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DIEV UI* TĖVYNEI. ARTIMU I

Dvidešimt antras grįžimas
"Jau esame įsipareigoję šią žiemą 

mėnesį dirbti Kaune su specialiųjų por
eikių vaikų mokytojais ir auklėtojais. Tai 
bus 22-ras grįžimas" - sako man sesė 
Amanda.

v.s.fil. Amanda ir ps.dail. Algirdas Mulioliai yra išskir
tiniai lietuviškosios skautybės nariai. Abu gimę 
Lietuvoje, ir ją vaikystėje praradę, gyvena JAV, 
Cleveland, OH., kur aktyviai dalyvauja Dievo Motinos 
parapijos gyvenime. Sesė Amanda yra vyskupijos 
paruošta ir įgaliota dalinti per šv.Mišias ar išvežioti 
šv.Komuniją ligoniams; brolis Algirdas lietuvių organi
zacijoms ir parapijoms kompiuterio pagelba paruo
šia/išspausdina plakatus, skelbimus rekolekcijoms, 
koncertams, minėjimams. Jie labai vertina gamtos gro
žį - keliauja, stovyklauja, meškerioja, slidinėja, lipa į 
kalnus. Yra pasiekę kalnų viršūnes: Colorado Alta 

Peak, Mt. Evans ir Gray Peak; Australijos St. Mary's 
Peak, Tasmanijos Cradle Mountain ir tris kartus yra 
užkopę į Californijos Mt. Whitney.

1993 m. jiedu pirmą kartą grįžo į Lietuvą, atgavo 
pilietybės pasus. Bet jų trys sūnūs ten nuvyko pirmiau: 
Jonas 1989 m. su Cleveland© vyrų oktetu koncertavo 
šešiuose Lietuvos miestuose, Saulius su Cleveland© 
"Grandinėle" 1990 m. šoko Lietuvos dainų ir šokių 
šventėje Vilniuje, Linas 1990-1991 metais, Sausio 13- 
osios įvykių laikotarpyje dirbo vertėju Seime. Dukra 
Elena - kanklininkė (muz.Onos Mikulskienės mokinė) 
ir rašytoja, šiais metais išleido (per Signet) jau šeštą ro
maną. Vaikaičių sesė Amanda ir brolis Algirdas turi 
jau penkis.

Du su puse mėnesio metuose Mulioliai dirba 
Lietuvoje, žiemos kursuose dėsto kompiuterinį raštin
gumą įvairių rajonų ir mokyklų mokytojams. Iki šiol 
darbavosi virš 30-tyje mokyklų, internatų.

Sesė Amanda yra matematikos, fizikos ir kompiu
terių mokytoja. Bakalauro laipsnį 1960 m. įsigijos Ur
suline College, o pedagogikos magistro - 1980 m. iš

v.s.fil.Amanda ir ps.dail. Algirdas Mulioliai su LR Prezidentu Valdu Adamkumi Vilniuje 2002 m.
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Cleveland State universiteto. 20 metų dėstė Šv. Au
gustino Akademijoje. Yra atžymėta tarptautinio švieti
mo ir JAV pasižymėjusių mokytojų metraščiuose. 1991 
m. pelnė Clevelando katalikų diocezijos iškiliosios 
mokytojos žymenį. Microsoft bendrovė ir "Technology 
and Learning" žurnalas, įvertinę jos dėstymo metodus, 
1997 m. išrinko ją iškiliausia Ohio valstijos technologi
jos mokytoja.

A.P.P.L.E. (Amerikos Pedagogų Talka Lietuvos 
švietimui) veikloje v.s.fil. A.Muliolienė dalyvauja nuo 
1990 m., yra direktorių tarybos narė, technolo- 
gijos/informatikos dalies vice-prezidentė, valdybos 
narė. Taip pat - Skaučių Seserijos ir A.P.P.L.E. Interneto 
svetainių administratorė. Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos kvietimu, 1999 m. Amanda surado Lie
tuvos mokykloms tinkamiausią tvarkraščių sudary
mui kompiuterinę programą (Mimosa). 2000-ųjų metų 
rudenį su vyru Algirdu nupirko licenziją visoms Lie
tuvos mokykloms. Pravedė keletą to tvarkraščių 
sudarymo seminarų įvairiose vietovėse, daugiausiai 
Vilniuje (Švietimo informacinių technologijų centre ir 
Pedagoginės profesinės raidos centre). Vienas 2001 m. 
žiemos seminaras vyko KTU Edukologijos instituto 
prieglobstyje ir buvo pirmas naujai įkurto Amerikos 
instituto prie KTU renginys. Instituto atidarymo cere
monijose dalyvavo ir Mulioliai. Nuo 2000-ųjų metų 
vasaros paruošė 13 konsultantų, kurie toliau praveda 
seminarus kitiems mokyklų direktorių pavaduoto
jams.

2001 m. Vasario 16-osios-Lietuvos valstybės atkū
rimo dienos proga, už darbą su Lietuvos mokytojais, 
LR Prezidentas Valdas Adamkus v.s.fil. Amandą 
Gelažytę Muliolienę apdovanojo Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

Brolis Algirdas, atitarnavęs JAV kariuomenės 101 
Airborne (parašiutininkų) divizijoje, dirbo American 
Greetings bendrovėje dailininku, o vėliau - meno 
direktoriumi. Nuo 1997 m., išėjęs į pensiją, šalia žiemos 
kursų, pilnu laiku dalyvauja A.P.P.L.E. vasaros semi
naruose, kur padeda pravesti kompiuterio raštingumo 
seminarus ir atlieka įvairias pareigas, susijusias su 
vasaros seminarų administracija.

Mulioliai patys užsimoka keliones per Atlantą, 
technikos priemones ir 1.1., o kvietėjai parūpina maistą, 
nakvynę ir transportą tarp vietovių Lietuvoje. Sesė 
Amanda paruošia ir kiekvienais metais atnaujina 
mokytojams dalinamus kompiuterio raštingumo 

Microsoft Windows, Macintosh, Mimosa, Interneto ir 
kitus vadovėlius, bei programas.

Pageltę "Skautų aido" puslapiai byloja brolio 
Algirdo Dievui, Tėvynei, Artimui kelio pradžią. Į 
lietuviškąją skautybę įstojęs apie 1952 m. Clevelande, 
1955 metais jau iliustruoja "Skautų aide" spausdinamą 
s.v. Raimundo Mieželio į lietuvių kalbą išverstą apy
saką "Vaiduoklių skiltis", keli "Skautų aido" viršeliai 
pasipuošia jo piešiniais, matome jį - "Pilėnų" tunto, 
"Simano Daukanto" būrelio vadą, skautą vytį Cleve
lando gatvėmis nešantį Lietuvos trispalvę, o 1961 m. 
pakeltam į paskautininkio laipsni, v.s. Gerardas Juš- 
kėnas užriša žaliąjį kaklaraištį.

okietijoje, Uchtes miestely, "Vilniaus" tunte apie 
\ / 1947 m. mažoji Amanda dar spėjo duoti 
V paukštytės įžodį, o Clevelande išaugo į tą 

didžiąją darbininkę pagal skautų šūkį. Dvi kadencijas 
buvo skaučių "Neringos" tunto Clevelande tuntininke. 
Kai 1975 m. LSS buvo sudaryta nauja prityrusių skautų 
ir skaučių šaka, sesė Amanda buvo komisijoje, kuri 
paruošė prit. skautėms programą ir specialybes. Jos 
paruošta knygelė "Pavyzdiniai darbo metų planai 
pagal skaučių patyrimo laipsnių programas" buvo 
išdalinta Skaučių Seserijos vadovių sąskrydyje 1975 m. 
Clevelande. 1988-1990 m. v.s.fil. Amanda Muliolienė 
buvo Skaučių Seserijos "Gintaro" vadovių mokyklos 
vedėja, 1989 m. - "Gintaro" vadovių stovyklos 
viršininkė "Rambyne" Californijoje.

Apie savo vadoves ir šūkį Dievui-Tėvynei-Artimui 
sesė Amanda sako:

"Aš esu labai dėkinga dviem vadovėm, kurios 
mane pastūmėjo į vadovių eiles. Tai sesės Elena Nai
nienė ir Albina Petukauskienė. Jos nedrąsioje skautėje 
pastebėjo galimybę ir parodė man pasitikėjimą, kai aš 
dar savimi pasitikėjimo neturėjau.

Kai Lietuvoje bedirbant ateina žurnalistai su mu
mis pasikalbėti, dažnai pasakome, kad Lietuvoje dir
bame, nes taip mūsų skautiškas auklėjimas mus skati
na. Ilgus metus beaugdami vis minėjom tėvynę ir kal
bėjome apie jos ateitį. Dabar nebereikia kalbų, reikia 
veiksmų. Kiekvienas dirbame pagal savo sugebėjimus, 
taip, kaip Dievas juos mums davė, kaip mes juos išvys- 
tėme, kad savo darbais galėtume garbinti Dievą, 
prisidėti prie tėvynės gerovės ir padėti jos žmonėms."

v.s. Alė Namikienė
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ūkautu
2005 m. rugsėjo 16-18 d. Lietuvos Skautijos, 

Studentų Skautų Organizacijos ir 
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovų sąskrydis Kaune 

■Sąjunga
__eptyni LSS vadovai/atstovai nuvyko į Lietuvą susitikti su Lietuvos skautijos (LS) ir Studentų 

skautų organizacijos (SSO) vyriausiais vadovais su tikslu artimiau susipažinti bei aptarti galimus 
L-X bendradarbiavimo tarp visų trijų organizacijų kelius. Susitikome Kaune, LS Nacionalinėje būstinė
je. Taigi, pirmasis toks LSS, LS ir SSO vadovybių susitikimas su numatyta darbotvarke ir tikslu.

Sąskrydžio dalyviai:

Lietuvių Skautų Sąjungos: 
v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s. Henrikas Antanaitis 
Australijos rajono Vadovas 

v.s. Romas Otto 
Kanados rajono Vadovas, 

Brolijos Vyr. Skautininko atstovas 
v.s. Vincentas O'Brien 
Anglijos rajono Vadovas 

v.s. Dalia Trakienė 
Seserijos Vyriausia Skautininke 

v.s.fil. Zita Rahbar 
ASS Vadijos Pirmininkė

Sąskrydžio dalyviai Lietuvos Skautijos būstinėje Kaune: v.s. Romas Otto, senj. Titas Abromavičius, v.s. Vincentas O'Brien, sk.vytis 
senj. Jonas Mikaliūnas, psktn. Diana Kanapkaitė, sktn.fil. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, v.s. Henrikas Antanaitis, v.s.fil. Zita 
Rahbar, sktn.fil. Gražina Kačergytė, v.s. Jaras Alkis, v.s. Dalia Trakienė, v.s.fil. Rimantas Griškelis, psktn. Rasa Dumčiūtė.

Nuotr. v.s. Romo Otto
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s.fil. Vytenis Kirvelaitis
ASS Vadijos narys 

v.s. Jaras Alkis
Anglijos rajono narys - gyvena Lietuvoje

Lietuvos Skautijos: 
sktn. Arūnas Kemežys 
LS Tarybos Pirmininkas

sktn.fil. Gražina Kačergytė
LS Pirmijos Pirmininkė

sk.vytis Liudas Gikaras
LS Tarybos narys

sktn.fil. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
LS Tarybos narė 
psktn. Živilė Poteliūnaitė

LS Pirmijos Pirmininkės pavaduotoja 
psktn. Diana Kanapkaitė

LS Pirmijos užsienio skyriaus vedėja 
psktn. Rasa Dumčiūtė 
Šiaulių krašto seniūnė 
sktn. Valdas Rakutis 
Kauno krašto seniūnas

Studentų skautų organizacija/ Studentų skautų kor
poracijos Vytis ir Akademinės skaučių draugovės: 

sk.vytis senj. Jonas Mikaliūnas
SSO Pirmininkas 

senj. Titas Abramavičius 
Korp'.Vytis Pirmininkas

vyr.sk. t.n. Jurgita Karpavičiūtė 
ASD narė

Susitikimas prasidėjo penktadienį, kai, įnešus vėli
avas, visų organizacijų Tarybų pirmininkai - s.Arūnas 
Kemežys (LS), v.s.fil. Rimantas Griškelis (LSS) ir 
sk.v.senj. Jonas Mikaliūnas (SSO) uždegė trispalvės 
spalvų žvakes ir pasakė sveikinimo kalbas. Šio atidary
mo ceremonijoje dalyvavęs LR Prezidento patarėjas 
A.Kučikas perdavė Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus 
sveikinimą.

Šeštadienis prasidėjo organizacijų pristatymais, 
kurie užtruko iki pietų. Susitikimo dalyviams rūpėjo 
kuo daugiau sužinoti vienam apie kitą, tad klausimų ir 
atsakymų netrūko. Po pietų buvo nagrinėjamos orga
nizacijų stipriosios ir silpnosios pusės bei galimos 
veiklų sritys - kuo organizacijos galėtų viena kitai pa
dėti, kokia patirtimi pasidalinti. Vakare, intensyviom 
kalboms pasibaigus, skautų namo kieme, degant žva
kėms, dalyviai susikaupė v.s.fil. Antano Saulaičio SJ

Sąskrydžio rengėjai - sktn.fil. Gražina Kačergytė, v.s.fil. 
Rimantas Griškelis ir sktn.fil. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Nuotr. v.s. Romo Otto

atnašaujamose šv. Mišiose.
Sekmadienis buvo trumpas - darbas truko iki pie

tų. Apibendrinus darbo rezultatus, buvo išgryninta net 
penkiolika bendradarbiavimo galimybių. Iš šių, pa
prasto atviro balsavimo būdu, išrinktos sekančios še
šios aktualiausios, pasiskirstyta atsakomybe įgyvendi
nimui, ir nustatyta laikotarpis pasiekti rezultatams:

1. Siekti sudaryti bendrą delegaciją į 2007 m. tarp
tautiną Jamboree Anglijoje, kurioje LS turi teisę daly
vauti būdama WOSM (Pasaulinio skautų judėjimo 
organizacija) narė. Manoma, kad atitinkamai LSS ir 
SSO galėtų dalyvauti kaip LS svečiai, tačiau LS turi tai 
patvirtinti iki šių metų pabaigos.

2. Yra galimybė, kad LS, LSS, SSO galės pasinau
doti bendru internetiniu puslapiu žymiai palengvinant 
galimybę sklandžiau pasidalinti informacija tarp orga
nizacijų ir sutaupant daug laiko, vargo ir išlaidų 
visiems. LS tai patvirtins iki šių metų pabaigos.

3. Suruošti bendras Gintaro-Ąžuolo mokyklų 
stovyklas. 2006 metais, liepos mėn. LSS ruošia sekančią 
G/Ą mokyklos stovyklą Rako stovyklavietėje JAV ir 
priimtų LS jaunuosius vadovus,-es. LS turi tam 
atitinkamai pasiruošti.

4. Siekti bendrų labdaros darbų Lietuvoje, kurie 
formuotų skautų įvaizdį visuomenėje. LS ir SSO sufor
muos idėją tokiam siekimui iki 2006 m. pavasario ir 
sieks tai įgyvendinti iki rudens. LSS kviečiama 
dalyvauti. Matoma puiki galimybė bendradarbiauti ir 
ką svarbaus atsiekti visuomeniškoje plotmėje.
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5. Įsigyti skautišką žemę ir stovyklavietę Lietuvoje, 
kurios šiuo laiku LS neturi. LSS turi kontaktų, su kuri
ai pasitars ir stengsis suvesti su LS atstovais. LS siekia 
tokios žemės įsigyti kuo skubiau, nes matoma, kad 
žemė yra sparčiai superkama ir pasirinkimas mažėja.

6. Tautinio sąmoningumo ugdymas. LS sieks papil
dyti patyrimo programas įtraukiant daugiau dėmesio 
patriotizmui, tautiškumui. LSS tai daro jau per dešimt
mečius ir stengsis pasidalinti idėjomis, medžiaga, 
patirtimi.

Dar buvo išvardintos sekančios devynios dėmesio 
vertos bendradarbiavimo galimybės, kurioms įgyven
dinti teks palaukti, nes visų iš karto neįmanoma siekti:

7. Suruošti "kilnojamą" IX Tautinę Stovyklą 2008 
metais, kuri vyktų Lietuvoje, JAV ir Australijoje, šių 
kraštų vasaros metu. Mintis buvo sufomuoti pavyzdin
gas skiltis kiekviename krašte, kurios dalyvautų visose 
trijose stovyklose, tokiu būdu užmegzdamos tarpusa
vyje ryšius ir įskiepydamos savųjų kraštų idėjas bei 
papročius kitų tarpe.

8. Suruošti bendrus LS, LSS, SSO Gilwellio kursus 
Lietuvoje. LS dabar turi galimybę tai atlikti.

9. Yra galimybių apsikeisti jaunų skautų,-čių skil
timis, kad jaunimas pamatytų pasaulio ir patirtų kito 
krašto skautavimą.

10. LS, LSS ir SSO gali apsikeisti metodine medžia
ga bei informacija.

11. Pasidalinti leidybos paslaugomis. Lietuvoje 
gerokai pigiau negu JAV gaminamos uniformos, žen
klai, knygos ir pan.

12. Surengti "Dainavimo" stovyklą. Jau dingo ne
mažai dainų, kurias dar gal moka mūsų vyriausi skau
tai. Jas ir kitas reiktų perduoti jaunesnėms kartoms ir 

atitinkamai surašyti, užrekorduoti. Tokia stovykla 
atliktų svarbų "archyvinį" darba, paplatintų dainų 
ratelį ir galėtų išauginti daug naujų laužavedžių.

13. Suruošti bendrą LS, LSS ir SSO skautininkų 
konferenciją / suvažiavimą Lietuvoje. Skautininkai yra 
mūsų skautijos patyrimo šaltinis, kurio mes tinkamai 
neišnaudojame. Tokios konferencijos galėtų spręsti 
opius skautybės reikalus, įvertinti lietuviškosios skau- 
tybės pasaulinę eigą ir siūlyti prasmingų idėjų ateičiai.

14. Keistis patirtimi lėšų pritraukimo srityje. LSS 
jau daug metų tai daro, kol LS ir SSO dar tik pradeda. 
Be to Lietuvoje padėtis tokia, kad bendrai aukos to
kioms organizacijoms neįprastos ir labai retai 
atplaukia.

15. Suruošti atskirą patyrusių skautų,-čių stovyklą 
skilčių sistemai stiprinti. Tai būtų galima daryti 
Lietuvoje ar JAV.

Dalyviai detaliai aptarė visus gautus susitikimo 
rezultatus. Po visko - atsisveikino, linkėdami susitikti 
kitą kartą tikėdami, kad tai ne paskutinis toks pasi
matymas ir idėjų pasidalinimas. Reikia pasidžiaugti, 
jog, nepaisant amžiaus, šalių iš kurių atvykta ir skau
tiškos patirties skirtumų, susitikimo dalyviai aktyviai 
dalyvavo diskusijose bei rado bendras, organizacijoms 
aktualias veiklos sritis ir tai, kad susitikimu visi dalyvi
ai liko labai patenkinti. Visi pajuto, kad tai tikras istori
nis momentas, kurio nuopelnus, tikėkimės, nurodys 
ateityje nuveikti darbai. Budėkime!

Gero Vėjo! 
Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griskelis
LSS Tarybos Pirmininkas

L.S.S. VADOVYBES 2003-2005 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Šios kadencijos metu buvo atlikta daug darbo ir 
atsiekta didesnė dalis numatytų siekimų. Jų tarpe:

•Suruošta "Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinė sto
vykla, Big Bear kalnuose, Kalifornijoje. Dalyvavo virš 
400 skautų, kurių tarpe buvo nariai atvykę iš Aus
tralijos, Anglijos, Lietuvos ir Kanados. Stovykla pavy
ko labai gerai ir buvo sukaupta pakankamai lėšų 
sekančios Tautinės Stovyklos, 2008 metais, pradžiai.

•Siekta glaudesnių ryšių tarp Pirmijos ir šakų. Pir
mininkas prašė Akademikų, Brolijos ir Seserijos vadijų 
tarpusavyje dalintis posėdžių protokolais, susipažinti 

su kitų šakų planais bei siekimais, matyti kas atsiekta, 
kokios problemos.

• JAV mokesčių inspekcija (IRS) reikalauja, kad 
būtų sudarytos šakų sąmatos. Jie taip pat pageidauja 
protokolų anglų kalba, kas po to ir buvo vykdoma.

• Pritrūko 50 metų skautavimui atžymėti 
ženkliukų. Užsakyta 250 naujų. Pastebėta, kad ten 
Akademikių Skaučių Draugovės ženkliukas buvo 
neteisingai nukaltas, taigi bus atitaisytas naujoje laido
je. Pastebėta, kad ASD ženkliuko įvaizdis daug kur ne
teisingai rodomas, net ir ant LSS Nuostatų knygos
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viršelio. Bus dedamos pastangos šią klaidą atitaisyti 
visais atvejais.* v.s.fil. Gintaras Plačas perrinko visą 
Garbės Ženklų ir Vyresniškumo laipsnių ranka rašytą 
kartoteką į kompiuterio Excel formatą. Tai bus įdėta į 
skautų tinklapį.

• v.s.fil. Sigitas Miknaitis sėkmingai tvarkė LSS 
archyvą. Jo priežiūroje pirmą kartą buvo išleistas viso 
archyvo katalogas.

•LSS Garbės Ženklų skyriaus ilgametis vadovas 
v.s. Pranas Pakalniškis perleido savo darbą sesei s.fil. 
Audrai Reivydienei.

• LSS pasamdyta CPA firma pradėjo ruošti kas
metinį "audit" pagal State of Illinois Department of 
Revenue reikalavimus, kuris kainuos apie $4,000.00 
kiekvienais metais. Nustatyta, kad kiekviena stam
besnio sąmato LSS dalis proporcingai prisidės prie šio 
mokesčio padengimo.

• v.s.fil. Zita Rahbar sudarė Nuostatų Komisiją, 
kuri uoliai dirbo beveik tris metus ir paruošė visą eilę 
siūlymų pertvarkyti ir tobulinti nuostatus. Tikimasi, 
kad po pirmojo šios kadencijos Akivaizdinio Tarybos 
posėdžio, LSS nuostatai bus galutinai kompiuterizuoti 
ir įdėti į LSS tinklapį.

• 2005 m. rugsėjo mėn. LSS Pirmijos iniciatyva 
buvo sušauktas pirmasis tokio pobūdžio Vadovybės 
Sąskrydis su Lietuvos Skautijos ir Studentų Skautų 
Organizacijos vadovais Lietuvoje, Kaune. Dalyvavo 7 
LSS vadovai iš Kanados, Australijos, Anglijos ir JAV. 
Buvo sumanyta net 15 projektų, kuriuos bendrai gali
ma vykdyti, iš kurių šeši buvo parinkti įgyvendinimui 
bendromis jėgomis artimoje ateityje.

• "Voras" buvo nusamdytas pertvarkyti skautijos 
tinklapį, kuris dabar jau yra naujai suformuotas.

• Siekdami toliau auklėti mūsų jaunus vadovus, 
skatinome toliau rengti Gintaro-Ąžuolo Mokyklų 
stovyklas, kurios buvo suruoštos 2004 ir 2005 metais 
Romuvoje ir Rakė. Jose dalyvavo gausūs būriai jaunų 
būsimų vadovų. f

• Buvo tiksliau išaiškinta "Liability Insurance" 
padėtis vadovams. Nurodyta, kad LSS finansiniai 
nepajėgi išpirkti tokią apdraudą visiems vadovams. 
Patarta visiems kreiptis į savo "Home Liability Insu
rance", kuri normaliai suteikia tam tikrą apsaugą dir
bantiems labdaros organizacijose.

• Pirmija patvirtino "Duty of Care - Code of 
Conduct for Adult Volunteers", kuri buvo surinkta iš 
BSA ir Scouts Canada, ir nurodo privalomus elgesio 
principus kiekvienam vadovui, pradedant nuo 
mažiausių.

• Pirmija sušaukė 5 akivaizdinius posėdžius šios 

kadencijos laikotarpyje.
• Pirmija patvirtino visą eilę apdovanojimų 

Ordinais ir pakėlimų į vyresniškumo laipsnius gražiai 
nusipelnusiems sesėms ir broliams.

• 2005 m. rugpjūčio 3 d. pradėtas 2006-2008 m. 
kadencijos LSS Vadovybės rinkimų procesas. Rinkimų 
prezidiumo pirmininkas s. Edis Andriušis darbščiai 
vykdo šį darbą.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais,

Budėkime!
Gero Vėjo!

Ad Meliorem!

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

Lietuvių Skautų Sqjungos 
Tarybos Pirmininko 

Įsakymas Nr. 1 5 
L.S.S. Vadovybės Rinkimų 

Prezidiumas

2005 m. spalio 24 d.

Par. 1:2005 m. spalio 21 d. LSS Tarybos Pirmija patvirti
no LSS Vadovybės Rinkimų Prezidiumo sąstatą:

s. Edis Andriušis, pirmininkas 
v.s. Romas Fabijonas 
v.s.fil. Kęstutis Ječius 
s.fil. Gintaras Aukštuolis

Par. 2: Nuoširdus Ačiū! broliui Edžiui ir visam rinkimų 
prezidiumui sutikusiems atlikti šį svarbų darbą

Budėkime! 
Gero Vėjo! 

Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis 
L.S.S. Tarybos Pirmininkas
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Lietuviškosios Skautybės Fondas

v.s.fil. Petrui Moliui
LSF Valdybos Pirmininkui

Mielas Broli Petrai,

dai, leidiniams, stovykloms, vadovų mokykloms ar 
kitiems poreikiams. Visa skautija džiaugiasi Jūsų 
pasekmėmis, gerbia Jūsų darbą ir linki daug sveikų ir 
pelningų metų ateityje!

Visos Lietuvių Skautų Sąjungos vardu, man 
ypatingai malonu sveikinti Lietuviškosios Skautybės 
Fondą, atgyvenusį 30 gražių ir darbingų metų. Taigi, 
nuoširdžiai sveikinu visus buvusius ir dabartinius 
Fondo vadovus, darbuotojus ir rėmėjus.

Fondas kiekvienais metais gražiai paremia skauty
bės darbą, ar tai būtų skautavimo reikmenims, spau-

Budėkime! 
Gero Vėjo! Ir 

Ad Meliorem!

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

LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA

Vadijos pranešimai

Vienetų vadovėms ir rajonų Atstovėms pristačius, už 
pavyzdingą darbą vienetuose ir pažangą skautiškame 
patyrime buvo apdovanotos:

Pažangumo Žymeniu:

vyr.sk. v.sl. Audra Griciūtė
"Palangos" t., Los Angeles, CA

vyr.sk.v.sl. Evelina Gulbinaitė
“Palangos" t., Los Angeles, CA

vyr.sk.v.sl. Daina Mattytė
"Palangos" t., Los Angeles, CA

vyr.sk.v.sl. Vita Reivydaitė
"Palangos" t., Los Angeles, CA

Vėliavos Žymeniu:

vyr.sk.v.sl. Rasa Milo
"Aušros Vartų-Kernavės" f., Chicago, IL

vyr.sk.v.sl. Audra Rupinskaitė
"Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL

vyr.sk.si. Laura Karvelytė 
“Gabijos" t. Detroit, Ml

vyr.sk.si. Inga Mossaitė
"Gabijos" t., Detroit, MI

vyr.sk.v.sl. Alana Zomboraitė
"Gabijos" t., Detroit, MI

vyr.sk.v.sl. Daiva Mattytė
"Palangos" t., Los Angeles, CA

vyr.sk.v.sl. Aušra Venckutė
"Palangos" t., Los Angeles, CA

vyr.sk.v.sl. Daina Zemaitaitytė 
"Palangos" t., Los Angeles, CA

Tėvynės Dukros Žymeniu:

ps. Tara Barauskaitė-Celkienė 
"Palangos" t., Los Angeles

Apdovanotas seses nuoširdžiai sveikinu, linkiu sėk
mingai toliau vadovauti ir toliau tęsti savo gražų darbą 
skautybės gerovei.

v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
Vadiįos pranešimai

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

Pažangumo Žymeniu:

psl. Tauras Norvaiša 
"Žalgirio" t., Boston. MA

Saulius Šležas
"Žalgirio" t., Boston, MA

Vėliavos Žymeniu:

v.sl. Alvydas Knašas 
“Žalgirio" t., Boston, MA

v.sl. Kastytis Norvaiša
"Žalgirio" t., Boston, MA

v.sl. Simas Phillips 
"Žalgirio" t., Boston, MA

s.v.v.sl. Ronaldas Bartninkas 
"Širvintos-Nemuno" t., Hamilton, ON

Sveikinu apdovanotuosius brolius ir linkiu toliau 
tęsti pavyzdingą skautavimą.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

BAIGĖ LSB 
ĄŽUOLO VADOVŲ MOKYKLĄ

LSB Ąžuolo Vadovų Mokyklos vedėjui v.s.fil. 
Gintarui Plačui pristačius, tvirtinu, kad "Rambyno" 
tunto, Toronte, s.v.ps.fil. Rimas Pečiulis yra sėkmingai 
baigęs 1992 metų Ąžuolo Mokyklos kursus. Brolis 
Rimas atliko visus nustatytus uždavinius ir reikalav
imus. Suteikiu jam teisę nešioti Ąžuolo Mokyklos 
ženklą ir įteikiu jam šios mokyklos pažymėjimą, kurio 
numeris yra 135.

Sveikinu brolį Rimą užbaigusį mūsų organizacijos 
vadovų mokyklą. Pagal pažymėjimo numerį galima 
matyti, kad per ilgą eilę metų, mokyklą baigusių 
skaičius nėra didelis. Tai didžiuojamės brolio Rimo 
atsiekimu.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

PROGRAMA NORINTIEMS 
TAPTI LSS VADOVAIS

PROGRAMA YRA SKIRTA:
• Naujai į LSS veiklą norintiems įsitraukti suau

gusiems žmonėms / tėvams.
• Anksčiau skautavusiems, bet veiklą 

nutraukusiems ir vėl grįžtantiems į skautišką veiklą.
• Skautams, kuriems yra 18 metų ir neturi paskau- 

tininkio laipsnio, ar nedavę skauto vyčio / jūrų 
budžio, vyr. skautės / gintarės įžodžio.

PROGRAMOS REIKALAVIMAI:
• Sumoka nario mokestį.
• Kandidatui bus paskirtas patarėjas (mentor), tur

intis patyrimą - vadovas arba tuntininkas.
• Orientacija-ruošimasis tęsis 6 mėnesius.
• Kandidatas aktyviai dalyvaus tunto ir draugov

ės posėdžiuose, planavime ir diskusijose.
• Kandidatui siūloma dalyvauti iškylose ir vasaros 

stovyklose, o taip pat planavime, bei vadovų pasitob
ulinimo kursuose.

• Kandidatas susipažįsta su "Duty of Care" 
gairėmis ir pasirašo.* Kandidatas susipažįsta su LSS
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ideologija, tikslais, įstatais, skautavimo metodika ir 1.1, 
naudodamas "Sese, Budėk" ar "Skautybė 
Berniukams" (Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos 
vadovėlius).

• Po 6 mėnesių, gavęs tuntininko ir patarėjo 
sutikimą, kandidatas gali duoti suaugusiųjų skautų 
įžodį ir turi teisę dėvėti tamsiai rudos spalvos kak
laraištį.

ĮŽODIS:
"Brangindamas savo garbę, aš pasižadu tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, vykdyti 
skautų įstatus ir ugdyti skautišką jaunimą".

• Užbaigęs programą, kandidatas tampa LSS 
vadovu. Jis ir toliau tobulinasi naudodamas dabartinę 
LSS vadovo pažangumo procedūrą (t.y. vyresniškumo 
laipsnius: paskiltininkas-ė / vairininkas-ė; skil- 
tininkas-ė / valtininkas-ė; vyr. skiltininkas-ė / vyr. val- 
tininkas-ė; ps. / j.ps; s. / j.s.; v.s. / j.v.s.

• Kandidatas gali (nebūtina, jei nenori) pasirinkti 
arba tapti skautu vyčiu / jūrų budžiu užbaigiant 
Brolijos kandidatavimo programą, arba - vyresniąja 
skaute / gintare užbaigiant Židiniečių programą.

PROGRAMA:

Pirmas mėnuo-Kandidatas stebi vadovo suplanuo
tas sueigas. Po sueigų dalyvauja diskusijose su 
patarėju apie skautavimo ideologiją, tikslus ir įstatus - 
kaip juos įgyvendinti. Kandidatas perskaito, supranta 
ir sutinka su "Duty of Care" reikalavimais.

Antras - trečias mėnuo - Kandidatas praveda pusę 
vadovo suplanuotų sueigų. Po sueigų dalyvauja 
diskusijose su patarėju apie skautavimo metodiką, 
skilčių sistemą ir rodom-darom metodiką. Kandidatas 
susipažįsta su laipsnių programa skautuose: patyrimo 
ir specialybių.

Ketvirtas - penktas mėnuo - Kandidatas suplan
uoja ir praveda sueigų dalis patarėjo priežiūroje. Po 
sueigų kandidatas dalyvauja diskusijose su patarėju 
apie sueigų naudingumą, pasisekimą. Toliau tobuli
nasi laipsnių programoje.

Šeštas mėnuo - Kandidatas įgyvendina patarėjo 
patvirtintus sueigų ir iškylų planus. Patarėjas atvyksta 
į sueigas kartą per mėnesį stebėti kandidato 
pravedamą sueigą. Po sueigų kandidatas su patarėju 
aptaria sueigos naudingumą, pasisekimą. Kandidatas 
susipažįsta su LSS organizacijos schema.

Sekantį mėnesį naujas vadovas įteikia tun- 
tininkui metinį planą patvirtinimui. Tuntinin- 
kas privalo aplankyti / dalyvauti sueigose 
bent 4 kartus per metus.

Programos išdėstymas, laiko atžvilgiu, gali 
būti keičiamas atsižvelgiant į vietovės sąly
gas.

(Šie nuostatai LSB ir LSS Vadijų buvo priimti 2005 m.
balandžio 30 d.)

ASS vadijos Pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar, j.s.fil. Taiyda 
Chiapetta, v.s. Gintaras Čepas, v.s. Irena Markevičienė, 

v.s.fil. Tadas Dabšys.
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AKIVAIZDINIS L.S.S. TARYBOS POSĖDIS

L.S.S. šaky vėliavas atnešė Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Dalia Trakienė, ASS vadijos narys s.fil. Vytenis Kirvelaitis ir Brolijos 

Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas.

O O C ■ sPa^° 22-23 d.d., Pasaulio Lietuvių 
A.. V7 O ITlCentre, Lemon te, IL, įvyko akivaizdi
nis LSS Tarybos posėdis. Taryboje yra 31 narys, 
posėdyje dalyvavo 24-ri. Ilgiausias kelias į šį posėdį 
buvo v.s. Henrikui Antanaičiui, Australijos rajono 
Vadui.

Posėdį sveikinimo žodžiu atidarė Tarybos Vice
pirmininkė s. Rūta Sušinskienė. įnešus Skaučių Se
serijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Skautų Brolijos 
vėliavas ir sugiedojus Lietuvos himną, sesė Rūta 
paprašė visus uždegti žvakeles, padėtas kiekvienam 
ant stalo: - "pasakę savo mintį ir linkėjimą šiam svar
biam posėdžiui, nuneškim savo žvakelę į bendrą 
"lauželį" - sujungsime mintis ir darbą".

Vadovybės pranešimai buvo trumpi - laikas 
taupomas, nes darbų eilė ilga. Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis pateikė LSS Vadovybės 2003- 
2005 metų veiklos apžvalgą, Skaučių Seserijos ir 
Skautų Brolijos Vyr. Skautininkai - v.s. Dalia Trakienė 
ir v.s.fil. Romas Rupinskas pasidžiaugė vienetų veikla, 

skautiškų gretų augimu; šioje kadencijoje paruošė 
keletą nuostatų, konspektų. ASS Vadijos Pirmininkė 
v.s.fil. Zita Rahbar pranešė, kad planuojama "Mūsų 
Vytį" leisti kartu su Studentų Skautų Organizacija 
Lietuvoje. Tarybos/Pirmijos iždininkė v.s. Irena Mar
kevičienė, turinti labai daug darbo atsiskaitant su 
Amerikos valdžios įstaigomis, sako: "kai pradėjau šį 
darbą, į posėdį vykdavau su mažu lagaminu, o dabar 
jau dviejų didelių reikia..." v.s. Bronius Naras per
skaitė Lietuviškosios Skautybės Fondo valdybos 
Pirmininko v.s.fil. Petro Molio pranešimą.

Prasidėjo sunkus darbas, kuris, man, stebint iš 
šalies, vyko labai sklandžiai. Šios vadovybės kadenci
jos (2003-2005 m.) pradžioje buvo sudaryta nuostatų 
keitimo/patobulinimo komisija, kurios pirmininkė - 
v.s.fil. Zita Rahbar. Atliktas nepaprastai didelis, atidus 
darbas, kurio duomenys šiame posėdyje buvo pris
tatyti Tarybos narių diskusijoms, patikslinimams, 
priėmimui ar atmetimui. Kiekvienas punktas, o kartais 
net atskiras žodis, buvo peržiūrėtas iš visų pusių. "Ir

i tOT’*****;

Posėdis prasideda, s.fil. Vytenis Kirvelaitis, Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis, Tarybos Vice-Pirmininkė s. Rūta
Sušinskienė, Tarybos sekretorė ps.fil. Vitalija Vasaitienė, v.s. Dalia Trakienė.

I j

'/fa
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negausit valgyti, kol šio nuostato neužbaigsit" - visus 
pagąsdino Vyr. Skautininkės Pavaduotoja s. Jūratė 
Vallee.

ienų momentu į menę įėjo skaučių skiltis su 
% / vadove (po lituanistinės mokyklos pamokų, cen- 
V tre vyksta skautų sueigos). Tyliai susėdo salės 

gale ir klauso, ir klauso... o vyriausieji jų organizacijos 
vadovai apie stalus susėdę ramiai tariasi: "kas moka ar 
nemoka nario mokestį", "sumažinti Tarybos narių 
skaičių, ar ne". Neįdomu. Sesės pakyla, nusišypso ir 
lekia atgal į draugovės sueigą. Jų eilė šiems darbams 
dar ateity...

Sekmadienio rytą, po šv. Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio Misijoje, posėdis tęsiamas toliau. Atsižvelgta, ir 
tartasi, į kiekvieną 2002 m. vadovybės rinkimų su
važiavimo dalyvių pasisakymą. LSS Archyvo-Mu-

"Šj - aukščiausią Lietuvių Skautų Sąjungos atžymėjimą turi ir 
Lietuvos Prezidentas Adamkus", - sako Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis, įteikdamas Geležinio Vilko Ordiną 
v.s.fil. Kęstučiui Ječiui.

ps.fil. Vitalija Vasaitienė, s. Jūratė Vallee, v.s. Dalia Trakienė, v.s.fil. Romas Rupinskas, 
v.s. Romas Otto, v.s. Bronius Naras, v.s.fil. Kazys Matonis, s.fil. Gražutis Matutis.

"Ar visi - UŽ?"
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ziejaus vadovas v.s.fil. Sigitas Miknaitis davė pra
nešimą apie neseniai išleistą Katalogą ir darbą archyve, 
v.s. Birutė Banaitienė pasiūlė pasveikinti 30 metų šven
čiančio Lietuviškosios Skautybės Fondo vadovus. 
Devintoji Tautinė stovykla (2008 m.) jau mintyse, 
svarstomi galimi suvažiavimai ir kt.

Akivaizdinio Tarybos posėdžio pabaiga prasideda 
skautišku s.fil. Vytenio Kirvelaičio ačiū Tarybos 
Pirmininkui, kuris savo ruožtu taria ačiū visiems daly
viams, nes gi visą savaitgalį teko atitraukti nuo pirmi
nių pareigų savo šeimose, pasidžiaugė, kad "LSS 
vadovybėje pasiekėm kompromisų, kad visiems būtų 
galimybė lietuviškai skautauti, nors ir esame išsimėtę 
visuos kontinentuos".

Posėdis baigiamas iškilmingai. Skautų Brolijos vyr. 
Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas kviečia buv. Ta
rybos Pirmininką v.s.fil. Kęstutį Ječių į priekį, kalba 
apie jo nuoširdų darbą Sąjungai, o šioje kadencijoje - 
skautų Brolijai ir tada Tarybos Pirmininkas v.s.fil. 
Rimantas Griškelis uždeda broliui Kęstučiui aukš
čiausią Sąjungos atžymėjimą - Geležinio Vilko Ordiną.

I ratą kviečia visus s. Rūta Sušinskienė, pa
skutiniai kiekvieno dalyvio žodžiai šiam kartui ir ... 
"Ateina naktis".

v.s. Alė Namikienė

s.fil. Vytenis Lietuvninkas, v.s. Henrikas Antanaitis, v.s. Birutė Banaitienė, v.s. Rasa Karvelienė.

LSS ARCHYVO-MUZIEJAUS KATALOGAS
2005 metų rugpjūčio mėn. sulaukėm 

didelės apimties leidinio
LSS Archyvo-Muziejaus Katalogo.

ikiu, kad Archyvo-Muziejaus medžiagos 
S ' j lapuose atsispindi lietuvybės išlaikymo dar- 

JL bas, vadovų pasiaukojimas Lietuvai ir savam 
išeivijos jaunimui", - įvade rašo LSS Archyvo- 
Muziejaus vadovas v.s.fil. Sigitas Miknaitis. Jis yra ir 
šio Katalogo redaktorius, parnešėjas, o bendradarbiai 
- archyvo-muziejaus darbuotojai: v.s. Gediminas De
veikis, j.s.fil. Justinas Kirvelaitis ir v.s. Romas Puo
džiūnas. Katalogo viršelis - s.fil. Renatos Rama- 
nauskaitės-Borucki.

Švariai, gražiai išleista, 8.5" x 11" dydžio knyga 

turi 245 puslapius, registruota JAV Library of Con
gress, spausdinta "Draugo" spaustuvėje.

Knygos pradžioje - LSS Tarybos Pirmininko v.s.fil. 
Rimanto Griškelio žodis, toliau - turinys, v.s.fil. Sigito 
Miknaičio įvadas, LSS vadovybių kadencijų lentelė, 
Archyvo-Muziejaus istorinė apžvalga ir, pradedant 17- 
tu puslapiu, registruotų dokumentų dėžėse turiniai: 
LSS Tarybos Pirmijos, Skautų Brolijos, Skaučių 
Seserijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio, periodinė 
spauda, skautiškos knygos, nuotraukų albumai ir nuo
traukos, iškarpų albumai, filmai, video juostos ir dainų 
kasetės, vėliavos ir gairės. Vien "Skautų aido" kom
plektų yra 11 dėžių! LSS Tarybos Pirmininkas savo 
žodyje (kataloge) rašo: "...Pakanka tik pažvelgti į su
krautą lobį, kad pajustumėm kiek ten sukaupta istori-
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Prie gražiosios archyvo-muziejaus kambario sienos - v.s.fil. Sigitas Miknaitis, v.s. Gediminas Deveikis, v.s. 
Romas Puodžiūnas ir j.s.fil. Justinas Kirvelaitis.

jos, kiek jau senai užmirštų aprašymų, nuotraukų, 
stovyklinių suvenyrų, ženklų, vėliavų, gairelių. Įžen
gęs vidun, atrodo, norėtum ten patogiai kur nors at
sisėsti ir pasimesti prisiminimuose..."

Deja... jei nori patogiai įsitaisyti, reikia kėdes 
įsprausti tarp lentynų, nes šiose patalpose, Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte, darbui geros sąlygos pasi
keitė 2003 m. (žiūr. straipsnį "Archyvas-Muziejus. Isto
rinė apžvalga") Ir vistiek tas nepaprastas darbas vyks
ta, apčiuopiamoji LSS istorija tvarkingai sudėliota ir 
prieinama, ir šiais - 2005 metais tuos darbus apvai
nikuoja išleistasis Katalogas.

_ors LSS Archyvo-Muziejaus darbuotojų (ir kat- 
alogo paruošėjų) skautiškoji veikla ir darbai 

JL 'M atitinkamu laiku buvo atžymimi skautiškoje 
spaudoje, iš kurios surinkau davinius šiam straips
niui, bet... laikas bėga, skautai ir skautės auga, riki- 
uotėn stoja jauni, nauji vadovai, tad pasidomėkime ir 
vėl, kad nepaklystume galvodami, jog "istorija 
prasideda nuo manęs".

Visi šie keturi skautininkai yra pirmoji karta į lietu
viškąją skautybę išeivijoje įstojusiųjų jaunuolių. Jie visi 
savo jėgas, su trumpa pertrauka mokslui bei šeimos 
sukūrimui, atidavė lietuviškajai skautybei, jų visų 
vaikai užaugo skaučių ir skautų tuntuose Chicagoje.

v.s. Romas Puodžiūnas skautu tapo Hanau mieste, 

Vokietijoje, skautu vyčiu - Chicagoje. Dalyvavo skautų 
vyčių draugovės steigiamojoje sueigoje 1949 m. "Litu
anicos" skautų tunte ilgus metus buvo draugininku. 
Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje brolis Romas vilk
iukų skyriaus vedėju dirbo tris kadencijas 1985-1993 
m. Paruošė knygą vilkiukų vadovams su metiniu 
sueigų planu, žaidimais, užsiėmimais. Vll-oje Tauti
nėje stovykloje, 1988 m., buvo vilkiukų pastovyklės 
viršininku.

j.s.fil. Justinas Kirvelaitis į skautus įstojo Gross 
Hesepe, Vokietijoje ir 1948 m. dalyvavo III Tautinėje 
stovykloje, vykusioje prie Baltijos. Skauto vyčio įžodį 
davė 1955 m. Detroite, o į KorpIVytis įstojo 1957 m. 
Gyvenant Detroite, "Baltijos" skautų tunte teko būti 
"Mindaugo" d-vės draugininku, tunto adjutantu ir 
1957 m. stovyklos viršininku. 1960 m. persikėlė gyven
ti į Chicagą, dalyvavo "Lituanicos" tunto veikloje - 
"Dr. Vinco Kudirkos" d-ės draugininkas Marquette 
parko apylinkėje, skautų vyčių kandidatų globėjas, 
dviejų tunto stovyklų viršininkas, "Lituanicos" tunto 
tuntininkas 1982-1986 m., 1983 metais Jubiliejinėje 
stovykloje oro skautų pastovyklės viršininkas, Lietu
vių Skautų Brolijos Garbės Gynėjas 1991-1993 m.

v.s. Gediminas Deveikis į LSS įstojo Augsburge, 
1946 metais tapo vilkiuku ir III Tautinėje stovykloje, 
Alpėse, stovyklavo vilkiukų draugovėje. Chicagoje - 
aštuonis metus buvo "Puntuko" d-vės draugininku.
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Tai Chicagos šiauriniam priemiestyje veikusi vieniša, 
pavyzdinga (tunto 25-čio stovykloje pasižymėjusi tvar
ka ir drausme) vilkiukų ir skautų draugovė, su pasi
didžiavimu dalyvavusi Amerikos Nepriklausomybės 
dienos paraduose su sava trispalve. 1985-1987 m. bro
lis Gediminas buvo JAV Vidurio rajono Atstovas. Iš
rinktas Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. Skautininku, 
pareigose išbuvo dvi kadencijas: 1988-1990 ir 1991- 
1993 m., tai jo rūpestyje buvo ir dvi didžiosios stovyk
los. VII Tautinėj stovykloje 1988 m. pats vadovavo 
Brolijos pastovyklei, o 1993 m. Jubiliejinėje stovykloje 
Brolijos pastovyklei pavedė vadovauti LSB Vyr. 
Skautininko Pavaduotojui v.s. Gintui Taorui. Antrosios 
VS kadencijos metu su LSS Tarybos Pirmi ja vyko į 
Lietuvą pasitarimams su tuometiniais skautų vado
vais. 1998 m. VII Tautinėje stovykloje ėjo stovyklos ko
mendanto pareigas. Šiuo metu, 2003-2005 m. kadenci
joje yra Lietuvių Skautų Brolijos Garbės Gynėjas.

v.s.fil. Sigitas Miknaitis skautauti pradėjo 
Doerverden lietuvių stovykloje 1945 m., tik atsikūrus 
lietuviškajai skautybei vakarų Vokietijoje. 1946 m. 
vasario 16 d. davė skauto vyčio įžodį, vadovavo "Ne
muno" draugovei "Aušros" tunte. 1948 m. įstojo į 
Baltic University Pinneberge ir III Tautinėje stovykloje 
1948 m. prie Baltijos stovyklavo skautų akademikų ra
jone. Chicagoje, "Lituanicos" tunte prasideda ilgas 
skautybės kelias. V Tautinėje stovykloje, 1968 m. Rako 
stovyklavietėje teko darbuotis administracijoje. Tai lyg 
pradžia tų atsakomingų darbų, tų LSS didžiųjų 
stovyklų rengimų, kuriuos vėliau teko atlikti. Trečia
jame "Lituanicos" tunto dešimtmetyje, nuo 1969 m. 
brolis Sigitas buvo draugininku, stovyklos viršininku, 
ir tuntininku 1971-1974 m. 1973 m. Jubiliejinėje stovyk
loje vadovavo skautų rajonui Brolijos pastovyklėje. 
1976 m. išrenkamas Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininku. Tos kadencijos metu, Lietuvių Skautų 
Sąjunga suruošė dvi Šeštąsias Tautines stovyklas - 
1978 metų pradžioje Australijoje ir vasaros metu - JAV. 
v.s.fil. S.Miknaitis Australijoje vykusioje Tautinėje 
stovykloje buvo garbės svečiu, o JAV - Brolijos pas- 
tovyklės viršininku. LSS Tarybos Pirmininku buvo 
išrinktas tris kartus. 1979-1981 ir 1982-1984 m. kaden
cijose išpuolė Jubiliejinė stovykla 1983 m. - buvo 
stovyklos viršininku. Taip pat jo vadovaujama LSS 
Taryba 1984 m. įsteigė LSS Archyvą, kuriame jis tebe
dirba iki šiol. 1988-1990 m. ėjo ASS Atstovo pareigas 
JAV Vidurio rajone. 1991-1993 m. vėl LSS Tarybos 
Pirmininko pareigose. Lietuva jau laisva, skautai joje 
naujai atgimsta. 1992 m. suorganizuoja LSS Pirmijos 
narių kelionę į Lietuvą pasitarimams su tuometiniais 

vadovais. Kadencija baigiama lietuvių skautų 75-tos 
sukakties Jubiliejine stovykla 1993 m., v.s.fil. Sigitas 
Miknaitis - viršininkas. Visų dideliam džiaugsmui, 
stovykloje dalyvavo skautai iš Lietuvos. Švenčiant 
Sąjungos 80-tą jubiliejų, VIII Tautinėje stovykloje 1998 
m. buvo svečių kvietimo, reprezentacijos visuomenei 
skyriaus vadovas.

Vykdama į archyvo patalpas susitikti su šiais bro
liais, padaryti porą nuotraukų, pajuokavau, kad vyk
stu audiencijai. Taip tenai ir pasijaučiau! Jiems šis dar
bas po tiek jau atliktų darbų lietuviškajai skautybei, 
nei kas, nei ko. Bet ... visgi jie čia darbuojasi dvi dien
as savaitėje! Ar dar turėsime jų pavyzdžiu sekančių?

v.s. Alė Namikienė

LSS
ARCHYVAS-MUZIEJUS

Istorinė apžvalga
v.s.fil. Sigitas Miknaitis

au prieš daugelį LSS kadencijų buvo diskutuojama 
I būtinybė įsteigti LSS archyvą gausios skautiškos 
j veiklos dokumentų sukaupimui ir apsaugojimui. 

Kai kada Taryboje buvo steigiamos archyvo komisijos, 
kurios bent pabrėždavo šio reikalo svarbą, o kitos jau 
pradėjo raginti dokumentų surinkimą. Didžiausia 
kliūtis buvo nuolatinių patalpų neturėjimas. Kituose 
archyvuose esanti skautiška medžiaga nebuvo kata
loguota ir neprieinama naudojimui, bet jos atgauti taip 
pat nebuvo ir nėra įmanoma.

Dabartinis LSS Archyvas-Muziejus buvo pradėtas 
steigti apie 1980-sius metus, sukaupus jau turimus 
skautiškos veiklos dokumentus Jėzuitų namo rūsyje, 
esančiame prie vienuolyno Chicagoje. v.s.A.Saulaičiui 
su dukra ir jos vyru keliantis iš Chicagos į Oakville, 
CT., iš jų buvo gauta dar dešimtis dėžių įvairios liter
atūros ir raštų iš 1918-1949-jų metų skautiškos veiklos 
Lietuvoje ir Vokietijoje.

Jau turimiems dokumentams ir naujai gautiesiems 
reikėjo didesnių patalpų. Minėtame Jėzuitų name iš
nuomavome du kambarius, už kuriuos iš LSS Pirmijos 
iždo pradėjome mokėti metinę nuomą. Buvo nupirktos
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LSS Archyvo-Muziejaus vadovas v.s.fil. Sigitas Miknaitis

naudotos lentynos ir Jonas Paronis, su skautų vyčių 
būrelio talka, sudėjo dėžes į lentynas, kad būtų galima 
nuspręsti reikalingų patalpų didumą nuolatiniam 
archyvo darbui. Nuomojami du kambariai vos talpino 
lentynas su dėžėmis ir nebuvo pakankamai vietos 
archyviniam katalogavimui. LSS Archyvo-Muziejaus 
įsteigimas buvo Tarybos balsavimu priimtas 1984 m. 
lapkričio 5 d. ir pakartotinai patvirtintas 1995 m. spalio 
7 d. LSS Tarybos nuostatus pakeičiant.

Skautams gavus vietą įsirengti savas patalpas 1991 
m. Pasaulio Lietuvių Centre (PLC), Lemonte, dėžės ir 
lentynos buvo perkeltos ir laikinai sudėtos PLC sandė
lyje. Sąjungai pasirašius sutartį su PLC Taryba ir 
Valdyba, bendromis skautų vienetų lėšomis pasam- 
dėme kontraktorių įrengti patalpas skautiškoms insti
tucijoms. Patalpas čia turi "Lituanicos" skautų tuntas, 
"Aušros Vartų-Kernavės" skaučių tuntas, "Nerijos" 
jūrų skaučių tuntas, Vydūno Fondas ir LSS Archyvas- 
Muziejus. Po bažnyčia minėti vienetai įsirengė užraki
namus sandėlius. PLC mokame metinę nuomą LSS 
vardu, o kiekvienas vienetas sumoka į bendrą skautų 
patalpų iždą pagal užimamo ploto didumą.

Šiose patalpose Archyvo-Muziejaus darbui 
geros sąlygos pasikeitė 2003 m. Muziejaus dalimi, nes 
patalpa lentynomis padalinta į dvi dalis, pradėjome 
dalintis su Maironio mokykla. Taigi, mokslo metu ne
galime klasifikuoti gaunamos medžiagos dėl vietos 
stokos vien archyvo patalpoje. Mokslo metu negalime 

naudoti "dehumidifier", nors žemutiniame aukšte tai 
būtinai reikalinga dokumentų apsaugojimui n up drėg
mės. Skautų, skaučių vadovybės negali naudotis patal
pa posėdžiams, suvažiavimams ar panašiai. Muziejaus 
stiklinių lentynų dalį turėjome išnešti į sandėlį ir 
muziejinių eksponatų daugumą t.p. sandėliuoti.

. rchyvo pradiniuose darbuose, tvarkyme ir 
/\ perkėlime Jonui Paroniui ir Sigitui Miknaičiui 

XJktalkino: Romas Fabijonas, Teresė Kybartienė, 
Albinas ir Birutė Sasnauskai, Janina Miknaitienė ir 
Aleksas Karaliūnas. Medžiagos rūšiavimą nuo pra
džios tvarkė to meto Pirmijos narys Jonas Paronis, o 
nuo 1997 metų įsijungė Antanas Levanas. Iki 1999 m. 
jiedu sukatalogavo skautišką periodinę spaudą. Toliau 
S.Miknaitis ir A.Levanas sukatalogavo LSS Tarybos- 
Pirmijos ir Brolijos tuo metu turimus dokumentus. 
Kiekvieno asmens katalogavimo darbas nurodomas 
dirbusio inicialais ir darbo vykdymo data.

Praeitą vasarą (2005) vyko intensyvus sut- 
varkymo-katalogavimo darbas iš Atlanto rajono naujai 
gautų virš 30-ties dėžių dokumentų. Reikėjo dirbti 
vasarą, mokyklos atostogų metu, kai buvo galima nau
dotis mūsų muziejaus patalpa. Net po naujai gautų 
daugybės dokumentų, yra spragos kai kurių kadencijų 
veiklos dokumentuose. Vienoda vertė yra teikiama 
skilčių, draugovių veiklos medžiagai, kuri ypač pasi
reiškia iškarpų albumuose. Labai reikia daugiau 
muziejinės, t.y. asmeninių vertybių medžiagos, kaip 
skautiškų drožinių, paveikslų, apdovanojimų už nuo
pelnus, skautų stovyklinių prisiminimų ir daugelio 
panašių skautiškų eksponatų.

Šiuo metu čia dirbame keturi skautininkai:
v.s. Gediminas Deveikis surašo katalogavimo 

medžiagą į kompiuterį.
v.s. Romas Puodžiūnas sudeda nuotraukas į albu

mus ir surašo pagal numatytą chronologiją,
j.s.fil. Justinas Kirvelaitis kataloguoja periodinę 

spaudą, knygas, vėliavas ir kitus eksponatus.
v.s.fil. Sigitas Miknaitis, archyvo vadovas, kata

loguoja skautiškus dokumentus ir ruošia medžiagą 
LSS Archyvo-Muziejaus katalogo išleidimui.

Archyve-muziejuje visą laiką dirbame dvi 
dienas savaitėje, iš viso apie 10 valandų. Esant reikalui, 
įdedame žymiai daugiau darbo valandų, neskaičiuo
jant nuolatinių važinėjimų Archyvo reikalais.

LSS Archyvą-Muziejų finansuoja Lietu
viškosios Skautybės Fondas, vadovaujams v.s.fil. Petro 
Molio su Pirmijos patvirtinimu. Su skautišku nuošir
dumu dėkojame LS Fondo pirmininkui, valdybai, LSS 
Pirmijai ir LSS Tarybos pirmininkui v.s.fil. Rimantui 
Griškeliui. Artimoje ateityje, manau, užteks lėšų archy- 
vo-muziejaus pagrindinėms išlaidoms ir atsiras 
sutinkančiu savanoriškai dirbti.
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Archyvinė ir muziejinė medžiaga yra gau
nama iš praėjusių kadencijų sąjungos vadovų, kaip 
Tarybos ir A.S.S. pirmininkų, bei Vyriausių Brolijos 
ir Seserijos Skautininkų. Taip pat iš daugelio 
vadovavusiųjų įvairių vietovių vienetams, bei visų 
skautavusiųjų, kuriems yra brangi ir svarbi lietuvių 
skautų, skaučių veikla. Turime Lietuvos skautų 
įsteigimo dokumentus nuo 1918 m. iki Lietuvos 
skautų veiklos uždarymo okupacijos metais. LSS 
dokumentai yra suskirstyti Tarybos-Pirmijos (T-P), 
Brolijos (B-), Seserijos (S-) ir A.S.S. (A-) kategori
jomis pagal kadencijų laikotarpius. Yra asmeniškų 
rankraščių ar spaudai paruoštų išsamių skautiškų 
temų, o taip pat turime Jūrų Skautijos archyvą. Visi 
gauti dokumentai yra sutvarkomi, sudedami 
apsaugojimui į vokus ir paskirta tvarka įrašomi į 
kataloga. Periodinės spaudos perteklius ar kitos 
dėmesio vertos medžiagos kopijos yra laikomos 
sandėlyje. Taigi, viskas yra saugojama ir niekas ne
sunaikinama. Nuo 1991 metų gauname vis daugiau 
archyvinės medžiagos. Tačiau joje gana daug 
neužpildytų tarpų, nes dar daugelis buvusių kaden- Visi "Skautę aido" numeriai yra šiose lentynose!
cijų pareigūnų nėra pristatę namuose laikomus 
dokumentus ar kitą skautišką medžiagą. Archyve 
turime pilnus "Skautų aido" ir "Mūsų Vytis" komplek
tus. Perteklių dalinamės su Lietuvos skautais ir su kit
omis institucijomis.

Dabar turimos archyvinės-muziejinės 
medžiagos turinys:

Tarybos-Pirmijos dokumentų - 50 dėžių 
Skautų Brolijos dokumentų - 45 dėžės 
Skaučių Seserijos dokumentų - 37 dėžės 
Akademinio Skautų Sąjūdžio dokumentų - 29 dėžės 
Periodinės skautiškos spaudos - 37 dėžės 
Nuotraukos dėžėse (v.s.VI.Bacevičiaus ir "Lituanicos" 
tunto) - 7 dėžės
Skautų vėliavos ir gairelės - 12 dėžių 
Sandėlio inventorius - 74 dėžės
Iš viso - 291 dėžė

Skautų nuotraukų albumai - 75 albumai
Iškarpų albumai ir skaučių darbeliai - 52 albumai 
Filmų, video ir dainų kasečių - 33 eksponatai 
Muziejaus eksponatų inventorius -168 eksponatai 
Sandėlio eksponatų inventorius - 52 eksponatai 
Archyvo baldai ir reikmenys - 84 eksponatai 
Skautiškos knygos lentynose - 641 eksponatas 
Iš viso 1,106 eksponatai

Tolimesnėje ateityje reikės apsvarstyti dokumentų 
fotografavimo galimybes, nors tai būtų mūsų sąlygo
mis sunkiai atsiekiamas užsimojimas. Reikėtų doku

mentaciją iš naujo pertvarkyti, panaikinant duplikaciją. 
Čia lankęsis Lietuvos Archyvų Vilniuje generalinis 
direktorius p. Vidas Grigalaitis pareiškė nuomonę, kad 
mielai šį archyvą perimtų Lietuvos Archyvai Vilniuje. 
Šiuo metu archyvų medžiaga naudojasi buvę ir esantys 
vadovai įvairių skautiškų uždavinių atlikimui. Skau
tiškų kursų pravedėjai naudojasi net savo anksčiau 
pravestų kursų medžiaga.

tengiamės vykdyti LSS Archyvo-Muziejaus tikslus 
surinkti ir apsaugoti sąjungos dokumentus, 

spaudą ir kitą medžiagą. Kaupiame visa kas jums 
buvo brangu skautaujant jaunystėje, prisimintina iš 
skautavimo ar vadovavimo dienų, arba kitaip dirbant 
Lietuvių Skautų Sąjungos tikslui - išlaikyti lietuvybę ir 
auklėti tobulesnes asmenybes užsieniuose gyvenančio 
jaunimo tarpe. Mūsų siekiai yra-surinkti šio kilnaus 
lietuvybės darbo įrodymus, kad jie nedingtų laiko 
užmarštyje privačiuose namuose.

Dėl to prašome visus buvusius ir esamus skautų 
pareigūnus, darbuotojus ar jų šeimas pranešti mums 
apie turimą skautišką medžiagą. Galima ją siųsti arba 
pristatyti į

Lithuanian World Center 
LSS Archyvas-Muzieįus 
14911 - 127th Street

Lemont, IL 60439
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MUSŲ SESES
LIETUVOS DUKTERYS

"...ir kasdieną padaryti 
gerą darbelį", pasižadėjo še
šiametė Joana Kaukoriūtė 
Kaune duodama paukštytės 
įžodį. Maždaug tuo pačiu 
metu kunigų seminarijoje, 
Telšiuose, Dievo tarnybai 
ruošėsi Feliksas Gureckas.

Ir kas čia bendro?

Kun .dr. Feliksas Gurec
kas Chicagoje 1960 m. įsteigė 
Lietuvos Dukterų draugiją, o 
dabar - jau devyni metai, 
kaip šios nuostabios draugi
jos pirmininke yra mūsų sesė 
- s. Joana Kaukoriūtė-Kru- 
tulienė.

"Pagalbi ranka vargstančiam" yra draugijos šūkis.
s. Ona Šilėnienė, viena iš penkių pasirašiusių 

draugijos registracijos aktą (čarterį) Illinois valstijoje 
1959 m., apie kūrimosi laikus taip rašė: "Praleisdavom 
vakarus bešnekėdami apie jo (F.Gurecko.red.) rū
pesčius: kunigų šelpimą Lietuvoje ir reikalą steigti or
ganizaciją vietinių vargšų šelpimui. 
Konkretus pavyzdys tuo metu buvo 
viena bekojė moteris su savo sūnumi, 
kurių išlaikymu kunigas rūpinosi. Be
šnekant, organizacija pamažu pradėjo 
įgauti konkrečias formas - bepartinė or
ganizacija, tolerantiška, neteisianti ir 
nesmerkianti, paremta visų pirma be
tarpiu žmogišku kontaktu, greita akci
ja." (Iš laiško 1977 m. ruošiant knygą 
"Esame nemarūs")

Kun. Feliksas Gureckas, kviesda
mas lietuves moteris šiam kilniam dar
bui, rašė 1960 m. : "...Mielosios Mote
rys, mums reikia 1000 narių, kad galė
tumėm pasakyti - nebėra Chicagoje 
skurstančio, apleisto lietuvio. Jau šimtas 
moterų galėtų ką nors padaryti, bet mes 

turim aštuonias! O mes galė
tumėm daug nuveikti ne 
vien pinigais, bet savo tarpi
ninkavimu, užuojauta ir pa
slauga. Mes galėtume suras
ti darbus bedarbiams, namus 
ar prieglaudas vaikams, ne
tekėjusioms motinoms, inva
lidams, pagelbėti ligoniams. 
Mes galėtume padaryti vis
ką, ko tik reikia nelaimingam 
lietuviui..."

Buvo išgirstas kun. F. 
Gurecko balsas.

Penktuose veiklos 
metuose draugijoje buvo 251 
narė, šelpiami ir globojami 
77 asmenys. Draugijos de
šimtmetis puošiamas jau 

penkių šimtų Lietuvos Dukterų gerais darbais, 1971 m. 
įsigyti nuosavi draugijos namai Marquette Parke, 
pavadinti Simo Kudirkos vardu. Juose "duoną ir pas
togę" randa reikalingiausieji.

Lietuvos Dukterų draugijoje šiuo metu yra virš 
tūkstančio narių, tarp jų - daugelis sesių skautininkių, 

vyr. skaučių. (Straipsnyje minime tik 
vadoves, nes nėra galimybės suminėti 
visas d-jai priklausančias skautes. AN)

Chicagoje - centro valdyboje, sesės 
Joanos talkininkės yra v.s. Janina 
Mikutaitienė, v.s. Sofija Jelionienė, s. 
Zina Pocienė, s. Valė Plepienė, s. Danutė 
Gierštikienė, s. Rūta Spurgienė. S.m. 
gegužy mirė nuo 1962 m. valdyboje 
dirbusi vyr. sk. Gražina Micevičiūtė.

Detroite, ilgametė skyriaus pirmi
ninkė, gerųjų darbų siela, v.s.fil. Jūratė 
Pečiūrienė šiais metais pirmininkės pa
reigas perdavė s. Vidai Juškienei.

Los Angeles Lietuvos Dukterų d-jos 
skyriui daugelį metų vadovavo s. Lionė 
Vilimienė.

Seattle skyriuje darbuojasi vyr.sk.
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Zita Burneikytė-Petkienė ir ps.fil. Valė Sparkytė.
Nuo 1962 m. draugijos garbės pirmininke buvo 

pakviesta, ir sutiko būti, Lietuvos generalinė garbės 
konsule s. Juzė Daužvardienė Chicagoje (mirusi 1990 
m.)

Nepaprastus darbus atlieka mūsų sesės - Lietuvos 
Dukterys.

"Aš tave pasiimsiu su savim į dangų", pas
kutinėmis savo gyvenimo dienomis pasakė globojama
sis sesei Joanai Krutulienei. Keturis metus jam, 
vienišam, Lietuvos Dukterys Chicagoje vežė maistą, 
vaistus. Iš pradžių nenorėjęs jų globos priimti, vėliau 
vis prašydavo - "tik nepalikit manęs vieno..."

okių globojamųjų per 46 draugijos gyvavimo 
I metus buvo šimtai! Lietuvos Dukterys juos 

JL guodė, ramino, parūpino tinkamą pagelbą, 
pasiųsdavo tą taip laukiamą čekiuką, tvarkė ir valė jų 
būstus, ne vieną paėmė "nuo gatvės", daugeliui 
parūpino tinkamas laidotuves, kapinėse vietą. Visus 
šiuos ir dar daugiau naujų darbų jos tebedirba iki šiol.

Labai daug paramos išsiunčiama ir Lietuvon. Pvz. 
vaikų tuberkuliozinei ligoninei Šiauliuose (kartu su 
Mercy Lift) parūpino specialią indams plauti mašiną, 
sutvarkė virtuvę, nupirko lovutes.

Paskutinėse savo gyvenime rekolekcijose kun.dr. 
Feliksas Gureckas rašė: "Ne visiems skirta Nemunu 

tekėti. Reikia ir mažų upelių. Negaišti laiko ir nenau
doti jo, galvojant apie didelius planus. Juos atlieka 
Dievo Apvaizda..."

Lietuvos Dukterys nelaukite tsunami ar didelio 
uragano, kad pradėtų veikti - jų mintyse ir DARBU
OSE yra kasdienis gerasis darbelis, taip, kaip pasižada 
paukštytė savo įžodžiu...

Prie šio straipsnio matome dviejų paukštyčių nuo
trauką (sesė Joana kairėj), kuri buvo daryta jai davus 
paukštytės įžodį Lietuvoje, o vėliau - 1946 m. buvo 
išspausdinta tik atgaivintame "Skautų aide" Vakarų 
Vokietijoje.

Malonus sutapimas, kad paukštytės kaklaraištį 
Kaune ir skautininkės kaklaraištį Chicagoje sesei 
Joanai Krutulienei užrišo v.s. Lidija Čepienė, vėliau 
tapusi Skaučių Seserijos Vyr. Skautininke. Skautiškoje 
kelionėje: s. Joana Krutulienė Vokietijoje, Kemptene, 
kurį laiką vadovavo skaučių draugovei, vėliau dirbo 
IRO įstaigoje. Atvykusi į JAV, Chicagoje buvo Lietuvių 
Skaučių Seserijos vadijoje sekretore 1954-1957 m., tieki
mo skyriaus vedėja 1973-1981 m. Nuo 1959 m. ėjo 
įvairias pareigas "Kernavės" tunte, priklauso 
"Verpsčių" būreliui, ir ... kasdieną atlieka gerąjį dar
belį...

v.s. Alė Namikienė

v.s. Antanė Valaitytė Kliorienė
mirė 2005 m. rugsėjo 13 d.,
St. Petersburg Beach, FL, sulaukusi 98 mėty.

Sesė Antanė skautininkės įžodį davė Lietuvoje apie 
1936 m.

Vyrui s. Broniui Kliorei vadovaujant Trakų tuntui 
1934-37 m., sesė Antanė buvo skaučių skyriaus vedėja, 
taip pat Kaišiadoryse 1935 m. buvo skaučių "Birutės" 
d-vės draugininke.

Chicagoje s. A.Kliorienė kelis metus nuo 1959-ųjų 
buvo "Aušros Vartų" tunto tuntininkės pavaduotoja. 
Labai daug darbo įdėjo ruošiant pirmąją Kaziuko 
mugę Chicagoje 1959 m. Prie "Aušros Vartų" tunto 
1960 m. suorganizavo skautininkių grandį ir tris metus 
buvo ryšininke tarp tunto vadijos ir tėvų komitetų.

Lietuvių Skaučių Seserijos vadijoje 1954-1957 m. 

buvo skautininkių skyriaus vedėja ir dvi kadencijas 
(1961-1966 m.) - Skaučių Seserijos iždininke.

Giliame liūdesyje liko dukra fil. Ramutė 
Bartuškienė ir sūnus fil. Arvydas su šeimomis.

s.v. Romas Bartuška
mirė 2005 m. rugsėjo 27 d.,
Longwood, FL. sulaukęs 73 metę.

Skaudaus liūdesio paliesti liko žmona fil. Ramutė, 
dukra Rita, sūnus Linas su šeima, sesuo s.fil. Danutė 
Korzonienė su šeima.

Fil. Ramutei Kliorytei Bartuškienei, skautiškos, 
lietuviškos spaudos darbuotojai, tam pačiam mėnesyje 
praradus Mamą ir Vyrą - nuoširdi užuojauta. (AN)
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JAV VIDURIO RAJONE

Šie pavyzdingi broliai ir sesės "brangindami savo garbę..." daug pasižadėjo.

Juros diena Rako stovyklavietėje
_ ietuvoje Jūros diena yra švenčiama liepos 15 d.

1933 m. liepos 15 dieną Baltijos jūroje, prie 
J—^Klaipėdos uosto molo, audroje sudužo pirmas 
skautų burlaivis "Budys". Nelaimėje žuvo trys jūrų 
skautai. Jų žuvimo dieną prisimena ne tik jūrų skautai, 
bet ir visi lietuviai.

Jūrų skautės ir jūrų skautai tęsia jūros dienos 
tradicijas. Šiais metais Jūros diena buvo švenčiama 
šeštadienį, liepos 16 d. Susikaupimas ir iškilminga da
lis vyko prie ežero. Deja, šiemet, pirmą kartą per 
paskutinius 28 metus, negalėjome pradėti apeigų prie 
ežero. Uniformuoti sesės ir broliai pradėjo žygiuoti 
ežero link, bet, dėl artėjančios audros, turėjo apsisukti 
ir grįžti atgal į stovyklą.

Visi jūrų skautai ir skautės susirinko po pas
toge "Kernavėje". Sesės tuoj parūpino gražų, apvalų 
"ežerėlį" - mažą baseiną. Susimąstymo apeigai gražiai 
vadovavo j.ps. Dalia Vitkienė. Jai gitara talkininkavo 
j.ps. Onutė Savickienė ir g.v. Liana Modestaitė. Buvo 
prisiminti visi mirusieji jūrų skautai ir skautės. Taip 
pat šiais metais suėjo a.a. Lisos Blinstrubaitės 25 metų 
mirties sukaktis. Lisa buvo "Nerijos" tunto jūrų jaunė, 
kai Dievulis ją pasišaukė pas Save. Tuoj po mirties, jos 
tėveliai jūrų skautėms paaukojo katamarano burlaivį, 
kuris buvo pakrikštytas "LISA" vardu. Sesės daug 
metų buriavo ir džiaugėsi tuo burlaiviu vis prisimin
damos savo mielą sesę Lisą. Po tiek metų burlaivis 
susidėvėjo. Jūrų skautams ir skautėms šiemet buvo 
paaukotas naujas katamarano burlaivis, kuris šioje 

Jūros dienoje pakrikštytas "LISUTE". Amžinai ir links
mai buriuok, Lisute, su mumis ir su kitais 
angeliukais...

Susimąstymui pasibaigus, jūrų skautės ir 
skautai tvarkingai išsirikiavo iškilmingai sueigai, 
j.b.valt. Aras Žygas ir g. v.v. Aida Žygaitė priėmė 
vienetų raportus ir pakvietė stovyklos vadovybę 
inspekcijai. Visi balsingai sušuko šūkius. Įnešus vėli-

vs fil Algb Paulius ir j.s.Fil. Taiyda Chiapetta 
krikštija burlaivį "Lisutę".
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j.ps. Laura Lapinskienė ir į.ps. Onutė Savickienė 
džiaugiasi sesių laimėjimais.

Vilkiukas atsiperka savo kaklaraištį - 1,2,3... 1,2,3...

avas, buvo skaitomi tuntų ir LS 
Brolijos įsakymai. Ūdrytės įžodį 
davė keturios sesės, jūrų jaunių - 
penki broliai ir devynios sesės. 
Įžodžių apeigoms vadovavo j.ps. 
Rima Jokubauskienė, j.b.v.v. Alek
sas Modestas ir j.ps. Vilią Kielienė.

Jūrų skautų "Simo Kudirkos" 
pastovyklės viršininkas j.b.v.v. 
Aras Galinaitis buvo pakeltas į 
jūrų paskautininkio laipsnį. "Šis 
jaunas vadovas yra kuklus, daug 
dirbantis ir pavyzdingas - džiau
giuos galėdamas pravesti jo 
įžodį", - sakė "Lituanicos" t. tun- 
tininkas j.ps. Robertas Jokubaus- 
kas, rišdamas broliui Arui žaliąjį 
kaklaraištį.

Vėliavas išnešus, pasipylė 
sveikinimai davusiems naujus įžodžius. Tuo laiku 
pragiedrėjo ir galėjome žygiuoti prie ežero tolimes
nėms Jūros dienos apeigoms. Sesės ir broliai išsirikiavo 
ir, davus komandą, visų mirusių jūrų skaučių ir skautu 
pagerbimui, nuleistas ąžuolo vainikas į ežerą.

Po to vyko naujo laivo "Lisutė" simboliškas krikš
tas, nes kun.s. Antanas Gražulis, SJ ir j.ps. Dalia 
Vitkienė prieš artėjančią audrą dar spėjo nuvažiuoti 
prie ežero ir laivą pakrikštijo, j.s.fil. Taiyda Chiapetta 
buvo pakviesta būti krikšto mama, nes ji su sese Lisa

"Kasyčių" dienai pasidabinusios jury skaučių vadovės - j.ps. Rima Jokubauskienė, 
j.s.fil. Rūta Kirkuvienė, j.s. Danutė Navickas ir "Nerijos" tunto tuntininkė j.ps. Laima 
Bacevičienė.

kartu skautavo. Sesė Taiyda kartu su broliu j.v.s.dr. 
Algiu Paulium užpylė butelį šampano ir taip 
pakrikštijo naują burlaivį "Lisute".

Tuo ir baigėsi jūros dienos apeigos, ir visi sesės ir 
broliai grįžo į Rako stovyklavietę šventoms Mišioms.

Sesė Taiyda
(nuotraukos j.s. Lauros Lapinskienės ir 

j.s.fil. Taiydos Chiapetta)
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šv. Mišių metu Komuniją dalina kun.s. Antanas Gražulis, SJ
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Jurų skautės "Šatrijos Raganos" pastovyklėj

Širum, birum, ra-ta-ta!
Vaikai, meilė ir dvasia!
Mūsų "Šatrijos Ragana"!
Šššššššššš.....................

ietuvos Didvyriai" buvo šių metų stovyklos 
1 B | tema ir pavadinimas Rako stovyklavietėje.

1—J "Šatrijos Ragana" buvo "Nerijos" jūrų skau
čių pastovyklės parinktoji didvyrė. Kodėl mes taip 
pasirinkome? Raganos iš viso labai įdomios! Primena 
baidykles, tamsias naktis, ugnis, laužus, gal ir pago- 
nius prie laužų... Gal todėl Marija Pečkauskaitė, kuri 
buvo žinoma rašytoja, auklėtoja, Lietuvos patriotė, 
pasirinko "Šatrijos Raganos" slapyvardį. Maža Marija 
gyveno Žemaitijoje, gal ir Šatrijos kalnas buvo netoli, 
gal ją paveikė visokiausi padavimai, kad pasirinko tokį 
įspūdingą vardą.

Rašytojos "Šatrijos Raganos" kūriniai vaikams 
dažnai ir kūrybingai jungia dvasinį gyvenimą su 
Dievu. Marija labai mylėjo vaikus, nes pati užaugo 
labai mylima. Ji ir suaugusiems yra parašiusi knygų 
apie vaikų auklėjimą. Štai, ištrauka iš jos knygos 
"Motina - Auklėtoja": "Kūdikio siela labai brangi. Jei 
kas norėtų atiduoti dovaną už jo sielą - viso pasaulio 
aukso būtų per maža, nes žmogaus siela yra už viską 
brangesnė, nes ji - Dievo dalelė, ji pati sau tikslas. Dėl 
jos yra visas pasaulis, dėl jos gimė ir kentėjo Viešpats 
Jėzus". Ji dažnai rašė, kad vaikas yra svarbiausia Die
vo dovana motinai. Tas tikėjimas įkvėpė supratimo 
daugeliui iš mūsų, ypač vadovėms, kurios yra Dievo 
vaiku apdovanotos motinos.

Sesė dail. Dalia Šlenienė sukūrė įspūdingą pas- 
tovyklei gairę - Šatrijos Raganos vaizdas nuolat mus 
lydėjo! Pastovyklės viršininke buvo j.s. Danutė 
Navickas-Strub, jos pavaduotoja - "Nerijos" tunto tun- 
tininkė j.ps. Laima Bacevičienė. Joms padėjo puikios 
vadovės. Gal ir per daug bus jas išvardinti, bet pamė
ginsim! Uosto globėja - j.ps. Vilija Kielienė su padė
jėjomis, jūrų skautėmis: Jazminą Pumputyte, Lisa Bace
vičiūte, Lina Meilute ir Andrea Kielaite. Jūrų skautėms 
vadovavo j.s. Laura Lapinskienė, padėjėjos - g.v.v. Au
drė Kapačinskaitė, g.v.v. Žiba Saulytė, ir g.v.v. Vida 
Mikalčiūtė. Jūrų jaunių vadove buvo j.ps. Aida 
Brakauskienė su vadija - g. Lisa Bartašiūte, g. Kristina 
Bacevičiūte, g. Liana Modestaite ir j.s.fil. Rūta Kirku- 

viene. Ūdrytėms vadovavo j.ps. Rima Jokubauskienė 
su g. Krista Weir ir j.skaute Lile Rudaityte. J.ps. 
Kristina Mattienė ir g.v.v. Vaiva Rimeikaitė gražiai 
paruošė ir pravedė įžodį naujoms gintarams, j.ps. Dalia 
Vitkienė atliko dvasios vadovės ir kitų darbų pareigas, 
g. Aida Žygaitė buvo energinga ir rūpestinga pasto
vyklės komendante. Jei ką praleidau, prašau atleiskit! 
"Šatrijos Raganos" pastovyklėje buvome virš 70 sto
vyklautojų. Jūrų skaučių šeimynėlė labai auga!

ūros diena, kuri visada vyksta prie ežero, šiais 
I metais vyko po "Kernavės" pastoge. Turėjom apsi- 
I saugot nuo Perkūno ir žaibų! Jūrų skautai turi būti 

prie vandens, tai sugalvojo pastatyti ir pripilti vandens 
į mažą baseiną pastogės vidury. Labai jauku! J.ps. 
Dalia Vitkienė su kun.s. Antanu Gražuliu SJ pravedė 
trumpą susimąstymo minutę. Naujos gintarės Aida 
Žygaitė, Krista Weir, Kristina Bacevičiūtė, Lisa 
Bartašiūte ir Liana Modestaite su gitara palydėjo dai
nas "Pajūry, pajūry" ir "Baltijos vėjelis". Jūrų jaunės 
a.a. Lisutės Blinstrubaitės 25 metų mirties sukakčiai 
paminėti buvo pakrikštytas naujas katamarano 
burlaivis "Lisutė", krikšto mama - j.s.fil. Taiyda Chia- 
petta.

Po įžodžių, išnyko perkūnijos baimė, pasirodė 
saulutė. Visi jūrų skautai greit nužygiavo prie ežero. 
Ten naujos gintarės nuleido įnirusiems jūrų skautams 
pagerbti vainiką į ežerą. Sesė Taiyda su j.v.s.dr. Algio 
Pauliaus pagelba kaip reikiant aplaistė naujai 
pakrikštytą "Lisutę" šampanu. Oi, kaip linksmai 
užsibaigė Jūros diena, kai visi naujai šlipsuoti broliai ir 
sesės šoko į ežerą pilnomis uniformomis!

Gera nuotaika tęsėsi iki stovyklos galo, nors oras 
buvo karštas ir tvankus. "Šatrijos Raganos" pastovyk
lėje sesės linksmai stovyklavo, ypatingai sklandžiai 
praėjo užsiėmimai. Ar tai buvo Šatrijos Raganos ža
vesys (spell) kartu su Viešpaties dvasia mus visur 
lydėjusią? Hmmm....smagu pamąstyt!

Linkiu visiems - Budėk! Gero Vėjo! Gero skautavi- 
mo ir Sudiev!

Sesė Dalia Vitkienė
"Nerijos" tuntas 

"Šatrijos Raganos" pastovyklė 
Rakas, 2005 m. liepos 10-20 d.

2005 LAPKRITIS - GRUODIS 22 SKAUTŲ AIDAS

24



Jauny šeimy "Vytės Nemunėlio" jaunesni ir vyresni dalyvauja 
pirmame vėliavy nuleidime.

"Ir akys, ir dantys dideli!" - broliai Kelečiai ir kiti tikrina, ir 
glosto vilko kailį j.b. Pauliaus Jozaičio ūkyje netoli Rako 
stovyklavietės.

"Vytės Nemunėlio" pastovyklė

Stovyklos karnavale "meškerioja" Aleksas Rasutis.

ako stovyklavietėje stovyklauja Chicagos skautų 
1^ ir skaučių "Aušros Vartų/Kernavės", "Litua- 

JL Vnicos" ir "Nerijos" tuntai. Skautai priimami nuo 
aštuonerių metų. Jaunesni skautukai stovyklauja su 
tėveliais Jaunų šeimų pastovyklėje, kurioje gali pasi
rinkti stovyklauti pilnu laiku ar tik kelias dienas. Šiais 
metais Chicagos tuntų "Tėvynės Didvyrių" stovykloje, 
"Vytės Nemunėlio" pastovyklėje stovyklavo vienuoli
ka šeimų. Viršininkų pareigas ėjo s.fil. Ričardas ir j.s.fil. 
Taiyda Chiapetta.

Kiekvieną dieną dvi šeimos pravedė savo paruoštą 
užsiėmimą. Vaikai ir tėveliai buvo gražiai užimti ir 
džiaugėsi aplinkos gamta. Skautukai iškylavo Rako 
takeliais, surasdami daug įdomių dalykų - grybų, vi
sokių lapų, vabalų, bebrų apgriaužtus medžius, 
gėlyčių, pėdsakų ir t.t. Pastovyklės rajonėly vaikai 
tvarkė aplinką, grėbstė lapus, kasė duobes, rinko šakas 
laužams. Vieną dieną g. Vida Mačiukevičiūtė Kluko vi
sus mokė keramikos meno. Jaunimas plojo, suko, 
maigė, dažė, o paskui savo dirbinius specialiame peči
uje net "iškepti" galėjo.

Du kartus teko išvažiuoti už Rako stovyklavietės 
ribų. Dalyvavome gamtos takelio ir kanojų iškyloje. 
Pirmoji iškyla buvo pas j.b.fil. Paulių Jozaitį. Jo žmonos
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Plaukiam Pere

Marquette upe.

Sesė Lilė Soliunaitė išmėgina "tešlą" (klijai ir skystas krakmo

las)

šeima turi didelį žemės plotą netoli Rako stovyklavi
etės. Paulius ir jo žmona Colleen paruošė labai įdomų 
gamtos takelį, kur vaikai turėjo surasti įvairius 
dalykus - stirnų ragus, kankorėžį ir pan. Net skren
dantį arą ten pamatėme ir netrukus jo lizdą. Taip pat 
vaikai galėjo paglostyti vilko kailį, pamatėme vilkų 
olas. Toliau iškylaujant, visi galėjo pažaisti gaivinanči
ame DuSable upelyje. Paulius ir Colleen Jozaičiai ir 
s.v.fil. Tomas Glavinskas paruošė skanius priešpiečius 
ir puikiai priėmė mūsų jaunų šeimų grupelę.

Antrą iškylą suorganizavo j.b.fil. Andrius Rasutis. 
Jaunos šeimos kanojomis plaukė Pere Marquette upe.

Vienas iš jauniausiy stovyklauto) ų, Tadas Stankus, kuria 

meną iš molio ir pagaliuky.
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Lukas Rasutis ir Ariana Chiapetta dažo inkilėlius sekančiam 
pavasariui.

Žalioj pievoj - burbuliukai ir Audrys Kelečius

(nuotraukos j.s.fil. Taiydos Chiapetta)

Po pusryčių vaikai su tėveliais išplaukė kanojomis 
pasidžiaugti gražia gamta. Matė vėžliukų, žuvų, ir 
ūdryčių bei stirnų pėdsakų. Pusiaukely, išlipę iš 
kanojų, žaidė smėlėtuose krantuose. Kelionė baigėsi 
priešpiečiais ir skaniais ledais.

Jaunų šeimų pastovyklė yra puiki proga jaunes

niems skautams priprasti prie stovyklavimo ir yra gera 
proga vėl sugrįžti tėveliams skautams, kurie buvo laik
inai nutraukę aktyvų skautavimą. Smagiai 
stovyklavom Rako miškuose ir lauksime visų kitais 
metais!

Sesė Taiyda Chiapetta

JAV ATLANTO RAJONE

"Žvaigždyno" stovyk

loje skautininkės įžodį 
davė į paskautininkes 
pakelta "Šatrijos" 
vietininkijos sesė 
Marytė Banevičienė. 
Sesę mamg-žmoną- 
marčig sveikina v.s. 
Mykolas, ps. Linas ir 
skautas Aras 
Banevičiai, "Tėviškės" 
vietininkijos broliai
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"Žvaigždyno" stovyklos vadovai: I-oje eik: vyr.sk. Vida Ziaugraitė, vyr.sk. Dana McDonald, vyr.sk. Dalytė Bernotienė ir s. Janina 
Matulaitienė. II-oje eik: v.s.fil. Naida Snipaitė Johnson, s.fik Gloria Adomkaitienė, s. Kazys Adomkaitis, v.s. Vytautas Dilba, ps. 
Arūnas Šimkus, ps. Romas Juozelskis ir slaugė Veronika Bizinkauskienė.

Atlanto rajono 2005 m. stovykla "ŽVAIGŽDYNAS"

"Skautiška dvasia žiba danguje ... Žvaigždynas!"
Kur stovykla, kur vaikai,
Palapinės ir laužai,
Ten “Žvaigždyno'' stovykla
Visų skautų pažiba.

Čia vilkiukai ir paukštytės,
Skautai, skautės mėlynšlipsės, 
Dirba, riša jie mazgus, 
Stato tiltus, laužus kurs.

Ir susėdį padainuos,
Pavaidins ir pasijuoks.
Smagu būt šiame pušyne 
Daug išmokt apie skautybę!

Čia visi linksmai dainuoja,
Koja, kojon jie žygiuoja
O vadai su šypsena
Gėris skautų eisena.

s. Janina Matulaitienė

AV Atlanto rajono stovykla įvyko 2005 m. rugpjūčio 
Į 14-21 d.d., Camp Resolute (BSA stovyklavietėje), 
| Bolton, MA. Kas metai didėja Atlanto rajono sto

vyklautojų skaičius. Šių metų stovykloje, suvažiavus 
jaunoms šeimoms, stovyklavo net 200 sesių ir brolių iš 
Boston, New York, Hartford, Philadelphia, Florida, 
Arizona, New Jersey, Washington, DC, New 
Hampshire ir Kanados.

"Žvaigždyno" stovyklą sudarė 9 pastovyklės- 
rajonėliai: paukštyčių "Paukščių Takas", vilkiuku 
"Marsas", skaučių "Šiaurinė", skautų "Šaulys", prit. 
skaučių "Dangaus rykštė", prit. skautų "Titanai", vyr. 
skaučių "Raketos", skautų vyčių "Juodos skylės", ir 
jaunų šeimų "Spindulėliai". Dešimtoji pastovyklė - 
stovyklos vadija "Vakaro žvaigždės".

Stovyklos viršininkų pareigas ir vėl apsiėmė s.fil. 
Gloria Adomkaitienė ir v.s. Vytautas Dilba. Kiti va
dovai - komendantas s. Kazys Adomkaitis, Atlanto 
rajono Vadė v.s.fil. Naida Šnipaitė Johnson, s. Gintaras 
Subatis, Veronika Bizinkauskienė, Martynas Eimantas,
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ps. Arūnas Šimkus, ps. Romas 
Juozelskis, v.sl. Dana McDonald, 
vyr.sk. Vida Ziaugraitė, vyr.sk. Al
dutė Bulotaitė-Belzer, vyr.sk. Daly
tė Bernotienė, William Stanney. 
Jaunų šeimų pastovyklei - 50-čiai 
"spindulėlių" vadovavo vyr.sk.sl. 
Monika Murauskienė. •

Stovyklautojus puikiai maitino 
vyriausioji šeimininkė ps. Vanda 
Lescord su gausia komanda, kuriai 
priklausė Vilija Bonda, Dalia Bub- 
nienė, ps. Danutė Dilbienė, Rima 
Girniuvienė, vyr.sk. Irena Kalvai- 
tienė, s. Ramūnas Kalvaitis, Viltė 
Karosienė, Zita Lounsbury, s. Jani
na Matulaitienė, ps. Rūta Mickū- 
nienė, vyr.sk. Norma Šnipienė, ps. 
Eglė Šukienė, vyr.sk. Dana Vaičiu- 
lionienė, s. Irena Widugiriene ir s. 
Stepas Zabulis.

Stovyklautojus raštu sveikino: 
Lietuvių Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Dalia Trakienė: 
"Sveikinu visus stovyklautojus bei 
vadovus ir linkiu jums visiems la
bai gražaus stovyklavimo, geros 
nuotaikos, gero oro ir mažai uodų. 
Tikiuos, kad šioj stovykloj įsigysite 
daug naujų žinių bei skautiško 
patyrimo, kuriuo galėsite pasidal
inti ir su jaunesniais ir tais, kurie 
negali stovyklauti su jumis šiais 
metais."

Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininkas v.s.fil. Romas Ru- 
pinskas: "Namuose vadovai moko 
mus apie skautybę ir lietuvybę. Bet 
dabar - stovykloje yra nepaprasta 
proga žaisti skautiškus žaidimus, 
panaudoti ką esate išmokę ir tuo 
pačiu įgauti naujų žinių apie skau- 
tavimą ir gamtą. Sveikinu visus 
stovyklos vadovus ir padėjėjus. 
Intensyvūs organizaciniai darbai 
vyksta ne tik stovykloje, bet ir 
prieš stovyklą per eilę mėnesių. 
Jums didelis ačiū už begalinę kan
trybę atliekant šiuos svarbius dar
bus. Mieli vadovai, Jūsų pasiauko-

Stovyklos maitintojai surado minutę laiko sustoti nuotraukai: vyr.sk. Aldutė Belzer, Zita 
Lounsbury, ps. Vanda Lescord, s. Stepas Zabulis ir ps. Danutė Dilbienė.

"Mes Marso vilkai, Žvaigždyno baubai! Dū-dū dū-dū Dū-dū dū-dū" Vadovai ps. Leonas 

Bernotas, s.v. Tomas Kiliulis, ps. Paulius Murauskas, s.v. Povilas Stuopis, s.v. Tauras 
Vebeliūnas ir vilkiukai Vytas Belzer, Andrius Bernotas, Tomas Bernotas, Lukas Cep- 
kauskas, Mitchell Kiliulis, Matas Leveckis, Denis McDonnell, Aleksas Murauskas, Lukas 
Narkevičius, Matas Sližys, Tomas Stuopis, Lukas Veršelis, Gabrielius Zibaitis.
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"Paukščiy Takas žibame "Žvaigždyno 
stovykloje!"
Vadovės s. Joana Šimkienė, vyr.sk. 
Kristina Katinienė, vyr.sk. Reda 
Limantienė, s. Rita Stuopienė ir 
paukštytės - Elytė Auštraitė, Antanina 
Belzer, Darija Dilba, Gabrytė 
Grigonytė, Alėta Juozelskytė, Siga 
Juozelskytė, Lara LeBlanc, Monica 
Leveckytė, Redutė Limantaitė, Julija 
Masterson, Emilija Milukaitė, Kristina 
Narkevičiūtė, Austė Norvilaitė, 
Deana Pileikaitė, Alisa Rasytė, Laura 
Šmidtaitė, Kristina Stuopytė. (ne visos 
suspėjo atbėgti nuotraukai)

jimas, sumanumas ir tvirtas ryžtas 
yra mums nepaprastas pavyzdys 
kaip savo veiksmuose, žodžiuose 
ir mintyse galima įgyvendinti 
skautų įstatus."

(s. Janinos Matulaitienės eilė
raštis ir nuotraukos yra perspausdi
namos iš "Žvaigždyno" stovyklos 
laikraštėlio. Red.)

"Aukštoj, tamsioj padangėj - blykčioja Šiaurinė"
Vadovės - ps. Daiva Kiliulytė, vyr.sk. Lina Kazakaitytė, vyr.sk. Gailutė Kligys ir skautės: 
Lina Baltaitė, Aistė Blaudžiūnaitė, Lina Bonda, Adelė Bubnytė, Monika Girniūtė, Lina 
Neidhardt, Niką Norvilaitė, Gabija Pileikaitė, Sofija Rasytė, Kristina Šimkutė, Isabella 
Stuopytė, Laura Šukytė ir Adrija Vaičiulionytė.

Po šaudymo pratyby skautai vyčiai: 
si.Simas Phillips, Jonas Bielkevičius, 
Vytenis Krukonis, Andrius Eimantas, 
Darius Subatis ir s. Kazys Adomkaitis.
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"Dangaus rykštės skrenda per dangy 
ir apšviečia visą Žvaigždyną!" 

Vadovės - vyr.sk. Daina Ziaugraitė, 
vyr.sk. Kristina Lingertaitytė ir prit. 

skautės: Kima Bacevičiūtė, Monica 
Bernotaitė, Gabija Blauzdžiūnaitė, 

Akvilė Girdauskaitė, Lina Juozelskytė, 
Aista Kazlauskaitė, Aurelia 

Mickūnaitė, Ieva Narkevičiūtė, Audra 
Norvaišaitė, Greta Smidtaitė, Aleksa 

Subatytė ir Lia Šukytė.

"Šauliai taikė, taikė ir nepataikė" 
Vadovai - s. Tomas Štuopis, s.v.kand. 
Tomas Leveckis, s.v. Kastytis Norvaiša 

ir skautai: Matthew Angeliadis, Aras 
Banevičius, Marius Bernotas, Alis 
Dičpinigaitis, Adomas Grigonis, 

Andrius Hickey, Aras Karosas, Joris 
Katinas, Dainius Kazlauskas, Aris 

Leblanc, Brendan Lounsbury, Geoffrey 
MacDonald, Jason Miller, Jonas 
Šimkus, Darius Veršelis ir Lukas 

Zibaitis.

"Kaip gražu miške, kai Titanai čia!" 
Vadovai - ps. Saulius Dambauskas, 

s.v.v.sl. Gintas Adomkaitis, s.v.v.sl.
Alvydas Knašas ir prit. skautai: 

Andrius Balta, Dovilas Bukauskas, 
Tomas Dičpinigaitis, Rytas Dirsė, 

Simas Glinskis, Jonas Gražulis, Darius 
Hickey, Russell MacDonald, Nicholas 

Miller, Tauras Norvaiša, Gintas 
Norvilą, Saulius Šležas, Vytas 

Stuopis, Aleksas Šukys ir Kasparas 
Vilimas.

2005 LAPKRITIS - GRUODIS 29 SKAUTŲ AIDAS

31



Sesė s. Lina Subatienė ir vyr. skautės 
Katerina Bacevičiūtė, Adria Bag
donavičiūtė, Liana Bielkevičiūtė, 
Laura Kazakaitytė, Lina Maciūnaitė, 
Ieva Smidtaitė

_________ KANADOS RAJONE

TORONTO

"D.L.K. Gedimino" 
draugovės iškyla į
Hamilton

Š.m. gegužės 7 d. broliai Mykolas Kamaitis, 
Tomas Krakauskas, Darius Pazniekas, Andrius 
Pazniekas, Anton Wasowich, Jonas Paliulis ir 
Danielius Šarūnas su vadovais s.v.v.sl.senj. 
Danielium Puzeriu ir s.v.v.sl. Justinu Tarvydu 
keliavo į Hamiltoną šaudymo pratyboms, 
kurios vyko Giedraičio "Lithuanian Hunters 
and Anglers Club".

Iš "Maironio" mokyklos Toronte 
išvažiavom po pietų. Mašinas vairavo vadovai 
Danielius P. ir Justinas T. Kelyje truputį 
pasimetė, bet vistiek spėjom nuvažiuoti truputį 
po pirmos valandos. Visiems pasiruošus, 
instruktorius brolis Gailius Senkus mus mokė 
apie šautuvus ir kaip juos saugiai naudoti 
("gun safety"). Parodė, kaip šautuvą užtaisyti ir 
kaip šauti. Gavom šovinius ir po antros valan- Iškylon skautus vežė d-kas s.v.v.sl.senj. Danielius Puzeris ir 

s.v.v.sl. Justinas Tarvydas.
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Giedraičio klube: stovi 
D. Šarūnas, T. 
Krakauskas, D.
Pazniekas, M. Kairaitis 
ir draugininkas D. 
Puzeris. Priekyje: A. 
Wasowich, A. 
Pazniekas ir J. Paliulis.

dos pradėjom šaudyti į įvairius taikinius.
Visi naudojom .22 kalibro šautuvus 

arba medžioklinius/sportinius. Keli skautai 
pabandė šauti iš didesnių, galingesnių 
šautuvų - ("12 gauge shotguns"). Šitie 
šautuvai buvo daug garsesni ir galingesni 
negu .22 kalibro.

Diena labai greit praėjo, niekas 
nesusižeidė. Visiems buvo labai smagus ir 
įdomus pergyvenimas. Nenorėjom važiuoti 
namo, bet jau buvo laikas. Padarę porą nuo
traukų, Toronto link išvažiavom prieš 
ketvirtą valandą.

Pirmiausiai mūsų nuoširdus ačiū 
broliui Gailiui Senkui. Jis mus daug išmokė 
apie šautuvus ir saugumą. Jis pasirūpino, 
kad mums būtų smagu, saugu ir patogu, 
Taip pat ačiū broliui Justinui Tarvydui, kad 
dalyvavo ir nuvežė skautus į šią įdomią 
iškylą.

prit.sk.si. Danielius Šarūnas
"Rambyno" tuntas 

"D.L.K.Gedimino" draugovė

Mykolas Kamaitis bando .22 kalibro šautuvą.

(nuotraukos
s.v.v.sl.senj. Danieliaus Puzerio)

Brolio Gailiaus Senkaus priežiūroje, Danielius Šarūnas ruošiasi šauti
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Nauji atsiekimai "Šatrijos" tunte
Dvi "Šatrijos" skaučių tunto vadovės - tuntininkė s. Rūta Baltaduonytė-Lemon ir 

vyr.sk. Vida Skilandžiūnienė pavasarį lankė ir baigė Gilwell Miško ženklo kursus. Joms 
kaklaraiščius įteikė į šv. Jurgio tuntų sueigą atvykęs Toronto rajono vadas Bill Leach.

v.s. Romas Otto

Šv. Jurgio sueigoje "Rambyno" t. tuntininkas v.s. 
Marius Rusinas, vyr.sk. Vida Skilandžiūnienė, Bill 
Lęach, Kanados rajono Vadas v.s. Romas Otto ir 
"Šatrijos" t. tuntininkė s. Rūta Baltaduonytė 
Lemon. Nuotr. D. Sondos

Štai miškas rimsta vakarop,

Ramybė skleidžiasi aplink,

Tu maldą mus priimk 

Padangėj atviroj.

(Nijolė Ulėnienė)

KursančiŲ patarėjas v.s. Romas Otto užriša Miško ženklo 
kauliukus vyr.sk. Vidai Skilandžiūnienei.

Nuotr. D. Sondos

Kanados rajono lietuviai skautai Romuvos stovyklavietėje. Nuotr. Arvydo Blyskio
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ANGLIJOJE

"Rambyno" stovykla Lietuvių Sodyboje
_u gera nuotaika, smagiais atsiliepi- 

^^mais, gerais įspūdžiais ir naujais 
polėkiais atsisveikinome su šios 

vasaros stovykla. Rodos oras mus ne
lepino, lietutis vis mus laistė, bet tai ne
atbaidė nei vieno patyrusio, nei vieno 
būsimo skauto. Žmonių gausumu sto
vykla pasigirti negalėjo, bet nuveiktais 
darbais labai pasižymėjo. Stovykloje 
dalyvavo 50 brolių ir sesių. Stovyklos 
viršininko pareigas ėjo Vladas Gedmi- 
ntas, komendanto - Skotas Mineikis, 
programos vedėjo - Mike Ludwig. 
Virtuvės darbuotojos p. Jadvyga ir p. 
Sidona visus lepino skaniu maistu.

Skautiška dvasia nugalėjo prastą orą ir, padedant 
vadovams, skautai išmoko naudoti miško medžiagą, 
rišdami skautiškus mazgus savo jėgomis pastatė di
džiulius vartus, tiltą, įtempė lyną. Daug jėgų ir 
pasitikėjimo skautams suteikė šios žinios naujiems 
darbams - gi ne tik pastatė, bet ir laipiojo ir lynu ėjo. 
Jie net neabejojo statinio tvirtumu. Tai dar sykį pra
džiugino tvirta skautiškumo idėja.

O kiek džiaugsmo sukėlė, kad šiais metais

įžodį gerbt!

išmokome nusileisti virve nuo stataus kalno! Pakako 
brolių vadovų Skoto ir Mike pagrindinių gairių ir visi, 
net mažieji, įveikė kalną, sėkmingai nusileidę į jo pa
pėdę.

Kuo geriau atlikti bet kokią užduotį visus ragino 
įvertinimo balais sistema. Rungtyniavo keturios skil
tys. Buvo smagu matyti, kaip skautai stengėsi būti vie
ningi, išradingi, nenuilstantys.
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Va! Kokiu budu nusileisiu nuo kalno.

Gal kiek sunkiau buvo įveikti patyrimo laipsnių 
programą, gal ir ne visiems ji šiemet pasidavė. Tikimės, 
kad kitais metais visi būsim labiau pasitempę, daugiau su
žinoję apie savo tėvynę Lietuvą, kuri yra neatsiejama nuo 
Tikro Skauto. Puiku, kad broliai ir sesės dainuoja nuostabi
as dainas, moka įvairius tautinius žaidimus ir tarpusavyje 
kalba gražia lietuviška kalba. Net programos vadovas Mi
ke jąja prašneko.

Labai džiugu, kad jaunieji prityrę skautai stengiasi 
jungtis į vadovų gretas, smagu matyti būsimus naujus 
laužavedžius Dovilę, Ernestą, Moniką. Sveikinam skautes 
Dovilę ir Moniką po truputėlį bandančias lietuviškai rašyti 
į "Taukuotą Puodą", kuris yra neatskiriama mūsų skau
tiškų stovyklų dalis.

O kur gi dar tas visas juokas, linksmybės, žaidimai, 
laisvalaikis, nuostabūs laužai. Jų net nesutalpinsi į šį apra
šymą. Tai galima tik patirti... mūsų skautiškose stovyklo
se, sueigose ir darbo savaitgaliuose.

Budėkime!

vyr.sk. Laima O'Brien

SKAUTAI

Smilgių skautų 
teatrinė veikla

ries dvejus metus Panevėžio jūrų skautų tunto 
IJ "Vėtra" Smilgių miestelio skautams ir jų vadovei 

JL Vilmai Tumaitei kilo mintis ruošti spektaklius ir 
vaidinimus vaikams ir jų tėveliams, kurie materialiai 
gyvena nelengvai ir negali nuvežti savo vaikų į 
Panevėžio teatrus. Mes patys paruošime jiems spek
taklį čia, Smilgiuose. Kaip tarė-taip ir padarė: paruošė 
spektaklį pagal A.Puškino pasaką "Žvejys ir auksinė 
žuvelė". Repetuoti ir ruošti spektaklį premjerai nebuvo 
lengva, nes tarp skautų nebuvo nė vieno, kuris būtų 
mokęsis teatro meno ar bent lankęs vaidybos būrelį. 
Tačiau noras nugalėdavo jaudulį ir baimę, ir kiekvieno
je repeticijoje būdavo vis linksmiau ir drąsiau. 
Kiekvienas galvodavo ir tardavosi su draugais, kaip 
geriau atlikti savo vaidmenį, o visi kartu tobulinome 
scenografiją.

Premjera pavyko puikiai - patiko ir saviems, ir 
atvykusioms svečiams. Smilgių skautai-teatralai su
laukė pasiūlymų parodyti savo spektaklį įvairiose 
kitose scenose. Vaidinta ir Sekminių šventėje, ir Ka
lėdinėje vaikų šventėje, ir Smilgių vidurinės mokyklos 
mokiniams. Reikšmingiausias renginys - Panevėžio ra
jono teatrų festivalis: ten laimėta pirmoji vieta ir 
kelialapis į Pasvalyje vykusį teatrų festivalį "Šimtako
jis". Šis konkursas-festivalis vyksta kasmet visoje Lie-

Vaidina Smilgių jury skautai Nuotr. Stasio Skrebio
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tuvoje. 2005 m. gegužės mėnesyje 
Smilgių jūrų skautai dalyvavo Vabal
ninke vykusiame tarptautiniame tea
trų festivalyje. Ten galėjo parodyti 
savo aktorinius sugebėjimus, pamatyti 
kitus ir pasisemti naujų žinių, šauniai 
praleisti laiką ir susirasti naujų drau
gu-

Gera būdavo išgirsti paskelbiant, 
jog spektaklį vaidina jūrų skautai. 
Būtent -jūrų skautai. Tai daugeliui 
kėlė nuostabą ir susidomėjimą. Jau tu
rime naujų minčių ir konkrečių suma
nymų savo tolimesnei teatrinei veiklai. 
Tikime, kad sugebėsime įgyvendinti 
savo sumanymus.

Gero Vėjo!
Jutų skautė

Ieva Salogubova SmilgiŲ jury skautai ir skautės - artistai! Nuotr. Stasio Skrebio

PA Š T O DĖŽUTĖ

Siunčiame lauktuvių iš neseniai 
pasibaigusios rajono stovyklos - 
ženklą, marškinėlius ir stovyklos 
laikraštėlį. Linkime geros vasaros.
Stovyklos viršininkai:

s.fil.Gloria Adomkaitienė 
v.s. Vytautas Dilba

v.s.fil. Naida Snipaitė Johnson

Džiaugiamės nauja paskautininke 
Banevičių šeimoje. Dabar esame 
penki. Siunčiu nuotrauką "Skautų 
aidui", kuriuo labai džiaugiamės ir 
linkim geros sveikatos ir pasiryžimo 
šį darbą dar ilgai dirbti.

Sesė Danguolė ir brolis Mykolas

Dėkoju už ankstesnio rašinėlio 
"Gražiausi skautai-dainuojantys 
skautai!" išspausdinimą! Sėkmės 
darbuojantis. Gero Vėjo!

Sesė Ieva S.

a.a.v.s. Vytauto Sendžiko prisimin
imui siunčiu $25.00 auką "Skautų 
aidui", v.s. Vytautas buvo mylimas 

skautijos narys Toronte ir savo 
darbštumu - visiems pavyzdys. 
"Rambyno" tunte jis ilgus metus 
buvo iždininku, o kai įsigijom Ro
muvos stovyklavietę, buvo ir jos 
iždininku nuo pirmųjų dienų. Ka
nados rajone brolis Vytautas buvo 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
įgaliotiniu.
Liūdesyje paliko žmoną s. Liudą, 
sūnų Antaną, dukrą Aldoną ir visą 
Toronto skautiją.

Ilsėkis ramybėje mielas Broli 
Skautininke.

F.M.

"Skautų aido" redaktorei Alei, 
v.s.fil.Rimantui Griškeliui, v.s. Irenai 
Markevičienei, v.s. Daliai Trakienei, 
s. Irenai Serelienei, ps. Ritai Fabi- 
jonienei dėkoju už sveikinimus ir 
dėmesį ■ mano muzikinės kūrybos 
pastangoms. Ačiū visiems atsilan
kiusiems skautams ir skautėms. 
Ačiū v.s. Nijolei Užubalienei ir 
Amžinybėn išėjusiems v.s. Juozei 

Augustaitytei Vaičiūnienei ir v.s. 
Juozui Toliušiui už eiles. O uchtiš- 
kiams Statkams padėjusioms mums 
suformuoti tautinį supratimą. Ačiū 
atsilankiusiems uchtiškiams.

Giliai sujaudintas
Faustas

Atlanto rajono stovykla gerai 
praėjo, net oras buvo gana geras. 
Kas metai turime vis daugiau sto
vyklautojų. Šiais metais, kai suva
žiavo ir jaunos šeimos, mūsų 
skaičius pasiekė 200! Mums tai labai 
didelis skaičius ir džiaugiamės, kad 
augam.

Gloria Adomkaitienė

Sveikinimai iš N.C. kalnų. Lipom į 
Grandfather kalną. Vietomis reikėjo 
įsikabinti į kabelius, lipti kopė
čiomis ir net ropoti! Sunki, bet sma
gi iškyla.

Tomas ir Mya
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ŽAIDIMAI • •. - •__________ 4

SKAUTO-RAMA geltonšlipsiams

REIKIA ATLIKTI ŠIUOS UŽDAVINIUS:

Kuris įstatas yra apskritime?

Parašyk skautų šūkį

Robert Baden-Powell Anglijoje įkūrė pirmą skautų draugovę 1908 m. sausio 24 d.

Lietuvius skautus Vilniuje įkūrė (kas?) (kada?)

Koks čia mazgas?

Šv. Kalėdos yra (kokia šventė)

Kalėdų eglutę puošiame (kuo)

Musų tunto vardas yra:

Mūsų draugovės vardas -

Mūsų skilties šūkis -

Mano vardas ir pavardė -

Atlikęs uždavinius, padaryk Šio lapo kopiją ir pasiųsk “Skautų aidui” - sesei Alei 
Namikienei, 580 E. Park Ave., ELMHURST, IL 60126-3646
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SKAUTIŠKAS AČIŪ

Petroniu šeima širdingai dėkoja visiems, kurie, pagerbdami
a.a. JONO PETRONIO

atminimui, savo aukas paskyrė LSS Ramiojo Vandenyno rajono 
"Rambyno" stovyklavietei.

Iš viso buvo suaukota virš $2,300

Julija Petronienė,
v.s.fil. Daina Kasputienė, Virgis Kasputis, 

paukkštytė Nida Kasputytė, liepsnelė Julytė Kasputytė, 
ps. Dainius Petronis, s.fil. Nida Petronienė.

Aukotojai:
Zita ir Darius Rahbar/, Liubomiras ir Wanda Bichnevičius, Rimas ir Rūta Anelauskas, 
Tadas ir Dana Dabšyss, NGG Group (Nick Gyopyos), Steve ir Rūta Wrobicky, Ingrid 
Jodelė, Eugenijus ir Irrena Vilkas, Harold ir Katherina Watson, Steven ir Teresa Huyck, 
Antanas ir Dalilė Poli įkaitis, Paul ir Jessica Pretkus, Ona Norkus, Vincent ir Dalia 
Anelauskas, John Perkkins, Albinas ir Anna Vaičiūnas, Kevan ir Susan Combs, Vladas 
Gilys, Gintas Mockewicius, Mikalina Stančikienė, Bronius Seliukas, Jonas ir Marytė 
Kasputis, Elguea Farmily, Gediminas ir Jina Leškys, Linas ir Regina Polikaitis, Marija 
Matulionis, Sepiky Šeiima, Ces Satkas, Alė ir Eligijus Lelis, Adomas ir Birutė Jocas, Ted 
Gyopyos, Antanas ir Anelė Vosylius, Julia Rabinowitz ir Jeremy Appel, Rima Navickas, 
Aldona Jesmantas, Darius ir Tina Buntinas, Jennifer Antanaitis, Steven ir Monika 
Puodžiūnas, James ir Diane McGrory.

"Skautų aido" rėmėjai:

v.s. Feliksas Mockus, Toronto $25.00 a.a.Vytauto Sendžiko atminimui 
v.s. Alfa Pažiūrienė, Los Angeles $30.00

15 "Skauty aido" prenumeraty j Lietuvą užsakė - v.s.fil. Petras Molis, 
v.s.fil. Algis Glodas ir ps.fil. Dainius Glodas.

Nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė

"Skauty aido" administratorė
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