stotys ir 
"umpire" kėdės statymas dirbant grupėje. 
Draugai yra geriausia stovyklos dalis." 
(Magdalena, 13 m.)

"Plaukti ir žodis "ačiū". (Miglutė, 6 
m.)

"Linksmiausi buvo stočių užsiėmimai. 
Man labai patiko dalyvauti. Šita stovykla 
buvo pati geriausia ir maistas - pats skani
ausias. GO SYDNEY!!!" (Julian, 12 m.)

Daugiau nėr ką sakyti.

Sesė Dovilė

(nuotraukos ps.A.Zduobos)
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K AN ADOS RAJONE ________ •

TORONTO
Prašom prie 
varškėčių!

"Šatrijos" tunto sesės dvi dienas dalyvavo 
Mackenzie House KITCHENCultures parodoje. Tai 
Toronto miesto kultūros ir muziejų skyriaus nuolatinė 
paroda, kurios tikslas yra vaizdingai parodyti 19-to 
šimtmečio eilinių žmonių gyvenimą Kanados didžiau
siame mieste.

Mackenzie House pastatytas 1858 m. ir yra pavad
intas Toronto pirmojo burmistro William Lyon 
Mackenzie vardu. Jis su šeima tame name gyveno nuo 
1859 iki 1871 metų. Iki maždaug 1930 m. namas buvo 
naudojamas kaip pensionas, o paskui, išsaugotas nuo 
nugriovimo, atremontuotas pagal buvusius laikus, ir

Mackenzie House virtuvėje, šalia malkomis kūrenamo peči
aus Andrėja Juknevičiūtė ir Renata Simonavičiūtė kviečia 
svečius vaišintis šviežiai išvirtais varškėčiais. Skanaus!

Prie Mackenzie House dury. Priekyje Andrėja Juknevičiūtė ir 
Renata Simonavičiūtė, ant laipty - Ilona Tarvydienė, Julija 
Ruslienė ir Dalia Steponaitienė.

nuo 1950 m. naudojamas kaip gyvas muziejus. Toronto 
kultūros ir muziejų skyrius nuolatos kviečia įvairių 
tautų žmones-atstovus virti autentiškoje 19-to šimt
mečio virtuvėje, patiekti svečiams tipiškus to amžiaus 
tautiškus valgius ir bendrais bruožais supažindinti 
lankytojus su tautiniu menu, kultūra. Viskas ruošiama 
naudojant grynai anų laikų įrankius - malkomis 
kūrenamą pečių, (labai sunkūs ir dideli ketaus puo
dai!), kibirais atnešamą vandenį, autentiškus produk
tus, ir viską reikia atlikti be elektros, be jokių 21-mo 
šimtmečio patogumų.

"Šatrijos" tunto vyr. skautės kandidatės Andrėja 
Juknevičiūtė ir Renata Simonavičiūtė drauge su sese 
Julija Rusliene dvi dienas smarkiai dirbo minkydamos 
tešlą, virdamos varškėčius ir vaišindamos muziejun 
apsilankiusius svečius.

Taip pat skautėms buvo gera proga Mackenzie 
House muziejuje paruošti lietuviškų eksponatų paro
dėlę, parodyti visuomenei įvairius lietuviškus 
audinius, medžio ir gintaro dirbinius, j.v.s. Elena 
Namikienė, ps. Kristina Dambaraite-Janowicz, ps. 
Dalia Steponaitienė ir ps. Ilona Tarvydienė parodėlei 
surinko sesės Liudos Sendžikienės austas juostas, a.a. 
ps. Gretos Baltaduonienės darytas lietuviškas lėles, p. 
Adelės Dobienės rištą kilimėlį "Tulpės" bei austą 
takelį, ir, viską skoningai išdėsčiusios, priėmė svečius
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19-to šimtmečio spaustuvėje, muziejuje - tarnautojas, Romas Otto, Andrėja Juknevičiūtė, Renata 
Simonavičiūtė, Dalia Steponaitienė ir Ilona Tarvydienė

DALYVIŲ ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS:

Sesė Andrėja:
Mes varškėčius turėjom virti senoje virtuvėje. 

Pradžioje buvo sunku priprasti, nes reikia daug dau
giau dirbti, negu tą patį verdant namuose dabar. 
Turėjom prižiūrėti ugnį pečiuje, gabenti vandenį 
rankoms nusiplauti, naudoti senus įrankius. Man 
patiko išmokti kaip daryti varškėčius.

Supratau, kad moterys anais laikais namuose 
turėjo labai sunkiai dirbti. Taip pat supratau, kad buvo 
smagu draugauti, kartu kepti ir valgyti su draugais, 
bet dienos tais laikais buvo ilgos ir gal nuobodžios, nes 
kiekvieną dieną vis tas pats darbas.

Sesė Renata:
Balandžio 16 ir 17 d.d. Mackenzie House buvo 

skaučių organizuota lietuviška paroda. Kai buvau 
paprašyta pagelbėti, pamaniau, kad būtų labai smagu, 
be to išmokčiau ką nors naujo apie lietuvių tautą ir 
kultūrą. Nors tas dienas praleidau viduje, kai lauke 
buvo taip malonu ir saulėta - buvo tikrai verta!

Šeštadienį sesė Julija Ruslienė mane ir sesę 
Andrė ją Juknevičiūtę išmokė kaip daryti varškėčius. 

Buvo įdomu stebėti lankytojų reakciją pasivaišinus 
varškėčiais - beveik visiems jie patiko. Ir labai buvo 
įspūdinga matyti, kad kitų tautų žmonės domisi lietu
viais.

Sekmadienį kelias minutes stovėjome lauke. Vieni 
žmonės į mūsų tautinius drabužius žiūrėjo keistai, kiti 
- domėjosi. Dalyvaudama šioj parodoj, aš išmokau 
daugiau ne tik apie lietuvius, bet ir apie gyvenimą 
1860 metais Kanadoje. Naudodama anų laikų pečių ir 
kitas priemones, pastebėjau, kad aš, greičiausiai, 
nebūčiau galėjus tais laikais gyventi - per daug darbo 
ir... kiek laiko ima vandenį užvirinti! Ir labai mažai 
viduje šviesos. Nežinau, kaip vakarais žmonės atlikda
vo darbus, arba kaip jie smagiai praleido laiką.

Šios dvi dienos Mackenzie House mane labai 
paveikė - pamačiau, kad kiti domisi mūsų tauta; aš 
taip pat lietuvybę daugiau vertinsiu!

Sesė Elena:
Iš pradžių išsigandome, nes rūsys, kuriame 

randasi virtuvė ir valgomasis kambarys, buvo labai 
tamsus, nieko negalėjai matyti. Bet muziejaus 
darbininkai uždegė dujų švieseles, o vėliau po pietų 
saulutė labai švietė, kambarys pasidarė jaukus ir mal
onus. Muziejaus tarnautojai ir svečiai labai domėjosi
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mūsų tauta ir visais eksponatais.
Sesė Julija negaišino laiko ir tuoj pat vyr. 

skautes kandidates pristatė prie darbo maišytų 
minkyti, kočioti tešlą ir daryti varškėčius. Sesės kandi
datės prakaitavo dvi dienas, nes prie krosnies buvo 
karšta, bet neatsiliko nei trupučio. Ir, sesės Julijos 
vedamos, virtuvėje uždainavo pora dainelių. Jos tikrai 
vertos pagyrimo!

Sesė Julija:
Sesės Renata ir Andrėja ypatingai sunkiai ir 

gerai dirbo abi dienas. Virė karštoj virtuvėj, nuolat 
turėjo šviežių varškėčių, gražiai visus svečius priėmė ir 
net dainelių padainavo!

Sesės Elena ir Kristina pirmąją dieną įspūdin
gai paruošė parodėlę, kuri tikrai pralinksmino ir 
nušvietė gana tamsų valgomąjį kambarį. Muziejaus 
tarnautojai džiaugėsi lietuviškomis juostomis ir 

staltiesėmis išpuoštais ir paspalvintais kambariais. Jos 
labai įdomiai lankytojams aiškino apie gintarus, 
drožinius, audinius ir lietuviškas knygas. Antrą dieną 
sesės Ilona ir Dalia perėmė parodėlę.

Viskas buvo labai įdomu svečiams iš Japonijos, 
Kinijos, Švedijos ir net kanadiečiams, kurie aplankė šį 
muziejų. O mums buvo proga susipažinti su senų laikų 
priemonėmis - malkomis kūrenamu pečiumi, gaz- 
inėmis lempomis ir apsiplovimu bliūduose.

Antrąją dieną apsilankė brolis Romas Otto ir 
atminimui padarė nuotraukų ne tik mūsų virtuvės ir 
valgomojo kambario, bet ir labai įdomios 19-to šimt
mečio^spaustuvės.

RBL

(nuotraukos v.s. R.Otto)

WASHINGTON

"Karaliaus
Mindaugo" d-vės 
eilės auga

ĮŽODIS IR IŠKYLA

2005 m. birželio 11 d. paukš

JAV ATLANTO RAJONE
- ' . • - . .. . f

Bandome sustoti rikiuotėn Nuotr. Patricijos Mickienėstytės kandidatės Nortė Grintalytė,
Katrytė McPartland, Gintarė Meizytė, Alina Orentaitė 
ir vilkiukas kandidatas Joris Grintalis davė jaunesniųjų 
skaučių ir skautų įžodžius saulėtos ir šiltos iškylos 
metu Prince William Forest nacionaliniame parke, 
Vašingtono apylinkėje.

Paukštytė Gabrielė Gedo tvarkingai laikė iškylau
tojo lazdą, ant kurios kabėjo trispalvė, s.v.ps. Bronius 
Fabijonas ant vyčių lazdos turėjo penkis raudonus 
kaklaraiščius. Rikiuotėn sustojo skautai, kandidatai, 
tėveliai ir svečiai.

Draugininko pavaduotojui s.v.ps.fil. Pauliui Mic

kui perskaičius įsakymą, sesės Nortė, Katrytė, Gintarė, 
Alina ir brolis Joris žengė prie vėliavos, saliutavo ir 
pasižadėjo stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti 
jaunesniųjų skautų įstatus, ir kasdien padaryti gerą 
darbelį. Jiems raudonus kaklaraiščius užrišo ir skautų 
ženkliukus prisegė draugininkas psv.ps.fil. Tomas 
Dundzila. Tėvynės meilės mazgelį užrišo brolis 
Paulius, gerojo darbelio mazgelius savo vaikams 
užrišo jų tėveliai, v.s.fil. Meilė Mickienė, sveikindama
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Jaunesniųjų skautų kaklaraiščiais pasipuošė Katrytė 
McPartland, Nortė Grintalytė, Gintarė Meizytė, Alina 
Orentaitė ir Joris Grintalis

Nuotr. Loretos McPartland

naujus skautus, kiekvienam padovanojo raudoną 
virvutę su švilpuku, v.s.fil. Dalia Lukienė naujas 
paukštytes papuošė gėlių vainikėliais, o naujam vilk
iukui įteikė gėlių. Liepsnelėms ir giliukams brolis 
Tomas užrišo baltus kaklaraiščius. Vašingtono 
apylinkės sesės Zidinietės "Karaliaus Mindaugo" 
draugovei įteikė gražią auką. Po maldos ir Lietuvos 
himno, vėliavą išnešė sesė Gabrielė ir tada visi 
susirinko nuotraukoms.

Prince William nacionalinis parkas randasi apie 20 
mylių į pietvakarius nuo Vašingtono. Parkas yra apie 
20 kvadratinių mylių pločio ir apsaugoja didžiausią 
likusį Piedmont tipo mišką Amerikoje. Vyrauja tankus 
ąžuolynas, bet pušys, bugienos, bukai ir tuopos paįvai
rina mišką. Laksto daug stirnų, upelius užtvenkia 
bebrai, medžius kala geniai. Pilna, puiki gamta.

Iškyla prasidėjo popietėje. "Stasio Lozoraičio" 
vyčių būrelis atvyko anksčiau paruošti stovyklavietę. 
Pradėjo rinktis jauni skautai ir jų tėveliai. Įsikūrėme 
barakuose, kuriuos statė "Civilian Conservation 
Corps" prieš 70 metų, kai Amerikoje buvo Didžioji 
Depresija. Iškyla pradėta vėliavos pakėlimu. Sesių 
skiltis pasivadino "stumbrais"!!!, o broliai - "rykliais". 
Abi skiltys turi gaireles. Prasidėjo užsiėmimai.

Išėjom į mišką pasidžiaugti gamta. Nusileidę nuo 
kalnelio, tyliai priartėjom prie ežerėlio: prislinkom prie 
krašto žuvyčių neišgąsdinę. Tęstam kelionę iki kriok
lio, kuris įsilieja į platesnę upę. Nuo tos vietos mūsų 
jaunieji patys rado kelią atgal į stovyklą.

Po trumpo užkandžio, brolis Paulius pravedė 

estafetę. Skautai 
turėjo ant šaukšto 
nunešti "Jello" 
kiaušinius ir įdėti 
į kibirą. Įsilinks
minę skautai lak
stė pirmyn ir at
gal. Keli kiauši
nius net paraga
vo. Nukritę že
mėn kiaušiniai 
liko neragauti... 
Skautai vyčiai To
mas Skučas ir 
Bronius Fabijonas 
(atvykęs iš Tex
as) pravedė Ki
mo žaidimą. Jie 
išdėstė iškylau
tojo reikmenis: 
pvz. kompasą, 
vandens butelį,

Greitai ir mano broliukas iš Giliuko 
taps Vilkiuku. Iškyloje Ignas Vismantas, 
Matas Mickus, Marius Orentas, 
Andrius Mickus

Nuotr. P.Mickienės

peilį ir t.t. ir uždengė juos kaklaraiščiais. Skiltys galėjo 
stebėti atidengtus reikmenis kelias minutes, ir jie vėl 
buvo uždengti. Skautai bandė prisiminti ką matė ir

Prieš įžodį vėliavininkai paukštytė Gabrielė Gedo ir vilkiukas 
Matas Mickus
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turėjo paaiškinti kodėl 
tie dalykai yra svarbūs 
iškylos metu.

Jauniesiems būnant 
prie ežero, skautai vyči
ai surišo "didikų neš
tuvų" iš lentų ir virvių. 
Tokiam neštuve keliau
davo zūlų karaliai. Da
bar vyčiams buvo proga 
pagarbiai panešti kiek
vieną jaunesnį skautą 
apie stovyklą.

Kol kiti ruošė vaka
rienę, brolis Skučas mo
kė skautus kaip uždegti 
laužą titnagu ir gele
žimi. Vakarienei jaunieji 
sotinosi dešrelėmis, o 
suaugę - bratwurst 
dešromis.

Po vakarienės vyko 
jaunesniųjų skautų įžo
dis, apie kurį rašoma 
aukščiau. Sveikinam 
Nortę Grintalytę, Kat
rytę McPartland, Gin
tarę Meizytę, Aliną 
Orentaitę ir Jorį Grin- 
talį! Linkime jauniems 
daug džiaugsmo iškylaujant ir stovyklaujant gamtoje. 
Įžodžio apeigoms pasibaigus, linksmai dainavom ir 
vaidinom prie laužo. Brolis Paulius įtraukė visus 
jaunus skautus į pasirodymą. Jis su skautais labai 
entuziastiškai ir su tinkama butaforija papasakojo, 
kaip Gediminas susapnavo staugiantį geležinį vilką ir 
įkūrė Lietuvos sostinę Vilnių. Sugiedoję "Ateina nak
tis", atsisveikinom su išvykstančiais į namus, o kiti ėjo 
miegoti į barakus. Vieni greitai užmigo, bet kiti dar 
lakstė kol pervargo. Nakties šilumoje, suaugusieji dar 
tyliai kalbėjosi.

Rytas išaušo giedras ir šiltas. Greitai pasidarė 
karšta ir drėgna. Apsiprausę, sėdom pusryčiams ir po 
to iškėlėme trispalvę. Per naktį pasirodė gražių 
kandžių, kurios labai sudomino jaunimą. Vienos buvo 
geltonos su rudais taškeliais ant priekinių sparnų, o, 
kai pakėlė užpakalinius sparnus, pasirodė dvi didelės 
rudos "akys". Kitos buvo labai didelės, žalios: 
užpakaliniai sparnai atrodė kaip ilga uodega. Mes

"Karaliaus Mindaugo" d-vės iškyloje 2005 m. birželio 11 d. nariai ir rėmėjai. I-oje eil.: Lukas 
Metzger, Marius Orentas, Laura Žvinytė, Andrius Mickus, Agnė Zvinytė, Jorė Vismantaitė, 
Daumantas Skučas. II-oje eil.: Katrytė McPartland, Gintarė Meizytė, Gabrielė Gedo, Nortė 
Grintalytė, Alina Orentaitė, Joris Grintalis, Matas Mickus, Romas Metzger, Ignas Vismantas, Darius 
Skučas. II-oje eil.: ps.fil.Paulius Mickus, ps. Bronius Fabijonas, v.s.fil. Meilė Mickienė, s.v.fil. Tadas 
Mickus, v.s.fil. Dalia Lukienė, ps.fil. Tomas Dundzila ir s.v. Tomas Skučas.

Nuotr. Patricijos Mickienės

esame gamtos draugai - jų netrukdėme. Pievoje dar 
pažaidėm telefono žaidimą ir kavones ("hide and 
seek"). Atėjo laikas susitvarkyti, nuleisti vėliavą ir keli
auti į namus.

Labai ačiū skautams vyčiams - jie nepavargdami 
atliko daug sunkaus darbo. Tikrai įgyvendino vyčių 
šūkį "Tarnauk!" Sesėms Zidinietėms ačiū už finansinę 
paramą. Jūs pareiškėte mumis pasitikėjimą, o mes 
stengsimės garbingai atlikti savo pareigas. Skautiškas 
ačiū abiem grupėms! Labai smagu matyti Vašingtone 
tokią gražią grupę jaunimo. Iki pasimatymo artė
jančiose stovyklose, sueigose ir iškylose.

"Karaliaus Mindaugo" draugovės vadovai

Nuotr. P.Mickienės
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2005.06.11
Prince Willaim Forest Park. VA

Gerbiama Sese Namikiene,

Mindaugo draugovės skautės ir skautai, jų rėmėjai ir draugai sveikina Jus ir "Skauto 
aido" skaitytojus iš Prince Willaim Forest nacionalinio parko, Vašingtono miesto 
apylinkėje. Paukštytės ir vilkiukai, liepsnelės ir giliukai smagiai laksto per mišką ir 
žaidžia žaidimus. Linkime visiem smagiai stovyklauti šią vasarą stovyklose.
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IS KELIONES UŽRAŠŲ
Kelionėje po Kiniją, 2005 metų balandžio 

pradžioje, labiausiai norėjau pamatyti didžiąją Kinijos 
sieną, imperatoriaus Qian terra cotta kariuomenę ir ... 
didžiąsias Panda meškas.

Kaip visi skautai ir skautės, labai gerbiu ir myliu 
gamtą su visais joje gyvenančiais Dievo tvariniais, 
jaudinuosi dėl jos taršos ir naikinimo. Ziniasklaidoje 
nuolatos tenka skaityti apie vienos ar kitos rūšies 
gyvūnijos išnykimo pavojų, nes jų gyvenamąją teri
toriją vis dažniau paglemžia moderni civilizacija.

Išnykimo pavojus, dėl gyvenamosios teritorijos ir 
joje randamo maisto netekties, gresia labai 
simpatiškam ir švelniam sutvėrimui - Kinijos kalnuose 
gyvenančiai didžiajai pandai. Augšti kalnai su gausiais 
šaltiniais ir vešlia augmenija, išsaugojo pandas nuo 
išnykimo ledynų amžiuje. Tačiau, šiandien, esant labai 
nepalankioms sąlygoms, laisvėje gyvenančių pandų 
beliko mažiau nei tūkstantis. Apie 200 dar randasi 
įvairių pasaulio kraštų zoologijos soduose. Susirūpini
mas tolimesniu pandų likimu yra toks didelis, kad 
netoli Chengdu miesto, Kinijos Sichuan provincijoje, 
yra įsikūrusi pandų tyrinėjimų bazė - Chengdu 
Research Base of Giant Panda. Čia, didžiųjų pandų 
gyvenimą stebi, tyrinėja ir joms daugintis sąlygas geri
na netik Kinijos gamtininkai, bet ir iš kitur atvykę 
pasaulinio garso mokslininkai.

Pačioje tyrinėjimų bazėje, kuri skiriasi nuo 
zoologijos sodo tuomi, kad yra įrengta 90-ties akrų (36 
hektarų) autentiškoje gamtoje, teko matyti visas dvyli
ka įvairaus amžiaus, šiuo metu ten auginamas ir 
globojamas, didžiąsias pandas. Stebint jų linksmas 
išdaigas, nesunku atsipalaiduoti ir greitai pamiršti 
visus savo rūpesčius. Ten nepamatysi nei vieno lanky
tojo be didelės šypsenos veide!

Suaugusi didžioji panda gali sverti tarp 132-242 
svarų (60-110 kg). Gimsta panaši į mažą, beveik nuogą 
pelytę, vos 2.4 uncijų (68 g), kas sudaro maždaug vieną 
tūkstantąją mamos svorio. Gyvena 20-30 metų, minta 
bambuko lapais, augmenimis ir šakomis. Auga labai 
sparčiai. Kai sueina 2 mėnesiai, aplink akis atsiranda 
juodi lopai, gi kailiukas tampa juodas - baltas. Sveria 
apie 6 svarus (2.8 kg). Tyrinėjimų bazėje dar vis tebe
miega savo inkubatoriuje, bet keletą valandų paroje 
praleidžia su mama, kuri savo mažylį myluoja, laižo ir 

peni. Sulaukus trijų mėnesių, panda jau sveria beveik 
15 svarų (apie 6.5 kg). Labai įdomu stebėti jos elgesį, 
kai būna 1.5 — 2-jų metų. Tuomet ji elgiasi panašiai, 
kaip tokio pat amžiaus žingeidus vaikas (lipa, griūna, 
karstosi, krenta) ir yra nuolatinėj nuo pat gimimo 
dienos tik jai vienai paskirtos prižiūrėtojos - "auklės" 
globoje. Šešerių metų panda jau skaitosi - suaugusi. 
Dabar ji kasdien suėda 15-20 kg bambuko.

Sako, kad jos didžiausias troškimas - tai 
"pasidaryti" spalvotą nuotrauką!

Sesė Ritonė Rudaitienė

Kinijos nacionalinis turtas - Didžioji Panda
Nuotr.Ritonės Rudaitienės
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Svečiuose
brolis kun. Virginijus Pabrinkis

JAV-se leidžiamą mūsų "Skautų 
aidą" brolis Virginijus pastoviai 
gauna ir, sako, jį su dideliu 
įdomumu skaito.

Į
domios tos skautiškos 
pažintys, trunkančios 
daugelį metų, rišančios 

skirtingų amžių, luomų ir 
patirčių žmones. Taip 
buvo ir su vienu mūsų 
broliu - ps.kun. 
Virginijum Pabrinkiu. Su 
juo, dar jaunu klieriku ir 
kitu skautu vyčiu - Renaldu Ciužu mes, kelios skau- 
tininkės, susipažinome keliaudamos iš Jubiliejinės 
stovyklos Rakė 1993 m. vasarą. Ši atsitiktinė, maloni, 
skautiška pažintis nenutrūko iki pat šių metų 
pradžios, kai brolis Virginijus, dabar jau 
PalJ.Matulaičio parapijos Kaune, Eigulių rajone, kle
bonas, po 12 metų vėl apsilankė JAV-se.

Viešnagės metu teko su juo pasimatyti, aprodyti 
Lemonte esantį Pasaulio lietuvių centrą ir 
PalJ.Matulaičio koplyčią, supažindinant su misijos 
kapelionu kun.A.Palioku, SJ; svečias apsilankė ir 
Vydūno fondo būstinėje, susipažino su ten posėdžiau
jančia valdyba, buvo apdovanotas VF išleistomis kny
gomis ir "Mūsų Vyčio" egzemplioriais. Pamatė jis ir 
Čikagos Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Paprašytas papasakoti apie skautišką veiklą 
Lietuvoje, jis prisiminė, kaip jam dar kunigų seminari
joje besimokant, patraukė skautų ideologija. I Lietuvos 
skautų sąjungą jis įstojo 1991 m. Kaune, į tuo metu ten 
veikusią "Gedimino" skautų draugovę, kur su dideliu 
užsidegimu dirbo. Vėliau vadovavo mišriai 
"Maironio" draugovei. Su pagarba prisimena tuo metu 
Sąjungai vadovavusį v.s. Feliksą Šakalį. Dabar brolis 
Virginijus turi paskautininkio laipsnį ir yra Kauno 
Krašto skautų dvasios vadas (tai - oficialus 
arkivyskupo Sigito Tomkevičiaus skyrimas), stovyk
lauja Kauno Krašto skautų,-ių stovyklose, ten atlik
damas ir dvasios vado pareigas. Kai 1997 m. Paryžiuje 
vyko Pasaulio jaunimo dienos, brolis Virginijus tą 
kelionę, beje, su didele atranka (dalyvavo apie 70 lietu
vių) organizavo; jai ir mecenatų surado.

Paklaustas, apie Lietuvoje veikiančias skautiškas 
organizacijas, svečias atsakė, kad šiuo metu nariais

gausiausia ir labiausiai 
veikloje reiškiasi
Lietuvos Skautija. Yra 
skautai akademikai ir 
jūrų skautai. Gerai veikia 
nemažai narių turinti 
Lietuvos nacionalinė 
Europos skautų asociaci
ja, kitaip - euroskautai, 

kuriuos vienija krikščionių tikėjimas. Veikia dar ir 
Lietuvos Skaučių Seserija, vadovaujama v.s. Stefos 
Gedgaudienės. Skaičiumi ji ne tiek gausi, kaip abi 
kitos. Skautų veikloje, kiek beturėdamas laiko, sten
giasi dalyvauti ir mūsų kun. Ant.Saulaitis, SJ. Gerai 
žinomas, veiklusis kun. Alf.Svarinskas yra didelis 
skautų rėmėjas. Jis sudaro sąlygas Ukmergės rajono 
skautams ir skautėms stovyklauti buvusioje jo tėvų 
sodyboje, netoli Ukmergės.

Gaila, kad šiuo metu nėra leidžiamas joks periodi
nis skautų žurnalas. JAV-se leidžiamą mūsų "Skautų 
aidą" brolis Virginijus pastoviai gauna ir, sako, jį su 
dideliu įdomumu skaito.

ps.V.Pabrinkis - labai užimtas. Parapija labai 
didelė, susidedanti iš menkai pasiturinčių parapijiečių. 
Ten darbuojasi ir Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys 
(jų tarpe yra ir putnamiečių seselių).

Šiuo metu prasidėjo naujos bažnyčios statyba. 
Rūpesčiai dideli; taip pat jam tenka vadovauti parapi
jos "Carito" skyriui: čia veikia nuolatinis vargšų rūbais 
aprūpinimo ir pavalgydinimo punktas. Taigi - "gerųjų 
darbelių" apstu.

Malonusis svečias išsivežė naujausią "Skautų 
aido" numerį bei v.s. Ir. Regienės redaguotą knygą 
"Skautų šeimos genocidas" ir kitos lietuviškos spau
dos.

Dabar, vasara žydinčiame Kaune, pasinėręs 
"gerųjų darbelių" sraute, br. Virginijus prisimena 
viešnagę Čikagoje bei Floridoje ir tikisi vėl mus 
aplankyti.

Kalbėjosi
v.s. Sofija Jelionienė
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v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ "Skautų aidui" iš Vilniaus atsiuntė Studentų skautų korporacijos "Vytis" ir 
Akademinės Skaučių Draugovės leidinį "AD MELIOREM". Redaktorė t.n.Rugilė Pakalniškytė.

20-ies puslapių leidinėliui medžiagą rinko ar jame rašo net dvylika sesių ir brolių akademikų. Iš leidinėlio 
matosi, kad Lietuvoje skautų akademikų veiklūs skyriai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.

Perspausdiname vieną labai įdomią žinutę iš Klaipėdos.
AN

2005/05 ^2

meliorem!
METŲ ATRADIMAS!

t.n. Edita PRELGAUSKAITĖ
Klaipėdos skyrius

Vieną nuostabu Klaipėdos 
akademikų sueigos vakarą, 
vaikštant pajūriu, miškais ir 
gatvėmis, aptikome tai. kas 
nustebino mus visus. Pasirodo, 
Klaipėdoje, Giruliuose yra 
SKAUTŲ gatvė. r\t gi ne metų 
atradimas? Palanga to neturi, o 
juk ten lankėsi pats B.Powell'is. 
Tad dabar mes. Klaipėdos skautai, 
galime tuo didžiuotis...

Didžiuotis tai didžiuotis, bet 
vaizdai šioje gatvėje ne kokie. 
Namas, ant kurio kabo gatvės 
pavadinimas, apgriuvęs, medžiai, 
esantys šalia, išvartyti, šiek tiek

toliau vyksta statybos. 
Tačiau po kelių metų 
čia tūrėtų būti išties 
gražu. Žiūrėdami Į šį 
namuką pasvajojome: 
smagu būtų, jei jis 
priklausytų mums; 
stovyklos prie pat jūros, 
švarus oras, miškas. 
Tad ar priklausys ši 
gatvė skautams?
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LSS Lankstinukas
Greitai prasidės pamokos lituanistinėse mokyklose, tuo pačiu ir jaunimo registracija į 

skautiškuosius vienetus. Ar vadovai pasiruošę? Juo toliau, tuo daugiau į skautiškąją veiklą 
jungiasi naujieji imigrantai, anksčiau neturėję progos pažinti skautybės, jos organizacijos, 
nei skautiškojo auklėjimo naudos.

Sesės ir broliai, vienetų vadovai, kai šį rudenį priimsite naujus jaunuolius į jūsų viene
tus, turėkit su savim LSS lankstinuką, kad galėtumėt paduoti kiekvienam tėvui. Ten yra 
pirminė, labai trumpa informacija apie lietuvius skautus išeivijoje lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Lankstinukai gaunami pas LSS Tarybos Pirmininką v.s.fil.Rimantą Griškelį.

Tėveliams
Dr.Arthur TJersild rašė, kad "nuėjęs į mokyklą vaikas įstoja į kelią, kurio pabaigoje, jei 

viskas gerai seksis, jis bus suaugęs žmogus."
Tą patį galime pritaikyti ir skautybei. Paukštyte, vilkiuku pradėjęs savo skautiškąją kelionę, jis suaugs į 

vyresnę skautę, skautą vytį...jei viskas gerai seksis. Tuo rūpinamės visi - tėvai, mokytojai, vadovai. Taip pat visi 
gerai žinome, kad ne viskas pasiseka pagal mūsų norus, bet stengiamės. Lietuviui skautui gyvenimo kelią nuro
do skautų įstatai:

Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.
Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.
Skautas naudingas ir padeda artimiesiems.
Skautas draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.
Skautas mandagus ir riteriškas, skautė mandagi ir kukli.
Skautas gamtos draugas.
Skautas paklusnus tėvams ir vyresniesiems.
Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties.
Skautas taupus.
Skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.
Mes trokštame, kad mūsų vaikai būtų geri mokiniai, dori žmonės. Jei padėsime jiems būti gerais skautais - jie 

bus dori žmonės. Iš patyrimo žinome, kad lietuvių tėvų rūpestis savo vaikais ■, jų pasiaukojimas yra išskirtinis 
reiškinys, duodantis gerus rezultatus.

Todėl ir skautiškojo auklėjimo pagrindas - skautų įstatai, kurie yra mokomi sueigose, pirmoje eilėje turi būti 
išgyvenami namie. Kai mūsų ŠEIMA bus tiesi (jaunimas yra labai pastabus, jie tuoj pajunta kur mes tėvai esame 
tiesūs, kur ne!), ištikima, taupi, blaivi, kai būsime mandagūs ir gerbsime savo vaikus - neturėsime jaunam skau
tui priminti, kad būtų paklusnus tėvams ir vyresniesiems.

Ir kaip dr.Jersild rašo, kad "jei vaikas bus priimtas toks, koks jis yra, jei jis bus gerbiamas ir mylimas, jis 
išvystys savimi pasitikėjimo jausmą. Bet jei svarbieji asmenys jo gyvenime - iš pradžių tėvai, o vėliau mokytojai - 
vaiką žemins, kaltins, tai jo pasitikėjimas savimi bus užgniaužtas. Kaip vaikas yra vyresniųjų vertinamas, taip jis 
save vertina, o vėliau gyvenime tuo pačiu masteliu vertins ir kitus."

AN
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JAUNESNIEJI SKAUTAI IR SKAUTĖS

Kiekvienas lietuvis berniukas ir mergaitė gali būti Lietuvių Skautų 
Brolijos ar Lietuvių Skaučių Seserijos nariu, nare.

Visi lietuviai skautai tarp savęs vadinamės sesėmis ir broliais.
Įstojęs į jaunesniųjų skautų ar skaučių būrelį esi kandidatas.

Kai išmoksti įstatys, juos vykdai, mandagiai elgiesi namie, mokykloje, 
sueigose ir išlaikai egzaminus - duodi jaunesniųjų skautų |žod|.

Tada mergaitė tampa tikra jaunesniąja skaute ~ paukštyte, 
o berniukas - tikru jaunesniuoju skautu - vilkiuko.

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ, SKAUČIŲ ĮSTATAI

Vilkiukas klauso savo vado. Vilkiukas stengiasi būti geras. 
Paukštytė klauso savo vadovės. Paukštytė stengiasi būti gera.
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"SKAUTŲ AIDO" ALBUME

"Geležinio Vilko-Neringos" tunto Montrealyje, tuntininko ps.fil. Andriaus Gapučio šeima: Kristina, 
prit.sk. Gintaras, skautas Ričardas ir ps.fil.Andrius.
[Si nuotrauka turėjo tilpti gegužės-birželio SA numeryje, bet užsibuvo pašte. AN)

Naujos vyr. skautės "Palangos" tunte, Brazilijoje: Danutė Braslauskaitė, Natalija Dzedulionytė Baria, 
Karen S. Sanches ir Andreia Kasteckaitė.
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"Palangos" tuntininkė v.s.Eugenija Bacevičienė (k) ir vyr. skaučių vadovė ps.Regina S. Prokopienė 
(pirma trečioj eilėj) vyr. skaučių šventėje 2005 m. sausio mėn.

Kaziuko mugėje New Yorke prityrusios skautės: Milda Sesnauskaitė, Gabija Blaudžiunaitė, Agnė 
Sesnauskaitė, Viktorija Balsytė-Spencer ir Emilija Gaubaitė.
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Ir "Vilijos" židinys dalyvavo mugėje, v.s. Birutė Kidolienė, vyr.sk. Onutė Osmolskienė, v.s. Lilė 
Milukienė, vyr.sk. Živilė Jurienė, v.s. Vida Jankauskienė, vyr.sk. Rasa Miklienė irvyr.sk. Aldona 
Žukienė.

2005 22 $ĮI.
ČIU RUONIO G A L J R U O J E

Prit. skautės Aistė Skardžiutė ir Emilija Guobytė prie rankdar- 

biy stalo New Yorke.

"Skauty aido" techninio redaktoriaus Jono Kuprio nuotrauky 
paroda Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, įvyko 2005 m. 
balandžio 22 d. - gegužės 13 d.

Pradėjęs fotografuoti prieš 30 mėty, būdamas gim
nazijoje, Jonas yra padaręs 35,000 nuotrauky iš lietuviy 
gyvenimo. Daugiau nei 20 lietuvišky leidiniy yra pasinau
doję jo nuotraukomis.
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ŽAIDIMAI

Kuriuo keliu eisim iki skautiškų ženklų?

2005 LIEPA-RUG PJŪTIS 43 SKAUTŲ AIDAS
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ŽAIDIMAI
c ■

Linksmumas eina per girias. 
Paukšteliai kelia vestuves.
Ir tra lia lia, ir tra lia lia 
Ir tra lia ly-lia lia.

Jaunikis buvo pats garnys, 
Turtingas ir gražus našlys. 
Ir tra lia...

Gegutė buvo ne kvaila, 
Sutiko būti jo žmona. 
Ir tra lia...

Raudona skiautere gaidys 
Sutiko būti pabrolys. 
Ir tra lia...

Pemputė, ta su kuodeliu, 
Kraitelį vežė vežimu. 
Ir tra lia...

O žvirbliai, tie triukšmadariai, 
Pyragą rijo, kaip rykliai.
Ir tra lia...

DAINOS ŽODŽIŲ YRA IR ČIA

2005 LIEPA-RUGPjUTIS
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44 SKAUTŲ AIDAS
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Aukos:

"Skautų aido" rėmėjai:

S.Ilgūnas $20.00

Taraška $20.00

K.Mattis $20.00
"S.Čiurlionienės" būrelis $35.00

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

ALp(LK)3083 
2005,Nr.4
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