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D I E VU I • T Ė V Y N E I * A R T I M U I

Malda

Viešpatie, Tu pašaukei mus darbuotis bei rūpintis Lietuvių Skautų 
Sąjungos šviesia ateitimi. Mes dėkojame Tau už meilę ir globą, kuriomis Tu 
laiminai mūsų pastangas. Tu vedei mūsų jaunuosius, seses ir brolius, vis pilni
au atsiverti kilniųjų skautijos idealų vertybėms, tarnaujant DIEVUI, TĖVYNEI 
IR ARTIMUI.

Šiandien mes vėl susirenkame, Viešpatie, pažvelgti į savo organizacijos 
iššūkius, kurie mums kalba apie dabarties poreikius. Tu mums primeni, 
Viešpatie, kad nuolat mokėtume "skaityti laiko ženklus". O tai reiškia, kad 
esamos skautijos struktūros būtų tokios, kuriomis geriausiai pasiektume 
jaunųjų sesių ir brolių širdis, kai jiems nešame skautybės didžius turtus. 
Svarstysime šiandien savo "nuostatų" pasitarnavimą šiam kilniam tikslui.

Apšviesk mus, Viešpatie, savo Meilės Dvasios įkvėpimu, kad vis giliau 
pajustume Tavo nuolatinį Artumą visuose mūsų svarstymuose, sprendimuose 
ir nutarimuose. Tu lydėk mus ir visus lietuviškosios skautijos darbuotojus, 
pasklidusius plačiame pasaulyje. Mes žinome, Viešpatie, jog mūsų visų pas
tangas keleriopai padaugina Tavo dieviškoji Palaima. Tavo dangiškos šviesos 
meldžiame visiems mūsų posėdžio dalyviams. Per Kristų mūsų Viešpatį. 
Amen.

P.S. Malda LSS Pirmijos/Tarybos posėdžiams, 2005 m. spalio 21-23 d., Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemont, Illinois

v.s. Gediminas Kijauskas, SJ

2006 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS
' Lietuvos 3 
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GELEŽINIO VILKO ORDINAS
DVIEMS SKAUTININKAMS

2005-ieji metai užbaigti Geležinio Vilko ordinu pagerbiant 
du Lietuviy Skautų Brolijos skautininkus - v.s. Romą Otto ir 
v.s.fil. Gintarą Plačq.

"Geležinis Vilkas", pagal tradiciją, yra retas (gal taip 
ir turėtų būti) svečias mūsų kasdienėje skautybėje, nes gi - 
jei pasižadėjai "dirbti skautybės gerovei", tai ir dirbk! 
Bet... tarp pašauktųjų ir pasižadėjusių yra ir tokių, kurie 
savo gyvenimu, savo pavyzdžiu "nuėjo tą extra mylią". 
Jais džiaugiamės, didžiuojamės, jiems dėkojame.

Ir šį kartą, sveikindami mūsų iškiliuosius Brolius, žvel
giame į jų skautiškąjį kelią.

v.s. ROMAS OTTO

imąs Kaune, į lietuviškąją skautybę įstojo 1947 m. 
Memmingene, Vokietijoje. Davė skauto įžodį. 
Sekantieji įžodžiai ir darbai jau Kanados žemėje, į 

kurią atvyko 1948 m. Tada įstojo į Kanados skautų orga
nizaciją. Joje per septynis skautavimo metus tapo "Kings 
Scout". Vėliau ėjo įvairias pareigas - dvi kadencijas buvo 
"District Commissioner", 10 metų Wood Badge instrukto
rium Gilwellio mokykloje (pats nuolatos lavindamasis 
įvairiose Gilwellio mokyklos šakose).

1969 m. Montrealy skauto vyčio įžodžiu pasižadėjo 
tarnauti. Iki 1971 m. "Jono Basanavičiaus" skautų vyčių 
būrelio vadas. 1971 m. pakeltas į paskautininko laipsnį, 
1972-1974 m. "Geležinio Vilko" tunto, Montrealyje, tun- 
tininkas, vėliau -1988-1999 m. sujungto "Geležinio Vilko- 
Neringos" tunto globėjas. Du kartus buvo LSB vadeiva- 
atstovas 1991-1993 m. ir 2003-2005 m. Šioje kadencijoje ėjo 
ir rajono vado pareigas.

1994-1999 m. buvo LSB Vyr. Skautininko 
Pavaduotoju, o 2000-2003 m. - Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyriausiu Skautininku.

Bet tikrasis brolio Romo pašaukimas - jaunimas, 
sueigos, stovyklos. Gyvendamas Montrealyje, stovyklavo 
su skautais "Baltijos" stovyklavietėje, žiemą, vasarą 
iškylavo. "Baltijoje" 1970 m. vyko LSS Gintaro ir Ąžuolo 
vadovų mokyklų stovykla, kur brolis Romas buvo skau- 
tamokslio instruktorium. Nuo 1990 m. kas metai daly
vauja Kanados rajono "Romuvos" stovyklavietėje, yra 
pionerijos bei iškylų vadovas. Nuo 1992 m. Ąžuolo ir 
Gintaro mokyklų stovyklose yra skautamokslio instruk
torium.

1993 m. Jubiliejinėje stovykloje - Brolijos "Dariaus ir 
Girėno" paštovyklės viršininko pavaduotojas; 1996 m. 
Anglijoje suruoštoje lavinimo stovykloje iš Lietuvos 

atvykusioms skautams - skilčių sistemos, pionerijos 
instruktorius; 1998 m. Tautinėje stovykloje - Brolijos pas- 
tovyklės "Kunigaikščių žemė" viršininko pavaduotojas ir 
programos vedėjas; 2003 m. Jubiliejinėj stovykloje - 
Brolijos pastovyklės viršininko pavaduotojas ir pavyzd
inės stovyklos viršininkas.

"Man ruoštis ir eiti į skautų sueigą - vienas malonu
mas" - sako man brolis Romas jau ne vieną kartą. Jo 
žodžiais - skautavimas jaunimui turi būti įdomus ir mal
onus. Globodamas savo 96 metų sulaukusią mamą, 
nuėjęs į skautų sueigą, įgyja naujos energijos visai 
savaitei.

"Mano tėvas buvo didelis patriotas ir mus taip augi
no. Vokietijoje iš tada leidžiamo "Minties" laikraščio kas
dieną liepdavo nurašyti po lapą". Klausydama šių brolio 
Romo žodžių, pagalvojau, kad gerai darė jo Tėvas, nes 
turiu 2000 m. išleistą Aušros Vartų parapijos Montrealyje 
Jubiliejaus (1950-2000) leidinį, kurio redakcinės komisijos 
pirmininku ir koordinatorium buvo Romas Otto.' 
Montrealyje leidžiamo laikraščio "Nepriklausoma 
Lietuva" valdybos pirmininku taip pat buvo mūsų brolis 
Romas Otto. Dabar, gyvendamas Toronte, jau kiek laiko 
jis darbuojasi ir prie "Tėviškės Žiburių"

Ėjęs pačias aukščiausias pareigas LSB, v.s. Romas 
Otto ir toliau džiaugiasi, kaip jis sako, tikruoju, maloni
uoju skautavimu - kiekvieną savaitę dirba su skautų 
vienetais "Rambyno" ir "Šatrijos" tuntuose, Toronte.

v.s.fil. GINTARAS PLAČAS

_ _ai Chicagoje gaudavom "Lituanicos" tunto, "Vinco 
Krėvės" skautų draugovės laikraštėlį, tuoj žvelg- 

JLX.davom į "Skautybė yra..." puslapį. Su nuostaba 
džiaugėmės per tų geltonšlipsių akis matoma taip gražia 
skautybė. Dabar, po 40 metų, kai paklausiau tą buvusį 
geltonšlipsį, "Skilties" laikraštėlio įkūrėją, v.s.fil. Gintarą 
Plačą "kas yra skautybė?", jis atsakė - "charakterio lavin
imas, o stovyklos, iškylos ir visa kita - priemonė tam 
pasiekti".

Gimęs išeivijoje, brolis Gintaras skauto įžodį davė 
1962 m. "Lituanicos" tunte, Chicagoje. Sekantieji 
pasižadėjimai: 1967 m. - skauto vyčio, 1969 m. KorpIVytis 
senjoro, 1969 m. - skautininko.

Pedagogų sūnus, Gintaras nuo jaunų dienų 
pasižymėjo gabumu vadovauti, dalintis, mokyti.
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"Lituanicos" tunte ėjo skiltininko, draugininko, skautų 
skyriaus bei vadovų lavinimo skyrių vedėjo pareigas. 
Subūręs skautus į redakcinę skiltį, "Skilties" laikraštėlį 
redagavo 10 metų. Tunte vadovavo šešiems skiltininkų 
kursams (1969-1985 m.) ir draugininkų seminarui 1972 m. 
LSB Ąžuolo vadovų mokyklą baigė 1966 m. Tunto 
stovyklose ėjo skiltininko, draugininko, pastovyklės 
viršininko, komendanto pareigas, "Atgimimo" stovyklos 
viršininkas 1990 m. "Lituanicos" tunto tuntininkas 1985- 
1987 m. ir 1989-1990 m.; "Lituanicos" tunto skautų vyčių 
kandidatų globėjas 1994-2002 m.

Akademiniame Skautų Sąjūdyje - KorpIVytis 
Chicagos skyriaus pirmininkas, ASS Chicagos skyriaus 
pirmininkas, JAV Vidurio rajono ASS vadeiva.

Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje: 9 metus skautų 
skyriaus vedėjas, 12 metų prityrusių skautų skyriaus 
vedėjas, JAV Vidurio rajono vadeiva/atstovas 3 metus. 
Vadovų lavinimo/Ąžuolo vadovų mokyklos vedėjas 9 
metus, Ąžuolo mokyklos viršininkas 1999 m., 2001 m.,
2004 m., 2005 m. Skiltininkų kursų vedėjas 2003 m. ir
2005 m., draugininkų suvažiavimo programos vedėjas 
2005 m.

1993 m. Jubiliejinėje ir 1998 m. Tautinėje stovyklose 
buvo prityrusių skautų pastovyklės viršininku.

Lietuvių Skautų Sąjungos Taryboje: LSS Tarybos 
narys 1976-1978 m.; Tarybos vice-pirmininkas 1979-1981 
m.; Tarybos sekretorius 1982-1984 m.; Tarybos narys 2003- 
2005 m.

Skautams ir vadovams v.s.fil. Gintaras Plačas yra 
paruošęs nepaprastai daug informacijos, skautavimo 
vadovėlių: "Skiltininkų kursų vadovėlis"; "LSB 
Pažangumo programos"; "Skilčių sistema"; "Skautų 
pavyzdinis metinis planas" 1985 ir 1986 metams, 
"Prityrusių skautų pavyzdinis metinis planas - 1993 m"; 
"Draugininko žodis"; "Draugovės administracijos ir 
planavimo formos"; "Vadovų lavinimas draugovėse"; 
"Vieneto veiklos planavimas"; "Lituanicos tunto vadijos 
žinynas"; "Ąžuolo mokyklos vadovėlis"; "Ąžuolo 
mokyklos patarėjo žinynas"; "Ąžuolo mokyklos instruk
toriaus žinynas"; "Stovyklautojo 'Kirvuko' žinynas"; 
"Žiemos stovyklautojo specialybės žinynas"; 
"Draugininko žinynas".

Brolio Gintaro darbo/profesijos sritis - Training and 
Development ir Organization Development. Jo 
skautiškoji šeima - žmona ps.fil. Aldona, duktė s.fil. 
Julytė Kudirkienė ir žentas ps.fil.dr. Andrius Kudirka, 
sūnus s.v.v.sl. Petras ir duktė vyr.sk.v.sl.t.n. Krista.

Kiekvienai Ąžuolo mokyklos stovyklai ar vadovų 
suvažiavimui su džiaugsmu besiruošdamas, v.s.fil. 
Gintaras Plačas sako, kad "kai dirbi su jaunimu, tai labai 
svarbu jais tikėti, nes tada ir jie patys įgaus pasitikėjimą 
savo gabumais ir juos vystys."

v.s.Alė Namikienė

v.s. Romas Orto

v.s.fil. Gintaras Plačas ASS metinėje šventėje šoka su dukra 

Krista, tq vakarą gavusia ASD spalvas.
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LIETUVA

Vieniem - tu didvyrių palaiminta žemė, 
Kitiem - tu nykštukų varginga tėvynė, 
O man tu esi kaip smutkelis prie kelio, 
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.

Vincas Mykolaitis - Putinas

"Žemaičių kryžiai" - M.K.Čiurlionis

VASARIO 16-oji

1918 metais paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė

Tais pačiais metais gimė ir 
Lietuviškoji Skautija

“Atgimė tėvynė, gimėme ir 
mes, metai išaugino 

skautiškas eiles.

Viską mes pašuęsim. Lietuvai 
mielai - motina ji mūsą, 

o mes jos vaikai.”

Vilius Bražėnas

2006 SAUSIS-VASARIS 4 SKAUTŲ AIDAS
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 

Tarybos Pirmininko 
įsakymas Nr. 1 7

Pakėlimai ir Apdovanojimai

2005 m. lapkričio 27 d.

Par.l: Pristatyti LSS Brolijos Vyriausio Skautininko v.s.fil. 
Romo Rupinsko, Seserijos Vyriausios Skautininkės v.s. 
Dalios Trakienės ir Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos 
Pirmininkės v.s.fil. Zitos Rahbar, ir atitinkant LSS 
nuostatams, sekantiems broliams ir sesėms, Pirmijos slap
tu balsavimu yra suteikiami šie vyresniškumo laipsniai ir 
LSS ordinai:

Paskautininko/Paskautininkės laipsnis:

v.sl. Belinda Hornas-Wilson
"Aušros" tuntas, Sydney, Australia 

v.sl. Auksė Stočkutė
"Palangos" tuntas, Los Angeles, CA 

vyr.sk. Laima Žemaitaitytė-Baipšienė
"Palangos" tuntas, Los Angeles, CA 

v.sl. Danutė Barienė
"Aušros Vartų-Kernavės" tuntas, Chicago, IL 

fil. Tina Buntinienė
A.S.S. Vadija

senj. Moacir De Sa Pereira
A.S.S. Vadija 

s.v. Linas Gobis
“Baltijos" tuntas, Detroit, Ml

Skautininko/Skautininkės laipsnis:

ps. Jūratė Venckienė 
"Palangos" tuntas, Los Angeles, CA

ps.fil. Tomas Dundzila
LSS Brolijos Vadija 

ps.fil. Julija Kudirkienė
A.S.S. Vadija

ps.fil. Jennifer Antanaitytė
A.S.S. Vadija

Už Nuopelnus Ordinas:

ps. Laima Prasauskaitė-Balchienė 
"Palangos" tuntas, Los Angeles, CA

s. Regina Polikaitienė 
"Palangos" tuntas, Los Angeles, CA

Lelijos Ordinas:

s.fil. Jonas Variakojis 
A.S.S. Vadija

s.fil. Vytenis Kirvelaitis
A.S.S. Vadija

Par. 2: Pristatyti LSS Brolijos Vyriausio Skautininko v.s. 
Romo Rupinsko, ir atitinkant LSS nuostatams, sekantiems 
broliams, Pirmijos slaptu balsavimu, yra suteikiamas

Geležinio Vilko Ordinas:

v.s.fil. Gintarui Plačui 
v.s. Romui Otto

Par. 3: Nuoširdžiai dėkoju visiems broliams ir sesėms už 
Jų pasišventimą skautijos labui, pavyzdingą darbą savu
ose vienetuose ir atliktas ilgametes pareigas. Linkiu Jiems 
dar daug gražių skautiškų dienų mūsų gretose.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. Tarybos Pirmininkas
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
Vadijos pranešimai

APDOVANOTI:

Vieneto vadovei ir rajono Atstovui pristačius, už 
pavyzdingai atliekamas pareigas Vėliavos Žymeniu 
apdovanojamas "Džiugo" tunto, Melbourne, Australijoje, 
skautas v.sl. Rimas Strunga.

Ordinu už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu apdovanoti 
"Širvintos-Nemuno" tunto, Hamiltone rėmėjai:
Petras Šidlauskas ir Jonas Stankus.

Sveikinu apdovanotąjį brolį Rimą ir nuoširdus ačiū skau
tiškos veiklos Hamiltone rėmėjams.

BAIGĖ LSB ĄŽUOLO VADOVŲ MOKYKLĄ

LSB Ąžuolo Mokyklos vedėjui v.s.fil. Gintarui Plačui pris
tačius tvirtinu, kad "Lituanicos" tunto, Chicagoje, skau
tai sėkmingai baigė Ąžuolo Mokyklos 2004 m. kursus:

j.b.j.ps. Aras Galinaitis - ĄM baigimo nr. 136
j.b.v.v. Martynas Plazyk - ĄM baigimo nr. 137
j.b.v.v. Aras Žygas - ĄM baigimo nr. 138
j.b.v.v. Aleksas Modestas - ĄM baigimo nr. 139

Broliai atliko visus nustatytus uždavinius bei reikalav
imus. Suteikiu jiems teisę nešioti Ąžuolo Mokyklos 
ženklą ir įteikiu jiems šios mokyklos pažymėjimus.
Sveikinu mūsų pavyzdinguosius brolius, didžiuojuos jų 
atsiekimu ir kviečiu toliau tęsti darbą su jaunesniais bro
liais, kur tik reikia pagelbos ugdant mūsų lietuvišką, 
skautišką jaunimą.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

2005 m. gruodžio mėnuo

Lietuvių Skautų Brolijos 
2003-2005 m. veiklos apžvalga

Lietuvių Skautų Brolijoje 2005 m. yra registruoti 848 bro
liai:

JAV Vidurio rajone 299
Chicago - 196, Detroit - 69, Cleveland - 34

Kanados rajone 164
Toronto - 136, Hamilton - 16, Montreal - 12

JAV Atlanto rajone 129
Boston - 72, New York - 16, Worcester - 11,
Hartford - 11, Washington - 11, Philadelphia - 8

Australijos rajone 100
Melbourne - 53, Sydney - 32, Adelaide - 9,
Geelong - 2

Europos rajone 70
London - 70

JAV Ramiojo Vandenyno raj. 50
Los Angeles - 50

Pietų Amerikos rajone 25
Pavieniai asmenys 15

Iš viso yra 17 registruotų vienetų, iš jų 10 yra mišrus 
vienetai.

Šakomis Brolijos skaičiai atrodo taip:

Giliukai
Vilkiukai/bebriukai
Skautai /jūrų jauniai
Prityrę/jūrų skautai
Skautai vyčiai/jūrų budžiai 
Skautininkai/j.skautininkai

11
173
193
111
198
147

Vaikai 59%, Jaunuoliai 23%, Suaugusieji 18%

Narių skaičius, palyginus su 2003 ir 2004 metais,
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nemažėja. Kaikuriose vietovėse yra padidėjęs, ypač pačių 
jauniausių.

Bendradarbiavimas su Skaučių Seserijos vadija šioje 
kadencijoje vyko nepaprastai gerai. Abiejų šakų siekiai ir 
uždaviniai yra tokie patys. Dirbant kartu, buvo įgyvend
inti šie atsiekimai:

® 2003 ir 2004 m. įvyko dveji tuntininkų suvažiavi
mai. Buvo paruošti ir išdalinti visiems tuntininkams kon
spektai, kuriuose yra sudėti nuostatai ir kitos taisyklės, 
įvairūs sąrašai, nario mokesčio, registracijos ir iždų 
tvarkymo reikalavimai, ir informacija, bei kiti svarbūs 
dokumentai.

® įvyko dveji skiltininkų kursai 2003 ir 2005 m.

® Draugininkų suvažiavimas įvyko 2005 m.

® Suruoštos dvi Gintaro ir Ąžuolo Vadovų Mokyklų 
stovyklos 2004 ir 2005 m.

• Į akivaizdinį LSB vadijos posėdį vadovai suvažiavo 
tris kartus. Dalis tų posėdžių vyko kartu su Skaučių 
Seserijos vadija aptariant bendrus reikalus.

® Patyrimo laipsnių ir specialybių programos buvo 
peržiūrėtos abiejų šakų vadovų.

© Vadovų elgesio taisyklės - "Duty of care" buvo 
išnagrinėtos ir priimtos.

® Paruošta ir priimta nauja programa suaugusiems, 
norintiems tapti vadovais Lietuvių Skautų Sąjungoje.

LSB rūpesčiai:

® Dar vis trūksta naujų vadovų. Sunku vienetuose 
ilgiau išlaikyti jaunus vadovus, nes dažnai išvyksta studi
joms į kitas vietoves.

® Per lėtai vyksta tuntininkų pasikeitimas. Pareigose 
reikia keistis, kad vyktų nuolatinis atsinaujinimas, taip 
pat reiktų "succession plans".

® Uždarant vieneto veiklą, turėtų būti griežčiau 
laikomasi turto pervedimo taisyklių.

® Atnaujinti ir patobulinti programas yra sunkesnis 
darbas, nes nėra pakankamai savanorių ar pagelbos.

Viena priežastis - menkesnis lietuvių kalbos žinojimas.

• Dar reikia pagerinti informacijos perdavimo gal
imybes eiliniams vadovams.

LSB pasisekimai:

• Visi brolijos nuostatai buvo peržiūrėti ir atnaujinti. 
Uniformų nuostatai pakeisti.

® Brolija dalyvavo LSS Jubiliejinėje stovykloje 2003 
m.

® Atspausdinta "Skautybė berniukams" knyga.

® LSS vadovų sąskrydyje su Lietuvos Skautijos ir 
Studentų skautų sąjungos vadovais dalyvavo Brolijos 
atstovas.

© Vis yra nagrinėjama, kaip geriau Brolijos vadijos 
žinias ir informaciją perduoti vadovams ir nariams. 
Pagrindinai yra naudojamas e-paštas, tinklalapis (skau- 
tai.org) ir "Skautų aidas".

• Finansiniai reikalai - nario mokesčio rinkimas ir 
narių registracija vyksta be didelių problemų ir laiku; kas 
metai yra paruošiama brolijos metinė sąmata ir jos laiko
masi; finansiškai Brolija yra geroje padėtyje. Padėka 
Brolijos iždininkui broliui Kaziui Matoniui ir 
Seserijos/Pirmijos iždininkei sesei Irenai Markevičienei 
už pavyzdingai atliekamas pareigas.

• Visi keturi Brolijos sąrašu išrinkti LSS Tarybos nar
iai (broliai - Gražutis Matutis, Gintaras Čepas, Bronius 
Naras ir Vytenis Lietuvninkas) buvo pakviesti aktyviai 
dalyvauti Brolijos vadijoje, nes atstovaudami Broliją 
Taryboje, turi žinoti kas vyksta pas mus.

® Ryšiai tarp Brolijos vadijos ir tuntininkų yra artimi, 
komunikacija gera.

• Bendrai, Brolijoje jaučiasi atgijusi energija ir entuzi
azmas tarp vadovų ir jaunimo. Žiūrint į dabartinius mūsų 
narių skaičius, tikrai apsimoka toliau dirbti, nes yra 
ateitis.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas
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LSB IR LSS SKILTININKŲ KURSAI 2005 m.

Skilčiy "krokodilo" rungtynės. Dirbda mos kartu ir sekdamos skiltininky komandas, skiltys uždavinį atliko sėkmingai.

Nuotr. G.Plačo

Skauty Brolijos ir Skaučiy Seserijos skiltininky 
kursai įvyko 2005 m. spalio 1-2 d.d. 
Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Ml.

_ursų vadovai: LSB Vadovų lavinimo skyriaus ir 
"Ąžuolo" vadovų mokyklos vedėjas v.s.fil. Gin- 

JL^taras Plačas, s.fil. Julytė Kudirkienė, ps.fil.dr. 
Andrius Kudirka, s. Rasa Conklin, v.s. Rasa Karvelienė,

LSB VP s. Edis Leipus, vyr.sk. Vida Skilandžiūnienė, ps. 
Violeta Sriubiškienė. Instruktoriai: Audra Brooks, Aras 
Galinaitis, Saulius Galinaitis, Algytis Kasputis, Angelė 
Moss, Inga Moss, Rimas Marčiulionis, Krista Plačaitė, 
Antanas Senkevičius ir Matas Tamošiūnas. Jie visi - skau
tai vyčiai, vyresniosios skautės; jų nuotrauka puošia SA 
viršelį. Skiltininkų kursų administratoriai - Rita ir 
Edmundas Kaspučiai ir Virga Norkevičienė.

Iš "Šatrijos" tunto, Toronte, kursuose dalyvavo Asia

šv. Mišiy metu giesmėms vadovavo s.fil. Julytė Kudirkienė, ps.fil.dr. Andrius 
Kudirka, vyr.sk.t.n. Krista Plačaitė ir vyr.sk.t.n. Aleksa Moss. Nuotr. G.Plačo

Skilandžiūnaitė, Lauren Ploog, Veronika 
Sriubiškytė, Lia Aiello, Daiva Didžbalytė, 
Daina Šimkutė ir Kristina Marijošiūtė. 
"Lituanicos" tunto, Chicagoje - Jonas 
Weir, Kazimieras Šoliūnas, Mikutis 
Leipus, Andrius Markulis ir Aleksandras 
Conklin. "Gabijos" tunto, Detroite - 
Viktorija Thompson, Regina Thompson ir 
Viktorija Zigmantaitė. "Baltijos" tunto, 
Detroite - Mykolas Grabauskas, Linas 
Kasputis, Vytas Kasputis, Marius 
Miliūnas ir Domas Šiaudvytis.

Labai plačioje pusantros dienos pro
gramoje prie skiltininkams reikalingų 
temų ir diskusijų, buvo atitinkami 
užsiėmimai ir žaidimai. Pokalbių temos 
buvo apie grupes ("gangs") ir skiltis;
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ps.fil.dr. Andrius Kudirka vadovavo lauko žaidimui "apsikrėtimas" nuotr. G. Plačo

skilčių vardus ir gaireles; skilčių sistemą; skiltininko rolė 
ir pareigos; kitų skilties narių pareigos; skautų ideologija 
- įstatai ir įsakymai; kaip paveikti savo skautus; skilties 
dvasia, veikla ir pažangumas; sueigų planavimas ir įver
tinimas; darbų paskirstymas ir kt. Visas šias temas lydėjo 
užsiėmimai, vaizdinės priemonės, užpildomi klausimų 
lapai ir žaidimai, kaip - skilties mašinos statymas, įvairios 
estafetės, skilties perkėlimas per upę, skiltininkas veda 
aklą skiltį, "apsikrėtimas" ir 1.1.

R. Baden-Powell sakė: "Jei iš skautybės padarome 
formalų rimto mokymo planą, mes prasilenkiame su 
skautiškojo lavinimo esme ir verte, ir veržiamės į mokyk

loms skirtą darbą, neturėdami tam darbui paruoštų spe
cialistų. Mums rūpi, kad visi berniukai eitų su mumis per 
smagų savęs lavinimą iš vidaus, o ne formalų mokymą iš 
viršaus ir išoriniai".

Iš kursų įvertinimo lapų ir matome, kad B.-P. skau
tiškojo ugdymo sistema veiksminga, nes daugumai kur
santų patiko žaidimai, taip pat dauguma galvoja, kad 
užsiėmimuose būtų geriau dalyvauti darbo uniformomis.

An

Ranky "tiltu" perkeliamas Mikutis Leipus. Nuotr. E. Leipaus
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Draugininky suvažiavimo dalyviai.

DRAUGININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuviy Skauty Brolijos ir Skaučiy Seserijos 
draugininky ir kity vadovy suvažiavimas įvyko 
2005 m. spalio 29-30 d.d. Cuyahoga Valley 
Environmental Education Center, netoli 
Cleveland, OH.

Suvažiavimą ruošė LSB ir LSS Vadovų,-ių lavinimo 
skyrių vedėjai. Suvažiavimo kvieslyje LSB Vadovų lavin
imo skyriaus vedėjas v.s.fil. Gintaras Plačas rašė:

Suvažiavimo vadovas v.s.fil. Gintaras Plačas dalina "Draugi
ninko knygos" kopijas skauty vyčiy ir vyr. skaučiy vadovams.

"...Suvažiavimas organizuojamas ir finansiškai remiamas 
LSB ir LSS Vyriausių Skautininkų, kad Jūs, draugininkai 
ir tuntininkai, turėtumėt progą pasidalinti mintimis bei 
patyrimu, padėti vieni kitiems rasti atsakymus į rūpimus 
klausimus ar iškylančias problemas, ir kartu su LSB ir LSS 
Vadijų nariais rasti kelią, kad Jūsų darbas su mūsų skau
tiškuoju jaunimu būtų lengvesnis."

Suvažiavimo programoje apie patyrimo laipsnius ir 
specialybes, skautamokslj, veiklos planavimo galimybes, 
metodus, sueigų planus bei jų pagerinimus, bendrai ir 
atskiroms grupėms kalbėjo LSB ir LSS vadijų skyrių vedė
jai. Draugininkų problemų svarstymo, draugininko stan
dartai (self-evaluation instrument) (3 dalis) pašnekesiams 
vadovavo s.fil. Tomas Dundzila; vadovų lavinimas drau
govėse, kursų žinių pritaikymas, skilčių sistema, veiklos 
planavimo įvadas - v.s.fil. Gintaras Plačas; metinės veik
los plano sudarymas - v.s. Dalia Trakienė; draugininko 
pareigos ir kompetencija - s. Edis Leipus. LSB ir LSS Vyr. 
Skautininkai v.s.fil. Romas Rupinskas ir v.s. Dalia 
Trakienė aiškino apie "Duty of Care" dokumentą, o v.s. 
Remigijus Belzinskas ir s. Virginija Rubinski vadovavo 
dalyvių diskusijoms - ko draugininkai tikisi iš vadovy
bės, kliūtys, trūkumai, pagalba jų darbuose ir t.t.

2005 metais Skautų Brolijos ir Skaučių Seserijos 
vadovų lavinimo skyriai atliko nepaprastai daug darbo.
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Liepos mėn. "Romuvos" 
stovyklavietėje, Kanadoje 
vyko "Ąžuolo" ir "Gintaro" 
vadovų mokyklų stovykla, o 
spalio mėn. - skiltininkų 
kursai ir draugininkų 
suvažiavimas. Galime 
džiaugtis ir didžiuotis.

an

(nuotraukos s.fil. Vytenio 
Lietuvninko)

Skautai vyčiai po v.sl. Vėjo Belzinsko (priekyje su vyčio lazda) skauto vyčio įžodžio

Vyriausi Skautininkai v.s.Romas Rupinskas ir v.s. Dalia 
Trakienė dėkoja suvažiavimo administratoriams v.s. Remigijui 
Belzinskui ir s. Virginijai Rubinski.

Gera suvažiavimo eiga džiaugiasi LSB VS v.s.fil. Romas 
Rupinskas ir LSB vadovy lavinimo skyriaus vedėjo pavaduoto
jas s.fil. Tomas Dundzila.

"D.L.K. Gedimino",
Toronte, draugovės

draugininkas
s.v.v.sl.senj. Danielius B1

Vilkiuky vadovas ps.fil. Paulius Mickus iš Washington, DC ir 
LSS paukštyčių skyriaus vedėja s. Onutė Gecevičienė 
susumuoja savo grupės "Draugininko pareigos" diskusijy 
rezultatus.

Puzeris prisega jo 
grupės atsakymus

LSB prityrusių skautų skyri
aus vedėjas s.fil. Algis 
Tamošiūnas vadovauja 
pokalbiui apie draug
ininko pareigas.
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Bendros sueigos dalyviai 2005 m. spalio 15 d.

METINĖ 
ŠVENTĖ

Akademinio Skauty Sąjūdžio metinė šventė 
įvyko 2005 m. spalio 15-16 dienomis, 

Burr Ridge. IL.

_ uvažiavime dalyvavo apie 40 narių dienos metu ir 
^e^virš 70-ies vakare. Rytinėje programoje, kurią 

pravedė fil. Jonas Variakojis, turėjome progos dau
giau susipažinti su dabartine ekonomine, socialine ir poli
tine padėtimi Lietuvoje "dalyvaudami Lietuvos 
Prezidento rinkimuose". Suvažiavimo dalyviai, pasi
dalinę j dvi dalis, išrinko savo kandidatus bei jų patarėjus. 
Buvo du kandidatai. Fil. Darius Buntinas - kandidatas 
Lietuvos kaimiečiams, jo patarėjai - v.s.fil. Antanas 
Paužuolis ir s.fil. Vilija Kerelvtė. Fil. ps. Andrius Kudirka 
- Lietuvos miestiečiams, su patarėjais v.s.fil. Jolanta 
Kereliene ir fil. Vyteniu Miseliu. Po debatų ir pokalbių,

Skautininkės įžodį duoda fil.dr. Renata Variakojytė- 
Staniškienė. Įžodžio apeigai vadovauja v.s.fil. Jolanta 
Kerelienė, viduryje - ASS Vadijos Pirmininkė v.s.fil. Zita 
Rahbar, šalia - s.fil. Svajonė Kerelytė.

kurių metu balsuotojai turėjo progą duoti klausimus 
abiems kandidatams, įvyko "balsavimai". "Prezidentu" 
išrinktas ps.fil.dr. Andrius Kudirka.

Popietinėje programoje vyko ASD, Korp'Vytis ir 
FSS sueigos. Jose dalyviai aptarė pasiūlytus A.S.S. nuo
statų bei reguliaminų pakeitimus ir, su keliomis mažomis 
pataisomis, juos priėmė. LSS Pirmijai patvirtinus, naujasis 
nuostatų/reguliaminų dokumentas bus pristatytas tin- 
klalapyje.

Bendroje sueigoje užrišome spalvas naujoms 
tikrosioms narėms ir senjorui, papuošėm žaliu 
kaklaraiščiu ps.fil. Renatą Staniškienę, ilgametę Chicagos 
skyriaus kandidačių globėją.

Suvažiavimas baigėsi Metine Švente ruošiama 
bendrai su Chicagos skyriumi. Čia turėjome progos pasik
lausyti fil. Algio Zaparacko įspūdžių, kai jis lydėjo prezi
dentą Bush į Latviją, pakeliui į II-ojo pasaulinio karo 
baigimo iškilmes Maskvoje. Po to, kaip dera per metinę 
šventę, linksmai vakarieniavome, šokome ir dainavome.

L
(nuotraukos fil. Gintaro Plačo)

Naujos tikrosios narės ir senioras Chicagos skyriuje: vyr.sk.t.n. 
Krista Plačaitė,- vyr.sk.t.n. Julija Vallee, s.v.senj. Arūnas 
Karalius, g.t.n. Žiba Saulytė, vyr.sk.t.n. Audrė Kapačinskaitė 
ir vyr.sk.t.n. Aušra Brooks
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KANADOS RAJONE

vykios dienos...
2005 m. Kanados rajono skauty stovykla "Romuvoje"

Pavyzdingos paukštytės Rachel Asevičiutė, Erika Kišenaitė, Rūta Simanavičiūtė, Danielė Punkrytė, Elenytė Olekaitė, Maksytė 
Olekaitė ir Angelė Kulikauskaitė su vadovėmis Adele Radžiūnaite ir Vilija Narušyte

Keletą dieny švietė saulė ir buvo karšta. Keletą 
dieny smarkiai lijo - buvo šalta. Naktį miške 
nudundėjo griaustinis, o kitą naktį žvaigždės 
aksominiame danguje žydriai tviskėjo. 
Tipiškas stovyklos oras.

m. Kanados rajono skautų stovykloje 
Z b M 1 tekc> patirti įvairaus oro, skautiškai prie 

Xa V Vk7gamtos sąlygų prisitaikyti ir smagiai 
praleisti laiką ošiančio miško žalume. Daug iškylauta - 
pėsčiomis ir baidarėmis. Stovyklautojai lauko virtuvėse 
gaminosi įvairius patiekalus, nakvojo lapinėse ir palap
inėse, šaudė lankais, mokėsi apie gamtą, dainavo žino
mas dainas ir naujas išmoko, prie laužų linksminosi, 
žaidynių popietėje sportavo, vakariniuose užsiėmimuose 
išdykavo, rimtai davė įžodžius, atliko patyrimo laipsnių 
programas ir įsigijo daug specialybių. Pasibaigus stovyk
lai, ne vienas iš sesių ir brolių, vos tik pro vartus išvažiavę 
tėvelių mašinoje saldžiai knarkė...!

"Romuvos" stovyklavietė rugpjūčio pradžioje 
sulaukė 146 stovyklautojų iš Toronto, Hamiltono,

Šaunieji giliukai Motiejus Halpin ir Linas 
Gabrys su sese vadove - Judita Gabriene
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Linksmieji vilkiukai - Paulius Putrimas, Mykolas Halpin, Linas Aleknevičius, Lukas Janowicz, Martynas Širvinskas, Mykolas 

Skilandžiūnas, Viktoras Maksimovicz, Andrius Craig ir Lukas Gabrys. Paskutinėje eilėje vadovai - Kristina Dambaraitė- 
Janowicz, Mindaugas Leknickas, Romanas Marijošius, Linas Grybas ir Ronaldas Bartninkas

Windsoro, Rochesterio, Pittsburgho.
Stovyklos .komendanto pareigas ėjo s.v. Andrius 

Rusinas. Kiti vadovai: ps. Judita Gabrienė vadovavo liep
snelėms ir giliukams, vyr.sk.sl. Vilija Narušytė, vyr.sk.sl. 
Adelė Radžiūnaitė, vyr.sk.sl. Vaiva Kuraitė - jaunesnėms 
skautėms; vyr.sk.sl. Vida Skilandžiūnienė, vyr.sk.sl. Rasa 
Saulėnas, vyr.sk.sl. Violeta Sriubiškienė ir vyr.sk.psl. 
Renata Simonavičiūtė - skautėms; vyr.sk.sl. Veronica 
Lemon ir vyr.sk.sl. Julija Valiulytė - prityrusioms 
skautėms; vyr.sk.sl. Vilija Yčaitė - vyresnėms skautėms; 
s.v. Linas Grybas, s.v. Romanas Marijošius, s.v. Ronaldas 

Bartninkas, ps. Kristina Dambaraite-Janowicz ir prit.sk. 
Tomas Yčas - vilkiukams; s.v. Morkus Sungaila, ps. 
Gailius Senkus, v.s. Romas Otto, v.s.fil. Arūnas Dailydė, 
prit.sk. Darius Saplys ir prit.sk. Anton Wasowicz - skau
tams; s.v. Danielius Puzeris, s.v. Matas Turczyn, prit.sk. 
Tomas Krakowski, prit.sk. Danielius Šarūnas ir prit.sk. 
Darius Paznekas - prityrusiems skautams; s.v. Andrius 
Rusinas - skautams vyčiams; j.b. Paulius Bekeris, j.b. 
Ričardas Punkris ir j.b. Almantas Balsas - jūrų skautams.

Norime, kad liktų istorijai ir visi kiti mūsų 
gražios stovyklos vadovai ir darbuotojai. Štai jie - pirmo-

Jūry skauty eilės auga! Priekyje bebriukai - Robertas Kulikauskas, Mikas Punkris,' Kristupas Gorys, Simas Punkris, Romas 
Šimkus ir Andrius Balsas. Antroje eilėje: Ričardas Punkris, Andrius Birgiolas, Paulius Sergautis, Jonas Birgiolas, Steponas 

Kulikauskas, Almantas Balsas ir Paulius Bekeris.
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O čia - broliai skautai! Priekyje priklaupę: Adomas Grybas, Max Valadka, Matas Sriubiškis ir Alex Aiello. Stovi: Kostas 
Paliulis, Arūnas Dailydė, Lukas Sherwood, Jonas Bliskys, Gailius Senkus, Matas Sungaila, Matas Senkus, Morkus Sungaila, 
Milo Lattanzi, Justinas Turuta, Darius Saplys, Saulius Grybas, Petras Bartninkas, Kasperas Špokas, Stefan Wasowicz

sios pagalbos teikėja - ps. Silvia Otto, baidarių ir ežero 
pakrantės skyrius - g.vair. Kristina Petrauskaitė, 
vyr.sk.psl. Viktorija Petrauskaitė, s.v. Arūnas Gečas ir s.v. 
Linas Paškauskas; stovyklos užsiėmimų vadovė - s. 
Audra Puzerytė-Viskantienė; meno instruktorė - ps. Rūta 
Gečienė: užsiėmimų ir specialybių instruktorius - ps. 
Aleksas Gečas; sporto vadovai - vyr.sk.sl. Vilija Yčaitė ir 
j.b. Jonas Birgiolas; stovyklavietės turto prižiūrėtojas - 
j.ps. Rimas Sriubiškis ir jo padėjėjai - ps. Linas Narušis, 
s.v. Andrius Viskantas, ps. Gintaras Karasiejus, s.v. Petras 
Otto ir s.v. Romas Stanulis; ūkvedys - s.v. Valentinas 
Asevičius; registracijos ir iždo skyrius - ps.senj. Darius 
Sonda ir ps. Ilona Tarvydienė; virtuvės tarnyba - s.v. 
Ričardas Kontenis, Ema Balsienė, Nini Latanzzi, ps. Silvia 

Otto, ps. Indrė Paškauskienė, v.s. Aldona Pietrantonio ir 
ps. Julija Yčienė. Stovyklos ir seserijos pastovyklės 
viršininkė - s. Rūta Baltaduonytė-Lemon, brolijos pas
tovyklės viršininkas - v.s. Romas Otto.

Kiekvienas vadovas ir kiekvienas štabo narys yra 
tikrai verti nuoširdaus AČIŪ. Jie savo laiką, rūpesti, visas 
jėgas atiduoda skautiško, lietuviško jaunimo auklėjimui. 
Jų pastangos užtikrina ateitį.

Na, kaip ir kiekvieną vasarą - stovyklos dienos per 
greitai prabėgo... Sekanti stovykla gražiosios "Romuvos" 
padangėje tik ateinančiais metais... Kantriai lauksime!

RL
(nuotraukas atsiuntė s.Rūta Lemon)

Prityrusios skautės - Veronica Lemon, Margot Lattanzi, Cleo SanMartin, Viktorija Yčaitė, Virginija Pečiulytė, Daiva 
Ramanauskaitė, Adriana Turczyn, Austina Tarvydaitė, Caprice SanMartin ir Julija Valiulytė.
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Užbaigti darbai
"Romuvos" 
stovyklavietėje

2005-ųjų metų rudens darbai "Romuvoje" užbaigti. 
Pastatyti nauji vartai, labai reikalingi geresnei apsaugai. 
Tėvų komitetas su pagelbininkais, artėjant žiemai, sut
varkė aplinką, apgenėjo medžius, išretino krūmus. 
Darbus labai palengvino tėvų komiteto dovanota žolei 
pjauti mašina.

Jau ruošiamės sekančiai vasarai. Pats laikas dengti 

stogus nameliams. Atrodo, kad skautai vyčiai jau rengia 
planus.

Kanados rajono "Romuvos" stovyklavietės komiteto 
pirmininkas j.s. Rimas Sriubiškis yra dėkingas visiems, 
prisidedantiems prie "Romuvos" išlaikymo darbu ir 
aukomis. Ypatingas ačiū nuolatiniams rėmėjams - 
Kanados Lietuvių Fondui, Paramos Kredito ir Prisikėlimo 
parapijos bankeliams, buv. ilgametei "Romuvos" komite
to iždininkei G.Kuzmienei, dr. J. Yčui, F.Mockui ir 
daugeliui kitų aukotojų.

"Romuva" ir toliau tikisi visų pagelbos aukomis ir 
bendru darbu, kad mūsų jaunimas galėtų, kaip jau 
daugelį metų, ten - lietuviškoje aplinkoje augti, lavintis, 
skautauti.

Sesių skaučių portretas. Rasa Saulėnas, Lia 
Aiello, Vida Skilandžiūnienė, Asia 
Skilandžiūnaitė, Veronika Sriubiškytė, Kristina 
Marijošiūtė, Lauren Ploog, Daiva Didžbalytė, 
Aurelija Saulytė, Chelsea Otto, Rasa 
Aleknavičiūtė, Daiva Paznekaitė, Rasa 
Šiaučiūnaitė, Larisa Saplytė, Veronika 

Jonuškaitė, Raminta Petrauskaitė, Samantha 
Gorytė, Violeta Sriubiškienė.
(Pažiūrėkime į jų specialybių juostas. Valio, 
Sesės!)

Stovyklos komendantas Andrius Rusinas su Kristupu Goriu, 
Romu Šimkum ir Robertu Kulikausku ežero pakrantėje.
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Vyresniosios skautės - Elytė Saplytė, Renata Simonavičiūtė, Viktorija Valaitytė, Viktorija Petrauskaitė, Kristina Petrauskaitė, 
Silvija Otto ir Ilona Tarvydienė

Skautai vyčiai ir kandidatai - Tomas Yčas, Arūnas Gečas, Linas Raškauskas, Justinas Tarvydas, Darius Sonda, Matas Turczyn ir 
Danielius Puzeris

Prityrę skautai - Danielius Puzeris, Jonas Harvie-Paliulis, Mykolas Kamaitis, Kostas Harvie-Paliulis, Andrius Paznekas, Danielius 
Šarūnas, Ričardas Gaputis, Tomas Krakauskas, Darius Paznekas ir Matas Turczyn
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J A V V I P U R I O R A J O N E M|

CHICAG O

Sveikinam fil.v.s.
Haliną Plaušinaitienę

„ai šio rudens, 2005 m., sezonui prasidėjus 
"Verpstės" vėl susirinko pas trečius metus 

JL%.vadovauti sutikusią sesę Vidą Rimienę, tuoj pat 
pradėjo verpti naują veiklos giją. Buvo pasiūlyta ir nutar
ta ateityje kiekvienai "verpstei" iš eilės pravesti sueigą. 
Tačiau pirmoji sueiga buvo skirtinga. Artinosi mūsų sesės 
Halinos Plaušinaitienės gimtadienis, kurį visos panoro 
ruošti drauge. Taigi, padarėme jai staigmeną, o pačios sau 
- didelį malonumą. Su priešpiečių vaišėmis, gėlių 
puokštėmis ir dovanėlėmis susitikome Marquette Parko 
apylinkės pačioje širdyje.

Nijolė Martinaitytė-Nelson parinko tam tikrus poet
us ir jų kūrybos žodžiais nusakė sesės Halinos ligšiolinį 
gyvenimą. Pirmiausia paskaitė Henriko Radausko "Gėlės 
ir vėjas" - kuomet sesė Halina gimė ir vėjas jai atpūtė 
daug visokių talentų. Vėliau, Kazio Binkio eilėraščiu 
"Gėlės iš šieno", nusakė kaip ji, būdama gimnazistė, rink

davusi pievų žiedelius. "Hamleto" Polonijaus patarimai 
sūnui Laertui, išvykstant į užsienį, tapo sesės Halinos 
patarimais skautėms prie laužo... meistriškai atliktas 
monologas linksmai nuteikė visas "verpstes", sukėlė 
daug juoko ir atskleidė kaikurias sesės Halinos gyvenimo 
ne visoms žinomas "paslaptis"...

Visuomet buvome be galo dėkingos mūsų sesei 
Halinai ir džiaugėmės jos kūrybos indėliu "Živilės" drau
govėje, vėliau "Kernavės" tunte. Tačiau, kad dar kartą 
prisimintumėm kiek daug į mūsų skautiškąją tradicijų 
kraičio skrynią ji yra sudėjusi, iš anksto surašė ir šia proga 
išvardino Laima Luneckienė. O tas ilgas sąrašas prasidėjo 
nuo stalų dengimo parodos, Kūčių ir Kaziuko mugių 
įvedimo, patyrimo laipsnių knygelių išleidimo, 
sąskrydžių, dainorėlių, uniformų su skrybėlaitėmis, tunto 
šūkio, stovyklinių papročių (taip, kaip "šluotos"), bei 
daugybės įdomybių ir išradimų!

"Verpstės" jaučiasi labai laimingos turėdamos sesę 
Haliną Plaušinaitienę savo tarpe ir nuoširdžiai ją sveikina 
su linkėjimais: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! Šiltu 
laiškučiu su savais sveikinimais ir linkėjimais taipogi jun
giasi tolimojoj Australijoj dabar gyvenanti "verpstė" 
Nijolė Jankutė-Užubalienė.

Budėkime!
Sesė Ritonė Rudaitienė

Visus pereitus metus sėkmingai dirbusios sesės 

"verpstės" Joana Krutulienė, Ritonė Rudaitienė ir 

Daila Liubinskienė, 2005 m. rudenį "sulūžo". 

Greitai sutaisytos, vėl smagiai ir mikliai verpia toli

au. Nuotr. Dalios Povilaitienės

Sesė Halina Plaušinaitienę (stalo gale) klausosi sesės Laimos 

Luneckienės "visą savaitę" glaustai rašyto sveikinimo žodžio.

Nuotr. Aldonos Rauckienės
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Lapkričio sueigos Chicagoje

Mūsų Sąjungos 87-ąjį gimtadienį "Skautų aido" redaktor
ei teko privilegija švęsti dviejų vyr. skaučių/skautininkių 
būrelių sueigose.

"Sofijos Čiurlionienės" būrelis susirinko lapkričio 2 
d. pas buv. "Aušros Vartų" t. tuntininkę s. Jolandą 
Mockaitienę, Darien, IL. Sueigą sklandžiai vedė būrelio 
vadovė ps. Zita Baltramonaitė, pirmaisiais žodžiais kvies
dama prisiminti ir pasimelsti už mirusius tėvelius ir seses 
skautes.

Pagrindinis sueigoje pašnekesys - lietuviškų eglučių 
paprotys, jo istorija, šiaudinukai. Kelios būrelio narės, 
lankiusios "Maria" gimnaziją Chicagoje, prisiminė, kaip 
seselės Kazimerietės mokė apie šiaudinukus. Reikia pam- 

"Sofijos Čiurlionienės" būrelis 2005 m. lapkričio 2 d. Sėdi: 

ps. Jolanda Mockaitienė, s.fil. Giedrė Penčylienė, ps. Zita 
Baltramonaitė irvyr.sk. Birutė Nalienė. Stovi: ps. Onutė 
Antanaitienė, s. Asta Reitnerienė, vyr.sk. Jūra Galinytė, 
vyr.sk. Jolanta Hauptmanienė ir vyr.sk. Jolanta Zubinienė.

inėti, kad baltųjų šiaudinukų, "lietuviškos eglutės" 
sumanytoja buvo buv. Lietuvos Garbės Konsule s. Juzė 
Daužvardienė Chicagoje. Pirmoji eglutė Mokslo ir 
Pramonės muziejuje buvo papuošta 1943 m.

2005 m. spalio mėn. "Sofijos Čiurlionienės" būreliui 
suėjo jauni 27 metai. Sukaktis atšvęsta prasmingai - 
"Skautų aidui" pasiųsta 25 dol., "Vaiko vartai į mokslą" 
organizacijai - 100 dol. O, kad galėtų ir toliau kitiems

"Mirgos" būrelio sueigoje 2005 m. lapkričio 13 d.: s. Larisa Jankūnienė, v.s. Albina Ramanauskienė, Viktoras Jautokas, ps. 
Marytė Zygienė, v.s.fil. Liudas Ramanauskas, ps, Rita Fabijonienė, v.s. Romas Fabijonas, Aleksas Jankūnas ir s. Rūta 
Jautokienė.
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padėti, visos būrelio narės šioje sueigoje dalinosi darbais 
- kas keps sausainius, kas - kūčiukus, kas veš, kas budės 
Kalėdinėje mugėje PLC, Lemonte gruodžio pradžioje.

"Ilgiausių metų!" linksmai suskambo prie vaišių 
stalo sesei Jūrai Galinytei.

++++

"Mirgos" būrelio sueiga vyko lapkričio 13 d. pas ps. 
Ritą ir v.s. Romą Fabijonus Palos Park, IL.

I lietuviškąją skautybę įstojusios Vokietijoje, mėlyn
uoju kaklaraiščiu pasipuošusios Chicagoje, LSS 50 m. 
skautavimo ženklą turi visos "Mirgos" būrelio sesės. 
"Mirgas" laikome pirmuoju vyr. skaučių būreliu, įsistei
gusiu "Aušros Vartų" tunte prieš 51 metus, kuris veikia 
iki dabar.

Būrelio vadovė v.s. Albina Ramanauskienė, 
pradėjusi sueigą, priminė, kad šiais, 2005 m., 
Lietuviškosios Skautybės Fondas švenčia 30 metų veiklos 
sukaktį. Visos pritaria siųsti fondui sveikinimą ir 50 dol. 
auką. Na, o Jaunimo Centro, Chicagoje, paramai turėjo 
pritarti ir sesių vyrai, čia pat, prie gausaus vaišių stalo, 
parašydami po stambų čekį, ir įteikdami sesei Albinai - 
visi kartu eis į Jaunimo centro vakarienę. Sulaukėm ir 
telefono skambučio. Būrelio narė s. Regina Vaitkienė, 
negalėdama atvykti sueigon iš Indianos, nors keliais 
žodeliais nori būti su visomis kartu...

Kaip atrodo mūsų skautybė pro "Skautų aido" 
redaktorės akinius, lietuvių kalba, lietuviškoji spauda, 
vykstantys LSS vadovybės rinkimai buvo visų sueigos 
dalyvių įnašas į bendrą temą.

Labai gera buvo svečiuotis pas "Čiurlionienės" ir 
"Mirgas" - seses bendramintes. Vyr. skaučių/skautinin- 

kių būreliai "Aušros vartų" tunte Chicagoje buvo 
ypatingas reiškinys. Tarp savęs jos kartu švenčia 
šeimų šventes, kartu džiaugiasi, kartu liūdi. 
Būrelis - prieglobstis, poilsis po įvairių darbų 
tunte. Būrelių narės tunte buvo draugininkės, tun- 
tininkės, iždininkės, instruktorės, tiekimo skyrių 
vedėjos, Kaziuko mugių ruošėjos, dainų kūrėjos, 
stovyklų vadovės ir viršininkės. Ir toliau šios sesės 
sėkmingai veikia "Aušros Vartų-Kernavės" tunte 
ir kituose darbuose.

Lapkričio 19 d. PLC, Lemonte, įvyko 
"Sietuvos" d-ės sueiga. Sesių daug. Aplink stalą 
sėdim dviem ratais ir nekantriai laukiam s.fil.dr. 
Vilijos Kerelytės pašnekesio. Sitai sueigos daliai 
vadovaujanti s. Nijolė Balzarienė pakviečia sesę ps. 
Janiną Mozoliauskienę rašyti sueigos protokolą, o 
s. Ziną Pocienę pradėti sueigą malda. Sesė Zina 
paskaitė Lacrimos eilėraštį.

"Sako, kad kalbės apie grožį", prataria 
viena sesė. Sesė Vilija įjungia aparatą vaizdinei 
iliustracijai ir sako - "kai teisingai, tvarkingai ir 
sveikai maitinsitės - būsit gražios!" Ir aiškina 
mums apie cukraligę, kraujospūdį, maistą, vitami
nus, mankštą. Labai įdomu ir malonu klausytis 
mūsų dukrų amžiaus sesės, kuri lietuviškai kalba 
taip gražiai ir taisyklingai. Sis pašnekesys buvo jau 
kelinta sesės Vilijos dovana draugovei.

Draugovės iždininkė ps. Stasė Korres 
davė apyskaitą kam draugovė aukojo per pasku
tinius 5 metus. Suma nemaža - virš 4000 dol. Tuo 
pačiu sesė Stasė pasiūlė draugovės Kalėdinei

Labai daug darby atlikusi "Sietuvos" valdyba. Sėdi: s. Valė Kliknienė ir ps. Irena Galinienė. Stovi: v.sl. Birutė 
Trinkienė, ps. Stasė Korres, v.sl. Žibutė Žiupsnienė, v.sl. Aurelija Kriaučiūnienė, ps. Janina Mozoliauskienė, d-kė 

ps. Irena Kirkuvienė ir j.v.s.fil. Birutė Vindašienė. Nuotr. Birutės Trinkienės

2006 SAUSIS-VASARIS 20 SKAUTŲ AIDAS

22



Spalio mėn. sueigoje j.v.s. Birutė Vindašienė, viešnia Lietuvių Dailės muziejaus direktorė j.s. Dalia Šlenienė, d-kė ps. Irena 
Kirkuvienė, ps. Stasė Korres, v.sl. Žibutė Žiubsnienė ir v.sl. Aurelija Kriaučiūnienė. Nuotr. Birutės Trinkienės

sueigai neruošti dovanėlių viena kitai, bet paaukoti šv. 
Kryžiaus bažnyčios parapijos vaikučių šalpai per seselę 
lietuvę. Visos pritaria.

Dar nutarta dalyvauti Kalėdų mugėje PLC, 
Lemonte, o Kalėdinėje sueigoje, švęsdamos "Sietuvos" 
draugovės 15 m. veiklos sukaktį, užbaigsime sėkmingą 
draugininkės ps. Irenos Kirkuvienės ir darbščios valdy
bos 6 metų kadenciją. Nuo 2006 m. "Sietuvos" draugovei 
vadovaus j.v.s.fil. Birutė Vindašienė.

Sesė Alė

Prisiminta LR Garbės Konsulės
Juzė Daužvardienė 

doje bei susikaupime prisiminti prieš penkioliką metų 
amžinybėn iškeliavusią būrelio vardo globėją.

Lietuvai esant okupuotai, Juzė Daužvardienė, kaip 
Lietuvos konsulo Čikagoje Petro Daužvardžio žmona, 
buvo tarsi Lietuvos pirmoji dama (first lady). Čikaga 
buvo žinoma, kaip "antroji Lietuvos sostinė" nes mieste ir 
apylinkėse buvo skaičiuojama apie šimtas tūkstančių 
lietuvių kilmės gyventojų. Savo elegantiška elgsena ir 
išvaizda ji žavėjo Čikagoje gyvuojančią įvairių tautų 
diplomatinę tarnybą, kiekviena proga kėlė Lietuvos ir 
lietuvių kultūrą, tradicijas, bei okupuotos tautos kančias. 
Ji parengė ir išleido lietuviškų patiekalų virimo knygą, 
buvo iniciatorė ir rengėja Čikagos mokslo ir pramonės 
muziejuje lietuviškos eglutės su programa, ją buvo gali
ma sutikti beveik kiekviename Čikagos lietuvių renginy-

Vėlinių proga, "s.Juzės Daužvardienės" vyr. skaučių 
būrelis rinkosi prie a.a. konsulės Daužvardienės kapo šv. 
Kazimiero kapinėse pagerbti jos šviesų atminimą ir mal-

Prie s. Juzės Daužvardienės kapo s. Dalė Gotceitienė, ps.
Alė Razmienė, ps. Roma Norkienė, s. Irena Valaitienė.

Nuotr. s. Aurelijos Vaičiulienės
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je, ji rašė lietuvių ir anglų kalba įvairioje spaudoje 
Lietuvos reikalais. 1971 metais, mirus Petrui 
Daužvardžiui, ji buvo paskirta Lietuvos generaline gar
bės konsule.

Dažniausiai, ieškant vardo kokiam nors 
sambūriui ar organizacijai, žvelgiam į istorijos knygų var
dynus ieškodami asmens, kuris būtų įkvėpimas ir 
pavyzdys ateities veiklai. Kuomet 1976 metais keletas vyr. 
skaučių steigė būrelį, jos be jokios abejonės nutarė 
neieškoti įkvėpimo kapinyne, o kreiptis į s. Daužvardienę 
jos sutikimo pasivadinti jos vardu. Sesė Daužvardienė 
mielai sutiko ir iki mirties palaikė glaudžius ryšius su 
būrelio sesėmis. Prie jos kapo susirinkus, buvo per
skaityti keli jos laiškai bei padėkos už prisiminimą vardi
nių ir įvairių švenčių progomis. Juose ji visuomet kreipėsi 
"mano mielos sesės". Niūrią rudens dieną, prie paminklo 
padėjus gėlių puokšte ir uždegus žvake, trumpam 
prašvito saulė. "Juzės Daužvardienės" vyr. skaučių 
būrelio sesės skirstėsi su šypsena veiduose.

Šiuo metu būreliui vadovauja s. Dalė 
Gotceitienė, priklauso - v.sl. Daiva Bakšienė, v.s. Adelė 
Grinienė, v.sl. Vida Jesewitz, ps. Roma Norkienė, ps. 
Aristidą Parakininkienė, ps. Alė Razmienė, s. Birutė 
Sasnauskienė, vyr.sk. Aldona Urbienė, s. Aurelija 
Vaičiulienė, s. Irena Valaitienė, ps. Jūratė Zelba. Dauguma 
būrelio sesių dirbo "Aušros Vartų" tunte įvairiose 
pareigose, praleido daugybę valandų stovyklose su 
džiaugsmo ašaromis sekdamos savo globojamų sesių 
skautiškus ir asmeniškus atsiekimus, ir brendimą. Dabar, 
daugumai esant močiutėmis, renkasi rankdarbiams, kad 
mugės ir kitomis progomis sutelktų lėšų ir paremtų savo 
anūkėlių ir bendrai skautiško jaunimo veiklą, o kartais 
pagyventi prisiminimais irgi gan malonu.

ps. Alė Razmienė

Kalėdinėje sueigoje. Sėdi s. Aurelija Vaičiulienė, ps. Roma 
Norkienė ir v.sl. Vida Jesewitz. Stovi: ps. Jūratė Zelba, s. 
Dalė Gotceitienė, v.sl. Daiva Bakšienė, s. Irena Valaitienė ir 
s. Birutė Sasnauskienė

Skautininko kaklaraištį naujam paskautininkui Linui Gobiui 
užriša buv. "Baltijos" tunto tuntininkas s. Jurgis Jurgutis

DETROIT

Skautų Kučiose buvo 
250 svečių
_ ekmadienį, gruodžio 11 d., 12 vai. po pietų, Dievo 

Apvaizdos parapijos kultūrinio centro salėje, įvyko 
L_xDetroito "Baltijos" ir "Gabijos" tuntų tradicinė 
Kalėdinė sueiga ir Kūčios. Susirinko virš 250 sesių, brolių, 
tėvelių, giminių, draugų ir Detroito apylinkės lietuvių. 
Aukšta eglutė ir vainikai su žvakelėm ant stalų gražiai 
dabino salę ir kėlė šiltą kalėdinę nuotaiką.

Šventę pradėjome tuntų sueiga. "Baltijos" tuntininko 
įsakymu, Marius Anužis perėjo į skautus kandidatus, o 
vyčiais kandidatais tapo Matas Anužis, Aras Butkūnas, 
Danius Giedraitis, Paulius Jankus, Vytas Kasputis ir Vitas 
Paškus. Vilkiuko įžodį davė Tomas Rolando. Vilkiukų 
draugovės draugininkas s.v. Linas Gobis buvo pakeltas į 
paskautininko laipsnį ir šioje iškilmingoje sueigoje davė 
skautininko įžodį.

Trumpą Kalėdinę programėlę buvo paruošusios 
"Gabijos" tunto prityrusios skautės su vadove Rūta 
Mikulioniene. Jos mus supažindino su Kūčių papročiais ir 
burtais.

Po kun. Ričardo Repšio sukalbėtos maldos, vieni 
kitus sveikindami, visi dalinosi kalėdaičiu ir tada ėjo 
vaišintis gardžiais Kūčių valgiais. Ilgas maisto stalas 
buvo gražiai paruoštas ir papuoštas Virgos 
Norkevičienės, Ramunės Rukštelytės ir jų padėjėjų.

Šventę užbaigėm giedodami kalėdines giesmes, o 
prieš išsiskirs tant - bendrame rate suskambo "Ateina 
Naktis".

Linkime visiems linksmų švenčių ir laimingų naujų 
metų.

rk
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(nuotraukas atsiuntė v.s. Rasa Karvelienė)

Kalėdinei programai vadovauja prityrusios skautės

Tuntininkas Saulius Anužis sveikina naujus skautus vyčius 
kandidatus - Vytą Kasputį, Matą Anužį, Pauliy Janky, Vitą
Pašky.

Rikiuojasi "Baltijos" tunto broliai

"Gabijos" tunto sesės
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AUSTRALIJOS RAJONE

Plaukiam upeliu. Pirmoje eilėje iš kairės - Natalie 
Karpavičienė ir Laura Belkienė; antroje - Mattias Braach- 
Maksvytis, patalpy prižiūrėtojas ir Raimundas Jurkšaitis.

kartų: pirmyn, atgal - kuprinės, maistas; pirmyn, atgal - 
skautai, įrankiai... Pradėta svajoti apie tiltą.

Virtuvėje skardena juokas. Girdisi draugiškas ginčas: 
koks geriausias būdas pjaustyti svogūnus? Pasirido yra 
keli siūlymai. Nebūtų iškyla ar stovykla be keptų 
svogūnų! "Virtuvės" skiltininkas nusileidžia ir svogūnų 
darbas vyksta šeimininkių nustatyta tvarka. Vakarienė 
bus skani ne tik skautams, bet ir smalsiai kukabarai, 
tupinėjančiai prie virtuvės. Pagaliau ji iš vadovų gauna 
ramiai išlauktą dešrelės gabalėlį.

Skautai lenktyniauja per šių skautiškų patalpų 
kliūčių taką: virvinės kopėčios, tiltai - kas bus greičiau
sias, kuris liks purviniausias? Bet tai nesvarbu, nes jauni
ausi skautai be jokio skatinimo greit atsiranda upėje. Jie 
ten maudosi ir taškosi, kaip iš tolo girdėti narai, kaip 
šokančios lieknos žuvys, kaip patenkintos, ramiai 
plaukiojančios ančių porelės. Viena nesimaudanti skau
tuke, arti kranto išsitiesusi ant medžio šakos, skaito 
knygą beveik už ją didesnę.

Po vakarienės, laužo, dainų, juokų, šūkių, 
pasirodymų, linksmai pavargę skautai išgeria karštą 
kakavą ir sukrenta į miegmaišius. Reikia dar ilgai

SYDNEY
Iškyla į "Skersžemę"

__ ulkai ančių trimituoja rėkiančiai oranžiniais snapais. 
l_Zjos skrenda žemai, šukuodamos upę savo pilkomis 

JL plunksnomis. Puošnus patinas, iškėlęs žalią galvą, 
švelniai plūduriuoja arti kranto kartu su kuklia patele, 
tikėdamies, kad skautukas vėl jiems įmes plutelę. Narai 
klykia keistai graudžią aimaną ir tada, sprukt, dingsta po 
vandeniu. Jie vėl kaip kamščiai iššoka stebėtinai toli lyg 
povandeninės kulkos. Viena, kita žuvis pašoka 
praplėšdama ramų upės paviršių, tartum linksmin- 
damasi, erzinanti nesėkmingai nuo kranto žuvaujantį 
vytį.

Sakoma, kad nauja aplinka beveik kaip atostogos. Ir 
štai, rugsėjo 24-25 dienomis "Aušros" tunto skautai nau
joje vietoje "atostogavo". Savaitgalis prasidėjo žygiu, kurį 
skautai pradėjo "Galston Gorge" ir už gerų septynių kilo
metrų per mišką atsirado "Crosslands" australų skautų 
stovyklavietėje. Si vieta - slaptas deimančiukas - salelė, 
apsupta Berowra upės, į kurią galima patekti tiktai valti
mi. Aplink salą kyla skardžiai ir kalnai, kurie šią vietą 
apgaubia pilkai žalia skara. Irtis netoli, bet po dešimt Ne tik greitkelyje, bet ir srauniam upely galima susidurti...
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"Aušros" tunto vadovai ir židiniečiai su 

nauja sese, buvusia čikagiete, v.s. 

Nijole Užubaliene (sėdi trečia iš 

kairės).

šnabždėtis, pasikalbėti. Bet pamažu visi nurimsta ir 
smagūs dienos prisiminimai užlieja sąmonę. Miegas 
visus švelniai užkloja. Klunkt! Viena skautė išrieda iš 
lovos (teisingiau - iš lentynos, nes taip šiose patalpose 
išdėstyti miegamieji), bet po to - tyla.

Sekančią dieną, prieš išvažiuojant namo, lieka laiko 
vėl pasimaudyti ir paplaukyti baidarėmis. Skautai, po tris 
baidarėje, lenktyniauja. Broliai prieš seses - rimta 
konkurencija. Kelios baidarės apsiverčia, bet upės giluma 
jauniausiam iki smakro, vyriausiam - iki liemens.

Laikas išvažiuoti. Paskutinius du skautukus reikia 
nenoromis traukte ištraukti iš upės. Prisimenu, kai aš 
buvau jauna, irgi maudydavausi iki lūpų pamėlynavimo. 
Bet ir tada suaugę nesuprasdavo, kad tai didžiausias 
smagumas.

"Greit eik ir persirenk sausais drabužiais!" - 
liepia vadovas varvančiam skautukui.

"Bet visi mano drabužiai šlapi!" - bailiai atsako 
vaikas. Neužilgo atsiranda pamirštos sausos kelnės ir 
viskas baigiasi gerai. Irstomės pirmyn, atgal, ir vėl, ir vėl. 
Kelintoji valties kelionė pagaliau atgabena paskutinius 
dalyvius šio linksmo savaitgalio stovyklos "Skersžemės" 
- Crosslands stovyklavietėje į laukiančių tėvų glėbius.

Sesė Dovilė

(Nuotraukos ps.Dovilės ir ps. Arvydo Zduobų)

Drąsiai aukštyn! Stovi: Melissa Belkutė, Rimas Kazokas ir 

Audrutė Markov/skei, o lipa Lidija Karpavičiūtė ir Yasmina 

Gakaitė.
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JAV ATLANTO RAJONE

WASHINGTON
Rudens išvyka 
ir įžodis

aukštytė Monica Locatis, ūdrytė Renata Petraitytė ir 
i vilkiukai Erikas Laignel bei Romas Metzger davė 

JL jaunesniųjų skautų įžodį Vašingtono priemiesčio 
miškelyje 2005 m. lapkričio 19 d. Sveikiname seses ir 
brolius, ir linkime daug linksmų dienų skautiškoje šeimo
je!

Tą dieną, po lituanistinės mokyklos, "Mindaugo" 
draugovės skautės ir skautai su tėveliais išvyko į Isaac 
Walton parką. Prie vartų laukė šios iškylos planuotojas 
s.v. Tomas Skučas, o vyriausias virėjas Mark Metzger, prie 
nurodytos pastogės visus pasitiko su karštomis 
dešrelėmis, vaisiais, sultimis ir t.t.

Pasisotinus prasidėjo įžodžio apeigos. Sesės ir broliai 
išsirikiavo miško aikštelėje. Gabrielei Gedo įnešus

Zuvautojams meškerę ruošia s.v. Tomas Skučas.

Vėliavininke Gabrielė Gedo.

Tautinę vėliavą, įžodžio įsakymą perskaitė sesė Gintarė 
Meižytė. Monika, Renata, Erikas ir Romas, išėję į priekį, 
saliutuodami pakartojo įžodį; pavieniui priklaupė prie 
vėliavos ir ją pabučiavo. Sesei Monikai ir broliam Erikui ir 
Romui raudonus kaklaraiščius užrišo draugininkas 
Tomas Dundzila. Po to brolis Tomas paėmė šviesiai 
mėlyną kaklaraištį nuo baidarės irklo, pamirkė ežero van
deny ir užrišo ūdrytei Renatai. Draugininko pavaduoto
jas Paulius Mickus užrišo Tėvynės meilės mazgelius, o 
gerojo darbelio mazgelį savo vaikučiams užrišo tėveliai.

Katrytė McPartland tikisi pagauti žuvį
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Himną gieda s.v. Gailius Draugelis, Lukas Draugelis, Matas 
Mickus, Romas Metzger ir Lukas Metzger.

Židiniečių atstovė sesė Meilė Mickienė pasveikino naujus 
skautus ir padovanojo po švilpuką. Prieš baigiant 
apeigas, visi sugiedojome Lietuvos himną.

Prasidėjo užsiėmimai. Sesės mokėsi kaip nuva
lyti ir uždengti mažą žaizdelę. Kiekviena gavo tuščią 
plastmasinę filmos dėžutę, į kurią įsidėjo sandarų valymo 
šluostuką (sealed alcohol pad) ir bandažą (band-aid). Po 
to kiekviena turėjo progos išbandyti skautiškus neštuvus 
- galėjo panešti "ligonį" ir pati juo pabūti.

Kol sesės mokėsi apie pirmąją pagelbą - vilk
iukai žuvavo. Skautai vyčiai Gailius Draugelis ir Tomas 
Skučas prižiūrėjo žvejus. Gaila, kad žuvys nekibo. Po kiek 
laiko vilkiukai ir paukštytės apsikeitė vietomis. Broliai 
mokėsi pirmos pagelbos, o sesės žuvavo.

Už geros valandėlės visa grupė iškeliavo aplink 
ežerą. Sekė kelio ženklus, rado laiškus ir paslėptus įvair
ius daiktus. Saulei leidžiantis, visi šiltai apsirengė ir prie 
gražaus laužo linksmai dainavo skautiškas dainas. 
Temstant sugiedojom "Ateina naktis" ir išsiskirstėme į 
namus.

Ačiū s.v. Tomui Skučui už iškylos suruošimą ii 
vadovavimą užsiėmimams, s.v. Gailiui Draugeliui už 
gražų laužą, užsiėmimus ir dainas. Ypatingas ačiū Mark ir 
Daliai Metzger už maisto paruošimą.

Budėk! Gero vėjo!
Broliai Tomas D. ir Paulius M.

(nuotraukos Vitos Laignel ir Tomo Dundzilos)

Prie laužo - Lukas Draugelis, Angelique Laignel, Romas Metzger, Matas Mickus, Lukas Metzger ant mamos keliy ir Aldona 
Petraitienė su dukrele - busimąją liepsnele.

2006 SAUSIS-VASARIS 27 SKAUTŲ AIDAS

29



"Baltijos" ir "Žalgirio" tunty skautai ir skautės rudens gamtoje

BOSTON

Rudeninė iškyla
.^asiėmę vandens bonkutes ir apsimovę tvirtus batus, 
|_zBostono "Baltijos" ir "Žalgirio" tuntų skautai iškyla- 

_L vo 2005 m. lapkričio 12 d. "Mosse Hill Wildlife

Sanctuary", Sharon, MA. Dalyvavo 39 skautai ir skautės, 
9 vadovai ir grupė tėvelių. Saulutė visus šildė, nors buvo 
tik 50F (10C) laipsnių.

Pykšt! Pokšt! Triokšt! Tikrai sunku tyliais žingsniais 
vaikščioti miške rudens metu. Dauguma lapų jau sausi, 
nukritę, maišosi po kojomis. "Audubon society's" vadovė 
vedė visus per mišką, klampynę ir pievą. Kai vadovė sus
todavo pamokyti apie kokius nors augalus, pa v.: nuod
ingą gebenę (poison ivy) ar "skunk cabbage", visi įdėmiai

Liepsnelė Veronika Alinskaitė - "pelėda" girdi/ kad ats|enka prit skautas Tauras Norvaiša.

klausėsi ir stebėjosi gamta. 
Miške buvo proga pajudinti 
didelius rąstus ar akmenis, 
pažiūrėti kas jų apčioj ir vėl 
nuritinti į vietą. Šitaip 
kaikurie pamatė juodus 
driežus su geltonais taškuči
ais (yellow spotted salaman
ders). Radom didelį drevėtą 
medį. Vienas iš vilkiukų 
drąsiai pasisiūlė įlipti į vidų 
per skylę, bet po visų 
pokalbių nutarėm, kad ten 
turbūt voverių keltuvas 
(ha!ha!) ir reikia palikti ramy
bėje.

Užkopę į mažą kalvą, 
tuntai pievoje žaidė du 
žaidimus. Pirmas žaidimas 
mokė apie paukščių migraci-
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ją. Du išrinkti "vanagai" turėjo gaudyti visus kitus 
"paukščius", kurie skrido nuo vienos pusės pievos į kitą. 
Gi "paukščiai" turėjo surinkti kuo daugiau "maisto" - 
spalvingas skiedras ir nepkliūti į spąstus. Antrasis žaidi
mas buvo apie pelėdos klausą. Visi sustojo ratu, o vidury
je - užrištomis akimis "pelėda". Prie pelėdos padėtas 
"turtas" - skarelė, kurią vadovės tyliai išrinktas skautas 
ar skautė turėjo prieti. ir paimti. Pelėda, išgirdusi 
žingsnius, tuoj rodo, kurioj pusėj girdi ateinantį. Jei atspė
ja teisingai, kitas gauna progą bandyti paimti turtą. Ne 
visiems pasisekė, bet buvo smagu žiūrėti kokiais žingsni
ais bandyta eiti, kad pelėda neišgirstų.

Po viso žygio sesės ir broliai užsidirbo ne tik 
gėrimų ir sausainių, bet ir saldainių. Iškyla pasibaigė 
labai greitai. Smagu būna visiems kartu bendrauti. 
Įgavom energijos Kaziuko mugės ruošai, kuri prasidės 
neužilgo.

vyr.sk.sl. D. Juozelskienė
Tarp rudens lapų Siga Juozelskytė, Elytė Auštraitė, Alėta 

Juozelskytė, Darija Dilbaitė.
(nuotraukos D. ir R. Juozelskių

Audubon Society vadovės pasakojimo klausosi vilkiukai 
Tomas Stuopis, Lukas Cepkauskas, Andrius Bernotas ir 
Mitchell Kiliulis.

Skautai iškylautojai - Dainius Kazlauskas, Marius Bernotas, 
Brendon Lounsbury ir Jeffrey McDonald.

Stovyklaujam, 
iškylaujam Atlanto 
rajone!
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SKAUTO-RAMA geltonšlipsiams
REIKIA ATLIKTI ŠIUOS UŽDAVINIUS:

Parašyk pirmąjį įstatą:

Lietuvių skautų ženklas yra___________________________

Lietuvių skaučių ženklas yra

Jūrų skautų ir skaučių Lelijėlė ir Rūtelė yra ant inkaro

Ką reiškia trys Rūtelės ir Lelijėlės lapai? 

VASARIO 16-oji yra  šventė

Nupiešk Lietuvos ir gyvenamo krašto vėliavas

Mūsų skilties šūkis: I
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VADOVAMS

Skautų,-ių draugovės sueiga "Įstatai"
Skiltys rikiuojasi. -Skiltininkų raportas draugovės adjutantui,-ei.
Adjutanto raportas draugininkui. Draugininkas: Sesės/broliai, budėkit! Vis budžiu!

1. Pašnekesys apie įstatus. Vadovauja draugininkas, į pašnekesį įtraukdamas ir skautus. 
Kalbėti pavyzdžiui apie - skautas lavina savo protą bei tinkamus įgūdžius, dirba rankų 
darbus, rūpinasi savo ir kitų žmonių sveikata, stengiasi tarnauti kitiems. Skauto,-ės įžodį 
davęs skautas žino skautų įstatus, bet, svarbiausia, reikia juos vykdyti ir pagal juos gyven
ti. Ir todėl ne visi gali būti skautu, nes reikia būti geru žmogum.

2. Žaidimas "Sumaišyti įstatai".
Ant lapo parašytus tris ar keturis įstatus sukarpyti atskirais žodžiais ir sudėti į voką. Po tokį 
voką paruošti kiekvienai skilčiai. Davus ženklą, skiltys iš atskirų žodžių sudeda įstatų 
sakinius.

3. Skilčių pasirodymai.
Per 5 minutes kiekviena skiltis pasirenka vieną įstatą ir sugalvoja, kaip jį parodys - insc
enizuos. Jei pasirodymas be žodžių, tai kitos skiltys spėja, kokį įstatą skiltis norėjo parodyti.

4. Žaidimas "Gamtos stebėtojai"
Stovint ratu, skautams ant nugarų prisegti gyvulių, paukščių ar gėlių paveikslėlius. Davus 
ženklą, skautai palieka ratą, laksto po kambarį ir kiekvienas stengiasi pamatyti ir užrašyti 
daugiausia paveikslėlių per paskirtą laiką. Po žaidimo paklausti, kurį įstatą primena šis 
žaidimas.

5. Darbelis.
Kiekvienas skautas padaro vieno įstato plakatą - "poster". Gražiai parašo įstatą, nupiešia 
aplink jo reikšmės simbolius, ar kaip kitaip padabina.

Tarp visų užsiėmimų būtų labai gerai sudainuoti dainą. Dainas gali pravesti vis kita skiltis. Už 
trijų metų - Tautinė stovykla. Vyresnieji prisiminkime ir jaunuosius išmokykime mūsų 
gražiąsias skautiškas dainas.

an

"Skauto įstatai suglaudžia viso pasaulio moralės įstatymus į kelis sakinius taip, kad jaunuolis 
gali juos suprasti.

Jeigu skautų vadovas pats įstatų laikosi, jam nereikia jų pamoksluose dėstyti. Skautai 
vieneto veikloje patys pamato ir įsigyvena ta dvasia."

AS
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Siunčiame 50 dol. auką ir linkime didelio pasisekimo 
jūsų darbuose.

Sesė Stasė Korres, ižd.

skaučių draugovės draugininke
Br. Inokaitienė ir skiltininkė L.Akstinaitė

"Sietuvos" draugovė

Nuoširdžiai dėkojame už atsiųstą mums 2005 
gegužės-birželio mėn. "Skautų aido" 3 numerį. Jau 
suspėjome pasidžiaugti ir pasigėrėti labai gražiomis 
lietuvių skautijos jaunuolyno nuotraukomis bei veikla 
plačiajame pasaulyje. Mums labai malonu, kad tarp 
tokių jaunų, besišypsančių veidų suradote vietos ir 
mūsų "jauniems" portretams. Linkime ir toliau tęsti 
savo prasmingus darbus.

Esu skautė nuo 1934 metų. Teko dirbti, organizuoti, 
steigti skautų vienetus. Senatvė uždėjo ant pečių 
negalavimus. Galiu tik palinkėti visiems gražios 
ateities, daug, daug sveikų, saulėtų dienų gyvenime. 
Džiaugiuosi, kad skautų eilės gražiai auga ir jaunimas 
gražiai dirba. Sėkmės ir Budėkim!

s.Elena Sakienė-Sluder
Centenial, CO

Iš ten, kur Kalėdos ne baltos nuo sniego, bet violetinės 
nuo jacaranda žiedų ir rausvos nuo žydinčio 
"Christmas bush", siunčiu nuoširdžius Švenčių

Kauno "Aušros" vyresniųjų

Jaunesniojo skauto įžodį duoda Tomas Rolando

linkėjimus - kad šv. Kalėdos būtų šviesios ir 
baltos, o Nauji Metai - sėkmingi, raštingi, 
skautiški!

Sesė Nijolė
Lietuvių Sodyba, Sydney, Australija

Su gražiausia žiemos švente šv. Kalėdomis, 
su Naujaisiais metais, sveikinu "Skautų 
aido" redakcijos darbuotojus, visus seses ir 
brolius, linkėdama daug naujų idėjų, gražių 
minčių, skautiškų dainų, aktyvios 
skautiškos veiklos, daug šypsenų ir meilės.

v.s. Alina Dvoreckienė
Vilnius

Su "Skautų aidu" susipažinau būdamas 7 
metų ir nuo to laiko esu su juo stipriai susi
gyvenęs. Jau praslinko 75 metai, kai "Skautų 
aidas" mane lanko, stiprindamas mane 
skautiškame gyvenime.
Prašau siuntinėti jį man ir 2006 metais, 
priedas - 20 dol. čekis.

Zenonas Dučmanas

Užsisakau "Skautų aidą" sekantiems trims 
metams, ir 20 dol. pridedu aukai.

Dar vienas prašymas: Gal galite
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atsiųsti su naujuoju Aidu, lapkričio-gruodžio 2005 
metų numerį. Sesė Alė sakė, kad patalpins jame mūsų 
Europos rajono stovyklos aprašymą. Noriu parodyti 
visiems jauniesiems. Budėkime!

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

Malonių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų metų! 
Telydi Jus Visagalio palaima.
Gero vėjo!

"Nerijos" tunto sesės

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2006 metų visiems 
"Skautų aido" darbuotojams linki

Birutė ir Vytautas Vaitkus
iš Australijos

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų, kad jie 
neštų visiems stiprybės, laimės, džiaugsmo bei geriau
sios sveikatos.

v.s. Feliksas Mockus,
Toronto, ON 

Nuoširdžiai sveikiname Lietuviškosios Skautybės 
Fondą, švenčiantį 30 metų veiklos sukaktį.
Pirmasis "Aušros Vartų" tunte, Čikagoje, prieš 50 metų 
įsisteigęs vyr. skaučių "Mirgos" būrelis, giliai įvertin
damas Lietuviškosios Skautybės Fondo paskirtį, šia 
proga siunčia 50 dolerių auką.

"Mirgos" 
būrelio sesės

2005 m. lapkričio 15 d.

"Skautų aido" rėmėjai:

fil. Julija ir fil. Vladas Žukauskai, Chicago, IL $30.00

"Sietuvos" draugovė, Lemont, IL $50.00

v.s.fil. Vladas Gedmintas, Bucks, Anglija $20.00

v.s. Zenonas Dučmanas, Wickliffe, OH $20.00

- Garbės prenumerata

Visiems nuoširdus ačiū!

v.s. Albina Ramanauskienė
"Skauty aido" administratorė
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ŽAIDIMAI

Galvosūkis “ŠIUO KELIU EIK”
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1 - “Budėk” yra skaučių —
2 - Koks švilpesys yra “ramiai” —
3 - Skautė dėvi —
4 - Vaisius —
5 - Lietuvių Skautų Globėjas šv. —
6 - Ką puošiame Kalėdoms? —

7 - Mūsų Tėvynė —
8 - Žinome Lietuvos —
9 - Lietuvos miestas —

10 - Deklamuojame —
11 - Keliam paukščiams —
12 — Lietuvos uostas —

“ŠIUO KELIU EIK” —-y. ~ /
yra sutartinis skautų kelio ženklas
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ŽAIDIMAI

KUR KELIAUSIME?

Prie kiekvieno piešinio reikia surasti tinkamą raidę ir ją įrašyti į paskirtą langelį. 
Taip sužinosim kelionės tikslą.

I 2 3 5 6 7
Čia įrašyti raides

Lietuvos sostinės antrą raidę įrašyti į 
antrą langelį.

Iš medžio kamieno padarytas 
namelis Žemaitijoje. Jį pastatė 
rašytojas Dionizas Poška. Šio 
namelio pavadinimo antrą raidę 
įrašyti į septintą langelį.

Šis ąžuolas yra 2000 metų senumo. 
Auga Aukštaitijoje. Jo vardo šeštą 
raidę įrašyti į penktą langelį.

Tai didžiausias akmuo Lietuvoje. Jo 
vardo ketvirtą raidę įrašyti į ketvirtą 
langelį.

Aukščiausio Žemaitijoje kalno vardo 
ketvirtą raidę įrašyti į šeštą langelį.

Darius ir Girėnas 1933 m. iš New 
York išskrido į Kauną. Jų lėktuvo 
vardo pirmą raidę įrašyti į pirmą 
langelį.

Lietuvos didžiausios upės vardo 
antrą raidę įrašyti į trečią langelį.
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Įžodį duoda Romas Metzger, Erikas Laignel, Monica Locatis ir Renata Petraitytė.

Užsiėmimus planuoja Violeta Sriubiškienė, Vida Skilandžiūnienė ir Rasa Saulėnas.
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LSS — LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

Lietuviškoji skautybė yra Pasaulio skautų sąjūdžio dalis. Pasaulyje yra virš 28 milijonų skautų ir skaučių 

216-oje valstybių. Pirmoji skautybės įkūrėjo Lord Robert Baden-Powell vadovautoji stovykla berniukams 

įvyko 1907 m. Brownsea saloje.

1918 m. lapkričio 1 d. Vytauto gimnazijoje, Vilniuje, įvyko pirmoji Petro Jurgelevičiaus-Jurgėlos įkur

tos lietuvių skautų-skaučių draugovės sueiga. Si data laikoma lietuviškosios skautybės gimtadieniu.

1940 m. birželio 15 d. sovietai, įvedę Lietuvon savo kariuomenės dalinius ir jq okupavę, liepos 18 d. 

uždarė Lietuvos Skautų Sąjungą.

1945 m. iš tėvynės į Vakarų Vokietiją pasitraukusių lietuvių tarpe atgaivinta lietuviškoji skautybė. 

Lietuvių kilmės jaunimo - skautų vienetai veikia JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Pietų Amerikoje ir 

priklauso Lietuvių Skautų Sąjungai (LSS).
Skautų šūkis yra DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Pagrindinis skautiško lavinimo tikslas yra ugdyti asmenybes. Skautai lavinami žaidimais, darbeliais, 

kelionėmis, stovyklomis. "Stovykla yra žmogiško pergyvenimo turtas: gamtos grožis ir didybė; broliškas 

skautŲ jausmas ir iš to sekanti vienybė; tam tikras dvasinis atbudimas." (AS)

Auklėjimo darbui vykdyti, berniukai ir vyrai jungiami į Lietuvių Skautų Broliją (LSB), mergaitės ir 

moterys - į Lietuvių Skaučių Seseriją (LSS), o studijuojantis jaunimas - į Akademinį Skautų Sąjūdį (ASS).

Pagal amžių LSS nariai skirstomi į giliukus ir liepsneles (nuo 4 metų amžiaus), jaunesniuosius skautus 

ir skautes (paukštytes, vilkiukus, Dairytes, bebriukus), skautus ir skautes (skautus, skautes, jūrų jaunes, jūrų 

jaunius), prityrusius skautus ir skautes (prit.skautus, prit.skautes, jūrų skautes, jūrų skautus), skautus vyčius, 

vyresniąsias skautes, jūrų būdžius ir gintares. Sąjungoje taip pat veikia oro skautai.
Skautiški vienetai veikia veikia pagal Lord Baden-Powell skautybei skirtą metodą - skilčių sistemą. 

Skautų sueigos dažniausiai (pagal vietos sąlygas) vyksta po lituanistinės mokyklos pamokų.

Visi vadovai ir vadovės yra savanoriai, įvairių profesijų žmonės. Vadovus,-es saisto skautiškos tradici

jos, atsakomybė, nuostatai, prievolės, skauto įstatai.

Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos organas yra "Skautų aidas", leidžiamas LSS Tarybos Pirmijos.
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