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Ad Meliorem!
v.s.fil. Virginija Mačiulienė

irmiausia norėčiau padėkoti Akademikių Skaučių 
|_J Draugovės komisijai, kuri pasiūlė ir svarstė mano 

JL pristatymą į Garbės Nares. Žinau, kad nesu verta šio 
dėmesio, ir kai stoviu čia - šalia šių tikrai nusipelnusių 
asmenų, darosi nepatogu. Dabar turėsiu įaugti į šią 
garbingą poziciją.

Skautų geležinis įstatas sako - "Skautas sąžiningai 
atlieka savo pareigas". Aš turėjau laimę gimti ir augti 
šeimoje, kurioje pareigingumas buvo dalis mūsų gyveni
mo. Mano tėveliai sąžiningai augino ir auklėjo savo 
šeimą, rūpinosi buitiniais reikalais, uždirbdami kasdi
eninę duoną, buvo pavyzdingi darbininkai. Visuo
meninėje ar organizacinėje veikloje savo pareigas taip pat 
atliko sąžiningai. Turėdama tokį pavyzdį šeimoje, 
suradau tą patį tęstinumą skautiškoje organizacijoje.

Mano skautiškame gyvenime turėjau daug paramos 
ir gyvo pavyzdžio, kaip bendrauti, kaip dirbti kartu 
siekiant bendro organizacijai tikslo. Fil. Danutė 
Eidukienė, buvusi mano draugininke ir tuntininkė skau
čių "Aušros Vartų" tunte, yra mano skautiškoji motina. Ji 
nuolatos patarė, mokė, skatino siekti ko nors daugiau, 
geriau. Ji skatino mane įstoti į Akademinį skautų sąjūdį, 
kuriame stebėjau jos nenuilstamą energiją, kruopštų 
planavimą ir užsibrėžimą dirbant akademikų skautų 
gerovei.

Čia trumpai paminėsiu ir kitus akademikus skautus, 
kurie buvo įtakingi man bręstant Sąjūdyje. Tai filisteriai 
Danutė ir Raimundas Korzonai, Ramutė Bartuškienė, 
Ramunė Kvikly tė-Lukienė, Rimas Dirvenis, Irma 
Laisvėnaitė, Irena Kairytė, Mindaugas Pleškys, Edmun
das Korzonas, Sofija ir Vytenis Statkai, Jonas Damauskas.

Akademikų skautų tikslas yra remti lietuvišką skau
tišką studentiją, mokyti ir pratinti juos dirbti lietuvišką, 
visuomenišką darbą. Visi čia mano išvardinti asmenys 
buvo vyresni, bet jie visi išklausė, gal kartais ir nesutiko, 
bet parodė toleranciją ir pavyzdį kaip išklausyti, 
persvarstyti ir vieningai dirbti organizacijos labui. Šian
dienos klausimas yra - "ar ir mes taip darome?" Mūsų 
organizacija turėtų rasti vietą visiems mūsų nariams, leisti 
kiekvienam nariui pasireikšti pagal savo talentus, pagar
biai išklausyti visus, įvertinti kiekvieno įnašą dalinantis 
darbais. Patariu mūsų jaunimui nenustoti vilties, entuzi
astiškai dirbti ir siekti Gėrio, ir gyventi Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Ad Meliorem!

(Kalba sakyta 2006 m. sausio 21 d., Akademikių Skaučių 
Draugovės ir Korp! Vytis Garbės Narių pagerbimo sueigoje 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL)

ASD ir KorpIVytis Garbės narių pagerbimo sueigoje v.s.fil. Virginija Sabaliūnaitė Mačiulienė, v.s.fil. Halina Lorencaitė Plaušinai- 
tienė, v.s.fil. Leonas Maskoliūnas ir dail.ps. Ada Korsakaitė Sutkuvienė.

Nuotr. G.Plačo
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LSS VADOVYBES RINKIMAI
Baigiasi 2003-2005 m. LSS vadovybės kadencija ir jau išrinkti vadovai 
sekantiems 2006-2008 metams.

LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Rimanto Griškelio įsakymu, 2005 m. 
rugpjūčio mėn. patvirtintas LSS vadovybės rinkimy prezidiumas: pirmininkas s. 
Edvardas Andriušis, nariai - v.s. Romas Fabijonas, v.s.fil. Kęstutis Ječius ir s.fil. 
Gintaras Aukštuolis.

Pirmuoju rinkimy prezidiumo biuleteniu, 2005 m. rugsėjo 26 d. buvo 
išsiųstas kvieslys 848-iems turintiems teisę balsuoti šiuose rinkimuose. Tolimesnė 
rinkimy eiga vyko korespondenciniu būdu pagal "LSS Vadovybės Rinkimy 
Nuostatus". Kadangi LSS Taryba 2005 m. spalio 22-23 d. akivaizdiniame 
suvažiavime pakeitė dalį LSS Nuostaty, teko pertvarkyti kandidaty į Tarybą 
siūlymo ir balsavimo lapus, ir pakeisti iš anksto nustatytas darbotvarkėje datas.

Tinklapyje www.Budek.org buvo paskelbtas turinčių teisę rinkimuose 
dalyvauti sąrašas ir kas užsiregistravo balsuoti. Iki 2006 m. sausio 20 d. rinkimy 
prezidiume sulaukta 240 atsakymy su slapto ir atviro balsavimo daviniais. Balsy 
skaičiavimas vyko 2006 m. sausio 28 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

2006-2008 m. kadencijai išrinkti LSS vadovai:

LSS Taryba:
Lietuvių Skautų Brolijos sąrašu išrinkti:
v.s.fil.Kazys Matonis, v.s.fil.Gintaras Plačas, v.s.fil.Kęstutis 
Ječius ir v.s.fil.Gintautas Taoras.
Lietuvių Skaučių Seserijos sąrašu
v.s.Marytė Utz, j.s.fil. Rūta Kirkuvienė, j.s.fil. Virga 
Rimeikienė ir v.s. Irena Markevičienė.
Akademio Skautų Sąjūdžio sąrašu
v.s.fil.Virginija Mačiulienė, v.s.fil.Rimantas Griškelis, 
ps.fil.Auris Jarašūnas ir s.fil.Vytenis Lietuvninkas.
Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas
v.s.fil. Romas Rupinskas
Skautų Brolijos Vyr. Skautininko Pavaduotojas
s. Edis Leipus
Skautų Brolijos Garbės Gynėjas
s.fil. Gražutis Matutis

Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke
v.s. Dalia Trakienė
Skaučių Seserijos Vyr. Skautininkės Pavaduotoja
s. Jūratė Vallee
Skaučių Seserijos Garbės Gynėja
v.s. Genė Treinienė

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkė 
v.s.fil. Zita Rahbar
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirm. Pavaduotojas
s.fil. Vytenis Kirvelaitis
Akademio Skauų Sąjūdžio Garbės Gynėjas
s.fil. Jonas Variakojis

LSS Garbės Teismas:
v.s. Gediminas Deveikis, j.s.fil. Justinas Kirvelaitis, v.s.
Giedrė Stankūnienė

LSS Kontrolės komisija:
v.s. Rasa Karvelienė, v.s. Vilija Nasvytytė-Klimienė, s.
Audra Reivydienė

LSS Rajonų Vadai:
JAV Atlanto - v.s.fil. Naida Šnipaitė-Johnson
Australijos - v.s. Henrikas Antanaitis
Europos - v.s. Vincentas O'Brien
Kanados - v.s. Romas Otto
JAV Vidurio - j.s. Dana Mikužienė
JAV Ramiojo Vandenyno - v.s.fil. Vytenis Vilkas
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Iki š.m. vasario 28 d. vyksta LSS Tarybos Pirmininko,-ės, Garbės Teismo bei 
Kontrolės Komisijos pirmininky,-iŲ rinkimai.
Jau daug metŲ, kaip LSS Vadovybės rinkimy metu vyksta korespondencinio 
suvažiavimo dalyviy siūlymai įvairiais, jiems rūpimais, Sąjungos reikalais. 
Siūlymai būna pateikiami viešo balsavimo lapuose.

2005 m. LSS Vadovybės rinkimų suvažiavimo dalyvių siūlymai ir balsavimas:

Balsus skaičiavo: Vadovybės rinkimŲ prezidiumo pirmininkas s. Edvardas Andriušis, v.s. Romas 
Fabijonas, s.fil. Gintaras Aukštuolis, v.s.fil. Sigitas Miknaitis, v.s. Vytautas Namikas, vyr.sk.si.Renė 
Andriušytė, g.Aida Zygaitė ir v.s.Alė Namikienė.

Už Prieš Susilaiko

Išversti į angly kalbą patyrimo laipsniu programas 157 42 26

Taryba privalo viešai paskelbti dalyviy pasisakymy 
svarstymo rezultatus. 181 12 28

į skautiškas programas įvesti susipažinimą su 
elementarine žurnalistika 132 35 56

Sujungti Brolijos ir Seserijos vadijas 100 104 22

Paaiškinti Tarybos Pirmininko Pavaduotojo pareigas 175 6 40

Taryba finansuoja tinklapio statybą ir išlaikymą. 162 13 42

Vieną kartą metuose "Skauty aide" paskelbti 
Sąjungos sudėtį. 202 7 15

Salia Tarybos Pirmininko turėti ir Pirmijos Pirmininką, 
kuris būty atsakingas Tarybos Pirmininkui.
Abu pirmininkai būty renkami Tarybos nariy. 58 110 55

Panaikinti Atlanto, Vidurio, Ramiojo vandenyno ir 
Kanados rajony Vady pareigas, paliekant 
Australijos ir Europos Vadus. 75 113 38

Man antrą kartą teko stebėti balsų skaičiavimo eigą - 
įtemptas darbas. O rinkimų prezidiumo darbų, kuriuos jie 
namuose atlieka, nematome - sąrašus patikrinti, išspaus
dinti, biuletenius paruošti, išsiuntinėti ir t.t.

Vadovybės rinkimų prezidiumo pirmininkas s. 
Edis Andriušis ir s.fil. Gintaras Aukštuolis jau išeivijoje 

gimę, skautų "Lituanicos" tunte nuo vilkiuko iki skau
tininko užaugę, į prezidiumą pakvietė ir prityrusį "vilką", 
dvejis LSS vadovybės rinkimus pravedusį v.s. Romą 
Fabijoną, ir buvusį ASS Vadijos bei LSS Tarybos 
Pirmininką v.s.fil. Kęstutį Ječių. Darbas atliktas skautiškai, 
pavyzdingai. Na, o balsus skaičiuoti buvo prikalbintos ir
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dvi sesės - tai jau trečios skautiškosios kartos 
išeivijoje atstovės - "Aušros Vartų-Kemavės" 
tunto sesė Renė Andriušytė ir "Nerijos" tunto 
- Aida Zygaitė. Jos atskubėjo po lituanistinės 
mokyklos pamokų mums padėti.

Galime būti ramūs - bus dar daug 
rinkimų ir užteks darbininkų.

v.s.Alė Namikienė

Galime būti ramūs
- bus dar daug rinkimų 

ir užteks darbininkų.

vyr.sk.sl.Renė Andriušytė ir g. Aida Zygaitė atidaro ir 
rūšiuoja balsavusiyjy vokus.

LSS Vadovybės rinkimy balsy skaičiavimo sueigoje: sėdi s.fil.Gintaras Aukštuolis ir s. Edvardas Andriušis. Stovi: v.s.fil.Sigitas 
Miknaitis, v.s. Vytautas Namikas ir v.s. Romas Fabijonas.
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Nauji ASD ir KorpIVytis Garbės Nariai

niego pūgai pasibaigus, išaušo gražus saulėtas sausio 
'Us?§21 d. rytas. Chicagos skautai akademikai ir svečiai 
k-Z gausiai rinkosi Pasaulio lietuvių centro Bočių menėn 
pasidžiaugti naujais Akademinio Skautų Sąjūdžio Garbės 
nariais. Salės priekyje pastatytos dvi lentos, skelbiančios 
Garbės narių sąrašus, o ant atskiro stalelio - gražiai
įrėminti pažymėjimai.

Šioje iškilmingoje sueigoje buvo 
pagerbtos Akademikių Skaučių Drau
govės (ASD) 2006 metais išrinktos 
Garbės narės - v.s.fil. Danutė Eidukienė, 
v.s.fil. Halina Plaušinaitienė, dail.ps. Ada 
Sutkuvienė, v.s.fil.Virginija Mačiulienė ir 
KorpIVytis Garbės nariai - fil.prof. 
Algirdas Avižienis, fil.gen. Jonas Kron- 
kaitis ir v.s.fil. Leonas Maskaliūnas.

Švilpuko garsu sueigą pradėjo fil. 
Moacir de sa Pereira, kviesdamas suei
gos dalyvius saliutu pagerbti Lietuvos 
himną ir įnešamas ASD ir KorpIVytis 
vėliavas. Vėliavininkai - t.n. Krista 
Plačaitė ir senj. Arūnas Karalius. Po him
no, tylos minute pagerbiami mirusieji 
ASS Garbės nariai, jų vardus skaitė fil. 
Julytė Kudirkienė ir fil. Vytenis 
Kirvelaitis. Po susikaupimo, fil. Moacir 
de sa Pereira sueigos komandą perdavė 
ASD Centro Vadijos pirmininkei fil.July
tei Kudirkienei, kuri pirmuoju žodžiu padėkojo garbės 
narių išrinkimo komisijai - fil. Jennifer Antanaitytei, fil.

Akademikų Garbės narių pagerbimo sueigoje 2006.01.21., 
Bočių menėje, LSS Tarybos Pirmininkas fil. Rimantas Griškelis, 
Garbės nariai - fil. Virginija Mačiulienė, fil. Halina Plaušinai- 
tienė, fil. Leonas Maskoliūnas ir ps.Ada Sutkuvienė, ir ASS 
Centro Vadijos Pirmininkė fil. Zita Rahbar.

Akademikų Garbės narių pažymėjimai. ASD pažymėjimus 
paruošė fil. J.Kudirkienė, KorpIVytis - fil. V.Kirvelaitis

2006 KOVAS - BALANDIS 5 SKAUTŲ AIDAS

7



2006 m. sausio 21 d. iškilmingoje sueigoje Garbės nariai ir juos pristačiusieji: filisteriai - Danguolė Bielskienė, Zita Rahbar, 
Halina Plaušinaitienė (stovi), Ritonė Rudaitienė, Ada Sutkuvienė, Lydia Griauzdienė, Virginija Mačiulienė, Jonas Variakojis ir 

Leonas Maskoliūnas.

ASD pirmininkė fil. Julytė Kudirkienė, nuvykusi pas v.s.fil. 
Danutę Eidukienę, įteikia jai Garbės narės pažymėjimą ir suei
gos dalyvių nuoširdžius sveikinimus

ASD Centro Vadijos Pirmininkė s.fil. Julytė Kudirkienė užriša 
ASD Garbės narei dail.ps. Adai Sutkuvienei Akademikių 
skaučių draugovės spalvas, stebi - v.s.fil. Ritonė Rudaitienė.

Seserys - sesės - filisterės Sabaliunaitės. s.fil. Irena Žukaus

kienė įteikia gėlių puokštę sesutei v.s.fil. Virginijai Mačiulienei.
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į Akademikių Skaučių Draugovės Garbės narių lentą fil. Ritonė 
Rudaitienė įrašo Adą Sutkuvienę.

Garbės narius sveikina Chicagos skyriaus KIASD pirmininkė 
t.n. Stefutė Utz.

Tinai Buntinienei, fil. Nidai Petronienei ir fil. Zitai Rahbar. 
Šios narės priėmė kandidačių pristatymus, pravedė bal
savimus ir suruošė šią sueigą. Mediniais švilpukais buvo' 
apdovanoti ir visi kiti, prisidėjusieji prie šios šventės 
ruošos.

ASD Garbės nariai yra Lietuvai, Akademikių Skaučių 
Draugovei ar Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ypatingai 
nusipelnę asmenys, kurių kvietimas j Garbės narius būna 
tvirtinamas visuotino ASD tikrųjų narių ir filisterių 
suvažiavimo. Šios kadencijos vadovės nusprendė ruošti 
neakivaizdini suvažiavimą raštu, kad kuo didesnis pil
nateisių narių skaičius galėtų šiame istoriniame balsav
ime dalyvauti. Balsavimas pavyko labai gerai ir po ilgos 
pertraukos, kai 1974 m. Garbės nariu buvo pakviestas 
kun.dr.Jonas Kubilius SJ, ASD Garbės narėmis 2006 me
tais tapo keturios ypatingos Sesės.

ueigos dalyviams pristatyti v.s.fil. Danutę Eidukienę, 
L«^sesė Julytė pakvietė fil. Danguolę Bielskienę, kuri,

išvardinusi sesės Eidukienės nupelnus LSS ir ASS 
organizacijose, didele išdabinta plunksna įrašė jos vardą 
ASD Garbės narių lentoje, o sesei Danutei skirtą pažy
mėjimą padėjo ant prezidiumo stalo šalia nuotraukos, nes 
v.s.fil. D.Eidukienė, dėl sušlubavusios sveikatos, sueigoje 
negalėjo dalyvauti. Sueigos dalyviai pasirašė jai kortelę 
su linkėjimais greitai sveikti.

v.s.fil. Halinos Plaušinaitienės skautišką biografiją 
perskaitė, į lentą įrašė ir pažymėjimą įteikė ASS Vadijos 
Pirmininkė fil. Zita Rahbar. Sesė Halina pasinaudojo 
proga visus pasveikinti ir papasakoti kelis savo skautiško 
gyvenimo nuotykius prisimindama LSS steigėją Petrą 
Jurgėlą ir ASD garbės narę Vincę Jonuškaitę Zaunienę, bei 
papasakojo įdomų prisiminimą iš Baden-Powellio apsi
lankymo Lietuvoje. Įdomu, kad ši akademikų sueiga 
vyko tą pačią dieną, kai jūrų skautai ir skautės šventė 
Klaipėdos išlaisvinimo dienos sukaktį. Gi sesė Halina 
buvo viena iš jūrų skaučių steigėjų Lietuvoje.

Apie dail.ps. Ados Sutkuvienės nuopelnus dailės sri
tyje garsinant Lietuvos vardą, apie jos didelę pagalbą 
Vydūno fondui kalbėjo fil. Ritonė Rudaitienė, savo geros 
draugės - sesės Ados biografiją paįvairindama mielais 
prisiminimais iš jaunystės dienų. Kadangi sesė Ada neb
uvo davusi akademikų pasižadėjimo, ASD pirmininkei 
fil. Julytei Kudirkienei teko maloni pareiga sesei Adai 
užrišti ASD spalvas ir prisegti draugovės ženklelį. Sesė 
Ada trumpu žodžiu pasidžiaugė, kad gavo spalvas, kurių 
troško nuo jaunystės.

Fil. Lydia Griauzdienė perskaitė artimos draugės ir 
kadaise Centro Vadijoje bendradarbės, v.s.fil. Virginijos 
Mačiulienės biografiją išvardindama jos nuopelnus LSS, 
ASS ir Vydūno fondui. Sesė Gina nuoširdžiai dėkojo ASD 
narėms už suteiktą garbę ir tuo pačiu paminėjo, kad kartu 
su ja pagerbiamos Garbės narės buvo jos draugininkės ir 
vadovės, kai ji buvo jauna skautė "Aušros Vartų" tunte.
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Iškilmingos ASD ir KorpIVytis sueigos vadovai fil. Julytė
Kudirkienė, fil. Vytenis Kirvelaitis ir fil. Moacir de sa Pereira

(v.s.fil.V.Mačiulienės žodis spausdinamas šiame SA 
numeryje pirmuoju straipsniu.Red.)

Naujas ASD Garbės nares pasveikino KIASD pirmi
ninkė t.n. Stefutė Utz, įteikė gėles ir išskubėjo į skaučių 
draugovės sueigą.

aigdama ASD sueigą, sesė Julytė pasveikino Garbės 
nares ir perdavė komandą ASS Centro Vadijos 

JLx Filisterių pirmininkui fil. Vyteniui Kirvelaičiui. Jis,, 
pasveikinęs naujuosius Garbės narius, perskaitė fil.dr. 
Algirdo Avižienio biografiją ir įrašė jo vardą į KorpIVytis 
Garbės narių lentą. Fil. Moacir de sa Pereira skaitė sekan
čio Garbės nario fil. generolo Jono Kronkaičio biografiją. 

Kadangi abu aukščiau minėti KorpIVytis Garbės nariai 
šiuo metu gyvena Lietuvoje, nario pažymėjimai jiems bus 
įteikti vėliau.

Sueigoje dalyvaujančio v.s.fil. Leono Maskaliūno 
biografiją perskaitė fil. Jonas Variakojis, įrašė į Garbės 
narių lentą ir įteikė pažymėjimą. Brolis Leonas padėkojo 
korporacijai ir sakė, kad priimdamas šį garbingą titulą, 
kartu yra įpareigotas dar daugiau dirbti ir būti pavyzdžiu 
organizacijos jaunimui. Taip pat jis pasidalino prisimini
mais iš jo darbo įvairiuose pasaulio kraštuose.

KorpIVytis sueigai pasibaigus ir išnešus vėliavas, 
naujai išrinktuosius Garbės narius sveikino ASS Centro 
Vadijos Pirmininkė fil. Zita Rahbar, LSS Tarybos 
Pirmininkas fil. Rimantas Griškelis, "Skautų aido" redak
torė Alė Namikienė, Seserijos jūrų skaučių skyriaus vedė
ja fil. Virga Rimeikienė, o fil.prof. Romas Viskanta sveikin
imą atsiuntė raštu. Po sveikinimų, dalyviai sudainavo 
tradicinę Gaudeamus, o fil. Julytė Kudirkienė ir fil. 
Vytenis Kirvelaitis atnešė du didžiulius napoleono tortus. 
Garbės nariai turėjo tortus prapjauti, visi dalyviai kėlė 
šampano taures, sveikino pagerbtuosius. Besivaišinant 
sumuštiniais, kava, arbata, skambėjo "Laužų aidai" 
(Vydūno fondo išleistos CD) skautiškos dainos. Šilta, 
šeimyniška Akademinio Skautų Sąjūdžio dvasia apkabino 
visus dalyvius ir nusipelnusius seses ir brolius - Garbės 
narius.

Fil. Julytė Kudirkienė
(nuotraukos fil. Gintaro Plačo)

SD ir KorpIVytis GARBĖS NARIAI nuo 1927 metų:

KorpIVytis Garbės nariai:
Jurgis Alekna (pakeltas 1927 m.), kun. Morkus Merkelis (1927), Blaziejus Česnys (1931), kun. Julijonas Lindė- 
Dobilas (1933), Steponas Kolupaila (1934), kun. Kristupas Čibiras (1940), Viktoras Kamantauskas (1948), prof. 

Ignas Končius (1949), Petras Jurgėla (1949), Vilius Storasta-Vydūnas (1949), Dominika Kesiūnaitė (1952), prof. 
Mykolas Biržiška (1954), Bronius Kviklys (1967), Jonas Dainauskas (1974), Edmundas Korzonas (1999), Vytautas 
Mikūnas (1999), Mykolas Steponas Naujokaitis (1999), kun.Antanas Saulaitis SJ (1999), Eugenijus Vilkas (1999), 
prof. Algirdas Avižienis (2006), Jonas Kronkaitis (2006), Leonas Maskoliūnas (2006)

AkademikiŲ Skaučių Draugovės Garbės narės:
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (pakelta 1929 m.), prof. Ignas Končius (1935), Vincė Jonuškaitė-Zaunienė- 
Leskaitienė (1937), prof. Jurgis Žilinskas (1937), kun. Kristupas Čibiras (1940), Garbės Konsule Juzė Daužvardi- 

enė (1954), kun. Jonas Kubilius SJ (1974), Danutė Eidukienė (2006), Halina Plaušinaitienė (2006), Ada 
Sutkuvienė (2006), Virginija Mačiulienė (2006)

JK
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Brolis Kazys pasiruošęs sekantiems slenksčiams jau už kampo. Vandens temperatūra tik 55 F, nors jau birželio pabaiga.SENCJ SKAUTQ KELIONĖ COLORADO UPE
v.s.fil. Kazys Matonis

Praėjo jau keli metai nuo šios nuosta
bios kelionės, bet norisi pasidalinti 
pergyventais įspūdžiais - gal šis apra
šymas kam nors padės apsispręsti pa
našiu kelionę atlikti.

au seniai galvojome kada nors plaukti pantoniniu 
g (pripūstu) plaustu Colorado upe per Grand Canyon. 
| Žinoma, plaukti su pažįstamais yra žymiai smagiau. 

Sugalvojome pasiūlyti skautų,-ių vadovams - nuotykių 
ieškotojams. Įvyko maždaug taip. Po 1996 m. Gintaro ir 
Ąžuolo vadovų mokyklų kursų Rakė, kalbėjomės vakare 
su Čikagos jaunesniais vadovais prieš jų stovyklą. 
Paminėjome galimybe tokią kelionę atlikti. Visi pritarė, 
kad tikrai būtų smagu. Prižadėjome, kad prie progos, kai 
ruošimės tokiai kelionei, būtinai pranešime, kad prisidėtų 

kas galės. 1998 m. vasarą nutarėme, jeigu jau plauksime, 
tai reikia pradėti planuoti, nes tokioms kelionėms vietas 
užsisakyti reikia prieš pusmetį.

Pranešėm keliems ką planuojame. Deja, vieniems 
darbas, kitiems mokslai, įvairūs įsipareigojimai ir gal 
kaina brangoka. Buvo geri norai, bet tuo laiku, atrodo, 
niekas negalėjo prisidėti. Pagalvojome pasiūlyti jau tok
iems, kuriems nesvarbu laiku į darbą ar klases ateiti. Taip 
ir padarėme. Pirmiausia pasiūlėme Arizonoje gyve
nantiems seniems skautams - kai kurie iš jų vis dar kar
tais skautauja. Prie mūsų prisidėjo trejetas iš Čikagos. 
Buvome aštuoni - iš Arizonos Vytas Rėklaitis, Milda ir 
Algis Kvedarai, Gilanda ir Kazys Matoniai, iš Čikagos - 
Jurgis ir Jane Prapuoleniai, ir Aurelijus Prapuolenis. 
Mūsų "jaunimo" amžius nuo 55 iki 75 m.

Rinkomės ankstų birželio 22 d. rytą netoli Lee's Ferry, 
AZ, šešių dienų kelionei. Po instrukcijų, kaip savo daik
tus supakuoti, kelionės taisykles apie saugumą, tvarką ir
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Vakaras ant Colorado upės kranto. Iš k.: Gilanda ir Kazys Matoniai, Milda ir Algis Kvedarai, Vytas Rėklaitis, Jane ir 
Jurgis Prapuoleniai. Klūpo - Aurelijus Prapuolenis.

higieną, mus nuvežė prie Colorado upės, kur buvome 
paskirstyti į du plaustus. Kiekviename plauste tilpo 12 
keleivių ir du gidai. Vietomis pasikeisti plaustuose reikė
jo bent vieną kartą į dieną, kad būtų proga susipažinti su 
visais keliautojais. Kelionė nepigi - bet į tokias keliones 
kasmet nesirengi. Kelionė, palyginus, liuksusinė - sako
ma, kad plaukiame veik nepaskandinamais plaustais, yra 
nakvynės įranga, puiki šilta vakarienė ir pusryčiai, kuriu
os iš pagrindų paruošia gidai. Visi, kurie nori, gali 
prisidėti prie maisto ruošos. Veik visi prisidėdavome 
pakraunant ir iškraunant mantą iš plaustų, o jos buvo 
gana daug. Indus prieš valgį ir po valgio plovėmės patys. 
Visas skardines, šiukšles ir atmatas reikėjo supakuoti ir 
plaustu išsigabenti. Asmeninių daiktų turėjome gana 
mažai: maudymosi kostiumas, keletas marškinėlių, gera 
nuo lietaus ir šniokščiančio šalto vandens apranga, 
kepurė apsisaugoti nuo saulės, koks šiltesnis švarkelis 
vakarui, upei tinkantys batai ar sandaliai, ir tualetiniai 
reikmenys. '

Šioje kelionėje turėjome praplaukti 88 slenksčius 
(rapids) nuo malonių pakratymų (class III) iki tiesiog 
nelabai jaukių, gyvybei pavojingų slenksčių (class VI). 
Visa kelionė buvo 183 mylios. Kelionės gale iš kanjono 
išsikėlėme straigtasparniu ir skridome į netolimą mažą 
oro uostą (Whitmore International Airport). Iš ten mažu 
lėktuvu skridome atgal į Lee's Ferry. Žiūrint į kanjoną iš 

aukšto yra įdomūs vaizdai, tačiau niekas neprilygsta 
vaizdams, kuriuos matai plaukiant pačia upe. šių vaizdų 
nemato 99 proc. visų turistų, apsilankančių Grand 
Canyon.

_ _atėme sluoksnius įvairių akmenų ir lavos, kurios 
jV /| amžius buvo keli milijardai metų; vanagus skrai- 

JLVJ_dančius virš galvos, antis plūduriuojančias 
ramesniame vandenyje, laukines kalnų avis bei stirnas. 
Anksti iš ryto vanagai, ereliai ir pesliai šildė savo sparnus 
saulėje prieš pradedant dienos darbą. Ko nematėme, bet 
buvome užtikrinti, kad jų buvo apsčiai, tai kanjono 
ružavų barškuolių (rattlesnakes) ir skorpionų. Kas 
vakarą, prieš lendant į miegmaišius, juos gerai papurty
davome. Buvo mažų dviviečių palapinių, bet tik keli iš 
visos grupės jomis pasinaudojo. Šiaip pasirinkdavome 
smėlėtą krantą, pasitiesdavom plastmasės ir miegmaišį, ir 
jau apie 8-9 vai. vakaro visi ramiai dingdavo savo 
maišuose be jokių raginimų.

Keldavomės švintant, maždaug 5:15-5:30 v.r., įbris- 
davome į savo prausyklą - Colorado upę - 55 F temper
atūros, ir bematant atsibusdavome. Jau laukdavo karšta 
kava, už pusvalandžio geri pusryčiai, tada apsitvarky- 
mas, susipakavimas, plaustų pakrovimas ir apie 7:30 vai. 
ryto plaukdavome toliau.

Mūsų bendrakeleiviai buvo įvairaus amžiaus bei pro-
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fesijų iš skirtingų Amerikos kampų. Nuo 9-10 m. truputį 
įkyrių vienos porelės vaikų, iki 77 m. "jaunikaičių". Buvo 
inžinierių, advokatų, daktarų, slaugių, verslininkų, teisė
jas ir 1.1. Bent pusė jų dar dirbo, kitiems jau per daug į 
laikrodį nebereikėjo žiūrėti. Bendrai - labai smagūs, 
malonūs žmonės, su kuriais buvo gana linksma ben
drauti, keliauti, dalintis kelionės įspūdžiais. Mūsų vyri
ausias gidas buvo 28 m. vyrukas, baigęs filosofiją bei 
geologiją. Tuo laiku žiemomis dirbdavo kaip stalius, o 
vasarą užsiimdavo šiomis kelionėmis. Tą rudenį žadėjo 
grįžti universitetan ir studijuoti pasaulines religijas. Labai 
puikus, ramus vyras, su kuriuo įdomu pasikalbėti apie 
viską, pradedant istorija ir baigiant geologija. Kiti gidai, 
kiek jaunesni, bet irgi labai gerai susipažinę su šios 
apylinkės geologija, istorija. Berods, du buvo dar studen
tai.

auti upės gido leidimą reikia išlaikyti labai rimtus 
| egzaminus. Upę turi pažinti kaip savo delną ir kelis 

metus dirbti su vyresniu gidu, kol leidžiama tau 
pačiam plaukti. Atsakomybė yra didelė. Upė pavojinga, 
kartais įvyksta nelaimės - žmonės prigeria ar sunkiai 
susižeidžia iš pantono iškritę. O progų susižeisti yra 

daug, ypač jei plaukiant per slenksčius iškrenti ir esi 
nubloškiamas į akmenis. Saugumo taisyklės griežtos ir 
nuolat primenamos. Būdamas pantone visą laiką dėvi 
gelbėjimo liemenę. Užsisakius šią kelionę, gauni visą 
pluoštą popierių, kuriuose tiesiog gąsdinančiai ir aiškiai 
nusakoma kas gali įvykti kelionės metu - gali susilaužyti 
kaulus, prigerti, susirgti, nusideginti palietęs karštą pan- 
toną arba metalą, gali įgelti barškuolės, skorpionai, gali 
užpulti kalnų liūtai ir t.t ir t.t. Nors turėjome mobilų tele
foną, jis ne visur kanjone veikia. Jei būtų svarbi priežastis, 
tektų kopti iki kanjono viršaus, kad būtų galima susisiek
ti, o daugumoje kopimas yra beveik neįmanomas. 
Pasileidi kelionei šešioms dienoms ir Dievo valiai. 
Pasirašai dokumentą, kad visa tai supranti ir prie firmos 
nei tu nesikabinsi nelaimės atveju, nei tavo palikuonys, jei 
žū tumei.

Visi gidai mielai perduoda žinias apie šį nuostabų 
kanjoną ir galingą upę, kuri per šimtus milijonų metų šį 
kanjoną išskaptavo ir dar vis keičia. Mums šioje kelionėje 
didelių pavojų nebuvo - ne taip, kaip pirmiesiems tyrinė-

Tokiais plaustais keliavome Colorado upe. Viduryje sukrautas 
visų turtas - pririštas ir apdengtas.
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tojams prieš 130 metų. Visi buvome stipriai prisiveržę 
savo gelbėjimosi liemenes, kad įkritus į šaltą vandenį ji 
nenuslystų nuo kūno. Mūsų plaustas išbalansuotas 
dviem dideliais šoniniais pantonais - beveik nepaskandi
namas. Bent taip norisi tikėti... Priartėjus slenkstį, mus 
įspėdavo gerai kojomis įsispirti į pantono šoną ir, stipriai 
atsirėmus į viduryje sukrautą bagažą, kuris būna gerai 
pririštas, įsikabinti į virves ir dar rankomis susikabinti. O 
džiaugsmingo šauksmo ir šūkavimų! Dažnai tekdavo 
gerokai sušlapti, ypač priekyje sėdintiems. Nesvarbu, kad 
vilkėjom gerus lietpalčius - šaltas vanduo vis tiek rasda
vo kelią įbėgti per apykaklę ir išbėgti per rankoves ir tarp 
juosmens. Oro temperatūra dienos metu būdavo apie 105 
F, bet vandens temperatūra gana vėsi - 55 F. Praplaukus 
slenkstį buvo proga vėl apdžiūti ir sušilti iki sekančio 
slenksčio. Pats didžiausias slenkstis, kuris dažniausiai 
rodomas filmose ir fotografijose, yra tikrai įspūdingas. Tai 
Lava Falls Rapid - per 8 sekundes nukrenti 37 pėdas kun
kuliuojančiame vandenyje. Aš suskaičiavau iki 9 sekun
džių, bet gal truputį pasiskubinau skaičiuoti... Visi buvo
me permirkę. Praplaukus slenkstį, greitai patikrinama, ar 
ko nors nepraradom. Kadangi plaukėme dviem plaustais, 
vieni kitiems padavėme savo foto aparatus, kad tokiose 
vietose mūsų "žygdarbį" įamžintų. Pirmasis slenkstį per
plaukęs plaustas pasirenka ramesnę upėje vietą fotogra
fuoti sekantį plaustą.

■■a—ažnai sustodavom prie šoninių kanjonų nueiti iki 
gįdomesnių vietų, krioklių, bei natūralių pasi- 

JL—X maudymui baseinų. Pvz., kur Little Colorado upė 
įteka į Colorado, vanduo yra gražios mėlynos spalvos ir 
šiltas kaip Karibų salose. Paėję apie 500 yardų į aukštupį, 
užsirišome savo gelbėjimosi liemenes, kaip vaikams 
vystyklus, apsisaugojimui nuo atsimušimo į akmenis, ir 
pasileidome pasroviui. Ten praleidom kelias valandas. 
Kitoje vietoje, palipę apie 300 pėdų siauru vingiuotu take
liu, priėjome siaurą statų kanjoną (slot canyon), kur toliau 
teko eiti šoniniu sienos gana siauru taku. Šalia tako šlaitas 
krinta stačiai apie 100 pėdų žemyn iki upelio ir krioklių. 
Vietomis reikėjo laikytis šlaito akmenų, nes takelis labai 
susiaurėjo. Pasižiūrėjus žemyn - lyg ir nejauku, bet ėjom 
tolyn. Negi grįši... nors keli iš grupės apsisuko ir nus
prendė toliau neiti. Priėję nemažą krioklį, maloniai 
maudėmės šiltame, palyginus su Colorado upe, vandeny
je. Tikrai puikus dušas.

Vėlyvą popietę sustodavome prie kokio smėlėto 
iškyšulio nakčiai. Padėdavom iškrauti bagažą, virtuvės 
įrangą, bei cheminį tualetą. Po to pasirinkdavome nak
vynei vietą. Apsitvarkius dar buvo laiko pailsėti. Kai 
kurie pasigaudavo šviežios žuvies, kuri tuoj pat būdavo 
kepama ir suvalgoma. Vakarieniaudavome apie 6 vai. Po 
vakarienės kanjonas, dažniausiai, jau būdavo pavėsyje. 
Kai kurie 8 valandą jau taikėsi eiti miegoti. O sutemus, 
koks pasakiškas dangus! Matėsi mūsų galaktikos įvairūs

Vienas iš daugelio pasakiškų šoninių kanjonų. Sustojome čia 
pavaikščioti ir pasimaudyti. Vanduo apie 70-75 F.

žvaigždynai, kurių, gyvenant netoli miestų, net negalima 
įžiūrėti. Tokio Paukščių Tako (Milky Way) niekados 
neteko matyti. Patekėjęs mėnulis labai įspūdingai 
apšviesdavo stačius kanjono šlaitus ir tekančią upę. Naktį 
nubudus pasijunti visai skirtingame pasaulyje, nes toks 
neregėto dangaus vaizdas tiesiog stebina. Apart nakties 
gyvūnų ir tekančios upės garsų, visus gaubė begalinė 
ramybė.

Šioje kelionėje pasitraukėme nuo pasaulio triukšmo: 
muzikos, telefonų, "pagers", laikraščių, žinių apie inves
ticijas, rinkas ii t.t. Atrodo niekas nepasiilgo TV, radijo, 
bei kitų civilizacijos garsų. Dažnai plaukdavome tyloje, 
niekas nekalbėdąyo kokias 15 minučių. Tik gamtos garsai, 
čiurlenantis vanduo ir mus nulat supantys nuostabūs 
vaizdai. Atrodo viską norėtum nufotografuoti. Bet 
fotografijose nematai to tikro gamtos grožio, kurį gali 
patirti tik ten būdamas. Tokią didybę pamatęs, pasijunti 
esąs labai smulkus ir nereikšmingas. Šio kanjono puiku
mas ir yra jo tolimumas, kadangi čia atvykti ir taip keli
auti reikia rimtų pastangų.

Veik visi pasisakė, kad tokioje nuostabioje kelionėje 
dar nėra buvę. Ir mes galime drąsiai pasakyti, nors daug 
kur esame keliavę, jog čia buvo mūsų nuostabiausia 
kelionė.

(Jei kam būtų įdomu, galime suteikti papildomos 
informacijos, adresu KAZYS40@hotmail.com)
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ne visa lietuvių skautija Toronte. 
Laidotuvių namuose maldoms vado
vavo klebonas s.Augustinas Simana
vičius, atsisveikino visuomenės atsto
vai, Kanados rajono vardu kalbėjo 
v.s. Rūta Žilinskienė, Toronto 
skautų,-ių vardu - v.s. Prima Sap- 
lienė. Garbės sargyboje prie karsto 
stovėjo uniformuoti skautininkai, 
graudžiai skambėjo "Ateina naktis", 
aukos buvo renkamos šv.Mišioms ir 
Romuvos stovyklavietei.

Sekančią dieną, pro degančias 
žvakutes laikančius seses ir brolius 
skautininkus, karstas įneštas į Prisi
kėlimo bažnyčią. Šv.Mišias aukojo 
s.Augustinas Simanavičius,OFM ir 
tėvas Sarnickas, OFM. Skaitinius 
skaitė j.v.s. Elena Namikienė ir s. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon. Po gedulingų

v.s. Danutė Keršienė
mirė 2006 m. sausio 17 d. Toronte, ON.

Sesė Danutė paukštytės įžodį davė 1930 m., 
skautės - 1933 m. ir nuo tada visą savo gyvenimą 
paskyrė Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Baigusi gimnaziją, Danutė 1940 m. įstojo į moky
tojų seminariją, kurią sėkmingai baigė 1943 m. ir su 
džiaugsmu pradėjo darbą. Bet neilgam, nes 1944 m. 
teko palikti tėvynę.

Vokietijoje gyveno Schweinfurte, Wuerzburge, 
Offenbache, kur vadovavo daugovei , lankė vadovių 
kursus.

1949 m. atvyko į Kanadą ir tuoj įsijungė į skautišką 
veiklą Toronte. Per tuos ilgus metus, sesė Danutė iki 
mirties buvo aktyvi lietuvių bendruomenės, parapijos 
darbuose ir nepailstanti skaučių vadovė - "Šatrijos" 
tunto trečioji ir vienuoliktoji tuntininkė, Skautininkių 
draugovės seniūnė, vadovė bei viršininkė stovyklose, 
šimto "Šatrijos" tunto skaučių kelionės į V Tautinę 
stovyklą 1968 m. organizatoriaus talkininkė, Kanados 
rajono iždininkė, Lietuvių Skautų Sąjungos Garbės 
Teismo narė.

I vyr. skautininkės laipsnį pakelta 1984 m., 
Geležinio Vilko ordinu apdovanota 1998 m.

Su v.s.Danute Keršiene atsisveikinti, susirinko vos 

šv. Mišių, daug skautų,-ių ir draugų nulydėjo sesę 
Danutę į šv.Jono kapines. Po maldų, paskutinį 
atsisveikinimo žodį tarė Kanados rajono Vadas v.s. 
Romas Otto, visi giedojo "Ateina naktis", sudėjo gėles 
ant karsto, užbėrė Lietuvos žemele su Palangos gin
tarėliais...

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai, Skautinin
kų,-ių ramovės, tėvų komitetas ir Romuvos stovyk
lavietės valdyba reiškia gilią užuojautą velionės vyrui 
Aleksui ir dukrai Lindai su vyru.

F.M.

!n Memoriam

esė Danutė nuėjo NAMO. Dar sekmadienį S bažnyčioj skaitė Mišių skaitinius, o antradienį
(sausiol7) Toronto lietuviją aplėkė žinia - Keršienė 

mirė. Tiesiog sunku buvo patikėti, dar vakar kalbėjom, 
niekuo nesiskundė, vis tokia pat kaip pernai, kaip visa
da, kaip stovyklose... Reikia sutikti, kad kūnas silpnė
ja. Šito niekas pakeisti negali. Bet kas tas kūnas prieš 
žodį, kurio Danutė niekada netardavo O tasai žodis jos 
gyvenime buvo "NE". Jis būdavo užmirštas, kai kas ją
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pakviesdavo kokias pareigas atlikti. Pareigas! Va, buvo žodis, kurį ji mėgo. Ir ne tik 
pareigos: skautiškas gerasis darbelis jos kasdienybę saistė, daug džiaugsmo kėlė jai ir 
kitiems, kurie vis ją matė tai prie aukų lapo sėdinčią, tai mergvakariuose sveikinimus 
tariančią, tai revizijos komisijų protokolus skaitančią, tai "Romuvoje" prie vartų 
atvykstančius registruojančią, seses pastovyklėje rikiuojančią... Kas suskaičiuos tuos 
jos darbus darbelius, kuriuos, rodos, atlikdavo ir už tuos nerangiuosius veikėjus...

Norėtųsi vėl atsisėsti su Dana prie laužo, dainuoti "Atskrend sakalėlis"... 
nusiraminti su "Ateina naktis", kuri ją palydėjo amžinon ramybėn 2006 m. sausio 21 
d. O sakalėlis dar ilgai skambės "Romuvoje". Tokia ir sesės Danos valia buvo. Dėl to 
veikė, dirbo, stengėsi, kad ta mūsų tautinė skautija nesutirptų svetimybių jūroje.

Netektis skaičiuodami raminamės, kad vertėjo dirbti su šimtu dėl vieno, vėli
au tęsiančio pradėtą veiklą, dirbančio, einančio tuo pačiu skautybės keliu ir kitus 
vedančio. Iš šimto vienas! Ir tai jau gerai kovojant dėl kiekvieno lietuviško žodžio 
nesibaigiančioje kitataučių apsuptyje...

Latvijos lietuvaitė velionė Danutė liko gyvosios, keliaujančios mokyklos 
pavyzdžiu, kaip išlikti savimi ir kaip bendrauti su kitais neprarandant savęs...

Tegu amžino prisiminimo lauželis rusena kiekvieno sesę Danutę pažinojusio 
širdy, nes tai stiprina ir įpučia viltį - mes gyvuosim, mes budėsim...

Brolis Česlovas iš Toronto

v.s. Irena Kemežytė-Lukoševičienė
mirė 2006 m. sausio 28 d., Toronte, ON

Sesė Irena yra pirmojo lietuvių skaučių vieneto Šiaurės Amerikoje įsteigėja.
Paskautininkės laipsnis jai buvo suteiktas Vokietijoje prieš išvykstant į 

Kanadą. LSS Vyr. Skautininke v.s. Juoze Vaičiūnienė įgaliojo ps. Ireną Kemežytę- 
Lukoševičienę steigti skautes Kanadoje. Sesė Irena, pranešusi savo adresą Kanados 
savaitraštyje "Nepriklausoma Lietuva", kvietė lietuvaites atsiliepti.

Pirmasis lietuvaičių skaučių vienetas - vyr. skaučių draugovė "Vaiva" buvo 
įsteigtas 1948 m. birželio 10 d., Montrealyje. 1951 m. įsteigiamas "Neringos" tuntas, 
pirmoji tuntininkė - ps. Irena Lukoševičienė.

Sesė Irena buvo pirmoji Kanados rajono vadeivė-atstovė 1949-1957 m. LSS 
35-tos sukakties (1953 m.) vyr. skaučių,-ų skautininkų,-ių stovykloje Kanadoje ėjo 
vadovės pareigas Seserijos pastovyklėje. Skaučių Seserijos Garbės Gynėja 1967-1969 
m., instruktorė Gintaro vadovių mokyklos stovykloje 1970 m. Montrealyje, nepapras
ta prelegentė Skaučių Seserijos vadovių suvažiavimuose.

Švenčiant 25 m. sukaktį nuo pirmojo vieneto - "Vaivų" Montrealyje įsteigi
mo, v.s. Irena Lukoševičienė suorganizavo "Vaivorykštės" projektą - kilimų audimo, 
liaudies meno puoselėjimo, bei jo pristatymo visuomenei. Parodos vyko Kanadoje ir 
JAV.

2006 KOVAS - BALANDIS 14 SKAUTŲ AIDAS

16



Laiškas iš Anglijos

Sveikas, "Skautų aide"!
Kaip tu gyveni?
Parašyt laiškelį liepia man širdis.
Noriu jums pranešti žinią iš salos,
Ten gyvena skautai nuotaikos geros.

r štai išaušo tas rytas vykti į savaitgalinę stovyklą, kuri 
f vyks Headley Park - Sodyboje. Ji yra Didžiosios Brita- 

JLnijos Lietuvių Sąjungos nuosavybė. Rytas buvo 
vėsokas ir mane kiek gąsdino. Ką gi, šiandien sausio 28 
diena. Ėjau į traukinių stotį ir galvojau - ko gero teks visą 
laiką viduje po stogu praleisti, nes pūtė labai šaltas vėjas 
ir dangus gąsdino, kad tuoj užpils vandens ant galvos.

įsėdau į traukinį ir jis mane per gerą pusvalandį pris
tatė į patį Londono centrą. Gaila, centre negalėjau 
pasižvalgyti, nes laukiau brolio Kęstučio, kuris žadėjo 
mane palydėti iki stovyklos. Man ši kelionė į sodybą buvo 
pirmoji ir gerai nežinojau kelio. Brolio belaukiant, saulė 
danguje grūmėsi su debesimis ir, žinoma, ji juos nugalėjo. 
Kai mudu su br. Kęstučiu sėdėjom kitam traukiny, saulė 

taip stipriai ritinėjosi po dangų, jog mes ne tik kaitom, bet 
jau svilome iš karščio. Besidžiaugiant gražiu oru, su
skambo telefonas br.Kęstučio kišenėje. Tai buvo br.Vlado 
(Europos rajono Atstovo v.s.fil.V.Gedminto. red.) skam
butis. Mes kiek vėlavomės, tai visi susirinkę stovykloje 
pradėjo mūsų ieškoti. Buvo sutarta vieta iš kur mus br 
Vladas paims ir nugabens iki stovyklos. Toliau viskas 
vyko labai sklandžiai.

Atvykus į stovyklą, br. Vladas mane visiems pristatė. 
Buvo maloni akimirka. Tada buvo paaiškintas šios savait
galinės stovyklos tikslas - vyr. skautėms ir skautams vyči
ams kandidatams atlikti vieną iš kandidatavimo pro
gramos dalių. Jie turėjo pastatyti tiltą per upę ir tokiuo 
metų laiku išgyventi. Taaaip... jei jie būtų tada Lietuvoje, 
kai buvo dideli šalčiai - suprasčiau, kad reikia išgyventi. 
Žinoma, aš juokauju. Užteko ir čia ištvermingumą 
pademonstruoti, kai reikėjo tiltą statyti, kai naktį aklinoj 
tamsoj pastatyti palapinę. Kiek teko iš kandidatų pasako
jimų išgirsti - nebuvo lengva. Rankos sužvarbusios ir 
nejudrios, nakties šaltukas vis kandžioja... O dar tas 
miško tamsumas... Užteko įspūdžių. Be palapinės staty
mo, teko ir teorijos krimstelti, o po jos dar keletas linksmų 
skautiškų žaidimų. Rodos visi buvome suaugę, bet buvo 
smagu, kaip vaikams. (Ta nuotrauka, kur stovi br.Vladas 
ir br.Mikel su sese Daina ir yra ta akimirka, kai džiau
giamės kaip vaikai)

Tiltų išbando sesės Monika, Daina, Žibutė ir Laima.

2006 KOVAS - BALANDIS 15 SKAUTŲ AIDAS

17



Po visų dienos 
užsiėmimų susėdome 
taip vadinamame "pa- 
be". Tai nedidelė kav
inukė sodybos name. Ir 
aš, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos, buvau labai 
maloniai nustebinta, 
kad jame yra lietuviškų 
produktų ir gėrimų (na 
kokių, tai aš gal nevar
dinsiu, nes gėrimai tik
rai ne skautiški).

Rytas išaušo gra
žus ir saulėtas, bet mū

Vakaro žaidimas, linksma replika ir gera nuotaika. Sesė Daina ir broliai Mikei ir Vladas.sų prūdas buvo aklinai 
užšalęs. Reiškia - naktis 
buvo šalta. Uyyy, o tie, 
kurie miegojo palap
inėse...? Turėjo sušalti, 
bet jie didvyriškai pasakė, kad ne. Ir, svarbiausia - visi 
geriausioje nuotaikoje laukėme pusryčių, po kurių ėjome 
įvertinti kandidatų ir kandidačių statyto tilto. Vertinimas 
buvo griežtas! Vertinome pagal grožį ir praktiškumą. 
Man labiau patiko antrasis vertinimo būdas, nes tada visi 
galėjome statinį išbandyti. Buvo daug juoko ir linksmų 

replikų.
Tai štai, kaip praėjo mano pirmasis savaitgalis su 

lietuviais skautais Anglijoje. Siunčiu glėbį nuotraukų.

Sesė Kiaunė
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JAV AT LA NTO RAJONE

WASHINGTON

Židiniečių
Kalėdinė sueiga

žiugu buvo pradėti gruodžio mėnesį su tikrai kalė- 
jdiška nuotaika, nes 2005 m. gruodžio 3 d., 4 v.p.p. 

JI_ X židiniėtės su savo vyrais ir svečiais rinkosi į Meilės
ir Tado Mickų svetingus namus. Svečius pasitiko ne tik 
mieli šeimininkai, bet ir pasipuošusi spindinti Kalėdų 
eglutė, išsidabinusi baltais šiaudinukais. Visa tai suteikė 
tyrą ir džiaugsmingą Kalėdų švenčių nuotaiką.

Visiems susirinkus, sesė Meilė pradėjo šią iškilmingą 
popietę sveikinimu ir žvakutės uždegimu. Ji sakė: "Žvel
giant į žvakės liepsnelę tarsi kalbiesi su išėjusiais 
Anapilin, prisimeni juos. Susikaupimo minute pagerb
sime tuos mūsų šeimos narius, kurių jau nebėra mūsų 
tarpe ir ypač mūsų židinietes seses Oną Siliūnienę ir 
Bronę Stravinskienę." Toliau sesė Meilė paprašė kun. 
Vaidotą Labašauską maldai, po kurios buvo tęsiama suei
gos iškilmingoji dalis. Savo kalboje sesė Meilė trumpai 
apžvelgė skautijos istoriją Washingtone. Buvo padėkota 
sesei Aldonai Kindurienei, 1968 m. įsteigusiai "Pušyno"

draugovę. 1980 m. sesė Meilė Mickienė įsteigė mišrią 
"Rambyno" vietininkiją, o 1981 m. subūrė buvusių 
skaučių bei skautininkių pagelbinį vienetą vietininkijai. 
Tai nuo tada ir prasidėjo Židiniečių veikla Washingtone. 
Pirmas dėmesys buvo skirtas vietininkijai. Laikui bėgant 
ir skautams užaugus, ir išsiskirsčius, Židinys dėmesį nu
kreipė į našlaičių šelpimą Lietuvoje. Tačiau dabar su 
džiaugsmu sesė Meilė pranešė, kad vėl "priaugo" naujų 
skautukų, kuriems sumaniai vadovauja s.fil. Tomas 
Dundzila ir ps.fil. Paulius Mickus. Jie atgaivino mišrų 
vienetą ir tikimės, kad tuoj bus ir "Rambyno" vietininki- 
ja. Su šiomis pakiliomis mintimis sesė Meilė dar pasi
džiaugė, kad nuo 2006 m. Židinį perima nauja vadovė 
v.s.fil. Dalė Lukienė ir jos štabas - pavaduotoja s. Irena 
Jankauskienė, sekretorė Janina Cikotienė ir iždininkė s. 
Aldona Kindurienė. Sesė Meilė padėkojo savo pavaduo
tojai ps. Vidai Cejauskienei, kuri kartu su ja nenuilstamai 
dirbo, kad Židinys klestėtų. Sesė Gražina Blekaitienė, 
dėkodama visų vardu Židinio vadovei v.s.fil. Meilei 
Mickienei, įteikė jai dovaną, sakydama - "ačiū, mieloji 
sese Meile, už sueigas, muges, rūpestį, už taip daug, kad 
įvardyti neįmanoma. Jums linkime daug sveikatos, 
smagių be rūpesčių dienų, kurias tikrai užsitarnavote, ir 
Dievo palaimos." Vyko dovanų įteikimai, skambėjo ačiū, 
ačiū. Toliau šią iškilmingą sueigą tęsė sesė Irena 
Jankauskienė. Ji pasidžiaugė ir išreiškė padėką jauniems 
vadovams s.fil. Tomui Dundzilai ir ps.fil. Pauliui Mickui, 
įteikdama dovanas ir ypač dėkojo jų žmonoms Mayai 
Dundzilienei ir Patricijai Mickienei, kurios taip pat

prisideda prie šio kilnaus darbo. Gau
siais plojimais šiai padėkai pritarė visi 
svečiai ir džiaugėsi, kad ateina jaunos 
jėgos, kurios ir toliau tęs šias brangias 
skautavimo tradicijas - Dievui, 
Tėvynei, Artimui.

Praėjus oficialiai šios popietės pro
gramai ir kun. Vaidotui Labašauskui 
palaiminus vaišių stalą, vyko tikra 
puota, nes vaišių stalas buvo nuklotas 
sesių suneštais valgiais ir gardumynais. 
Ilgai dar tęsėsi vaišės, o kalboms nebu
vo galo. Pagal jau įsigaliojusią tradiciją 
buvo ir dovanų "traukimas", kuris 
sukėlė daug juoko ir daug džiaugsmo. 
Laikas greitai bėgo, nesinorėjo skirstytis

Eilę mėty Židiniui Washingtone vadovavu
sios v.s.fil. Meilė Mickienė ir ps. Vida 
Cejauskienė.
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ir palikti tokią šiltą ir 
šventišką aplinką. Pabaigai, 
dar visi susėdę ir gavę sesių 
Meilės ir Vidos paruoštus 
dainorėlius, baigėm šią 
šventę kalėdinėmis gies
mėmis ir atsisveikinom su 
"Ateina naktis, Dievs yr' 
čia..."

Sesė Elvyra 
Vodopalienė

Su sveikinimais ir geriausiais linkėjimais ŽidiniečiŲ vadovė sesė Meilė Mickienė perduoda 

pareigas sesei Dalei Lukienei.

"Mindaugo"
draugovėje

Per praėjusias kelias sueigas jaunes
niosios skautės ir skautai labai stropiai 
ruošėsi specialybių egzaminams ir juos 
sėkmingai išlaikė.

Tvarkingumo specialybę įsigijo 
Katrytė McPartland, Monika Locatytė, 
Renata Petraitytė ir Erika Laignel.

Dailininko specialybę - Enija 
Davidonytė, Gintarė Meižytė, Katrytė 
McPartland, Erikas Laignel, Romas 
Metzger ir Matas Mickus.

Sveikiname seses ir brolius už gerai 
atliktus darbus ir linkime visiems tęsti 
skautišką veiklą.

Broliai vadovai

"Mindaugo" draugovės sueigoje, Washingtone, 2006 m. vasario 4 d. pirmoje 
eilėje sėdi: Lukas Metzger, Marius Orentas, Andrius Mickus, Lukas Draugelis. 
Antroje eilėje: Alina Orentaitė, Katrytė McPartland, Gabrielė Gedo, Enija 
Davidonytė, Gintarė Meižytė, Nortė Grintalytė. Trečioje eilėje: Erikas Laignel, 
Joris Grintalis, Matas Mickus, Romas Metzger. Vadovai - Tomas Dundzila ir 
Paulius Mickus.
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PHILADELPHIA

"Laisvės Varpo" 
vietininkijos Kūčios
Skautų ruoštos tradicinės Kūčios įvyko 
2005 m. gruodžio 11 d., šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Sv. Mišios tq sekmadienį 
buvo aukojamos skautų intencija.

arapijos salė išpuošta vainikais, žalumynais, o 
I eglutė scenoje padabinta šiaudinukais ir lem- 

JL putėmis. Ši eglutė čia stovės visą Kalėdų laiko
tarpį, nes dar vyks lituanistinės mokyklos metinė 
šventė - Kalėdų eglutė, be to ir visiems parapijieči
ams bus smagiau pabendrauti po lietuviškų 
pamaldų sekmadieniais. Lietuviškosios skautybės rato sukėjai Philadelphijoje: ps.

Dalio Mironaitė, s. Alė Mačiūnienė, v.s. Danutė Surdėnienė, 
s. Laima Bagdonavičienė ir j.s. Linas Kučas.

Kalėdinė muzika ir giesmės skleidžia šventišką nuo
taiką. Iš anksto užsisakę vietas svečiai, pagal jų pagei
davimus, sodinami prie stalų kartu su giminėmis ar drau-
gaiš. Kiti dar nori pasišnekučiuoti su rečiau matomais 
pažįstamais. Skautai ir vadovai sėdi kartu. Visi stalai pui
kuojasi įvairiais tradiciniais Kūčių patiekalais paruoštais 
skautų mamų ir vadovių, gi kavą ir kitus gėrimus visiems
atneš sesės skautės.

Šv. Andriejaus parapijos kle
bonas kun. P.Burkauskas sukalbėjo 
maldą, o jo paruoštą gilesnį šventės 
apmąstymą, skirtą šiai progai, per
skaitė ps. Dalia Mironaitė. Kūčių 
programai vadovavo "Laisvės 
Varpo" vietininkė s. Laima Bagdo
navičienė. Kūčioms įpusėjus, skau
tai suvaidino "Juokdario pasaką", 
kurią parašė ir režisavo ps. Rasa 
Bobelytė Britam. Visi artistai gerai 
atliko savo roles, bet ypač gražiai 
pasirodė Kristukas Akerley - juok
darys ir Aleksandra Britain - kar
alaitė. Po vaidinimo skautai ir 
svečiai bendrai giedojo Kalėdines 
giesmes, akordeonu palydimi 
J.Cox ir E.Kamerausko. Prie gies
mių gitara prisijungė ir J.Kasins- 
kas. Šventė baigta bendrame rate 
giedant "Lietuva brangi" ir "Atei
na naktis".

D.Surdėnienė
"Juokdario pasaka" vaidintojai Philadelphijoje: A.Britain, L.Šalčiunaitė, A.Kučas, 

skaitytoja - E.Gedvilaitė. Priekyje - J.Leavy ir S.Gečas.
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TORONTO

"Šatrijos" ir
"Rambyno"
tuntų Kūčios

ruodžio 18 d. Toronto "Šatrijos" ir 
[if "Rambyno" tuntai vėl susirinko su tė- 

vais, skautininkais bei vadovais kartu 
praleisti skautiškas Kūčias. Jos įvyko, kaip ir 
kitais metais, Prisikėlimo parapijos salėje, į 
kurią buvo susirinkę apie 200 dalyvių. 
Maistas Kūčių stalui buvo suneštas visų 
skautininkų,-ių, vadovų,-ių bei mamyčių ir, 
kaip visuomet, jo buvo daug. Kūčių stalo 
paruošimu rūpinosi "Birutės" draugovė su 
vadove s. Dalia Steponaitiene. Tai viena 
proga metuose kada visi - nuo jauniausio iki 
seniausio, gali kartu pabendrauti, pasi
džiaugti skautų ir skaučių atsiekimais ir 
pamatyti jų įdomiai paruoštus pasirodymus.

Tik atėjus į salę, kai dar vyko pirmieji 
pasiruošimo darbai, mane nepaprastai nu
džiugino vienas įvykis. Nešiau šluotą, 
šiupelaitę ir kibirą iš virtuvės į salę tam, kad 
surinkti sušluotas išbertų šiaudų krūveles. 
Pribėgo prie manęs vilkiukas ir sako - 
"duokit man, sese, aš padarysiu". Jis tada su 
didžiausiu entuziazmu viską sutvarkė (aš 
jam lyg tai padėjau) ir kai užbaigėm, jam 
padėkojau ir sakau - "dabar, Lukai, Tu gali 
atsirišti savo gerojo darbelio mazgelį", o jis 
tik nusišypsojo ir nubėgo. Kaip gražu 
matyti, kad mūsų vilkiukai tikrai gyvena 
palei savo įžodžio pasižadėjimą.

Tradiciniai Kūčių programą praveda 
vyr. skautės kandidatės. Šiais metais jos 
buvo: vyr. skaučių draugininke Vilija Pečiu
lytė, prit.sk. Daiva Paškauskaitė, prit.sk. 
Kassandra Kulnys-Douglas, prit.sk. Virgi
nija Pečiulytė, prit.sk. Adriana Turczyn, 
prit.sk. Viktorija Yčaitė ir prit.sk. Austinė 
Tarvydaitė. Jos pasikeisdamos pasakojo apie 
lietuviškas Kūčių tradicijas, vadovavo 
Kalėdinių giesmių giedojimui ir pristatė 
vienetų pasirodymus.

Pasirodo bebriukai Mykolas, Andrius, kukąs, Julius, Simonas ir Romas.
Nuotr. Astos Šimkienės

Vadovė vyr.sk.v.sl. Kristina Yčaitė su paukštytėmis Alexa Turutaite, Julija
Marcinkevičiūte ir Daniele Dreseryte. Nuotr. I.Meiklejohn

Kūčių programai vadovauja vyr. skautės kandidatės: Daiva Paškauskaitė, 
Kassandra Kulnys-Douglas, Virginija Pečiulytė, Adriana Turczyn, Viktorija 
Yčaitė, draugininke vyr.sk. Vilija Pečiulytė ir Austinė Tarvydaitė. Nuotr. 

ps.Kristinos Janowicz
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Vilkiukai linki visiems Linksmų Šventų Kalėdų! Nuotr. I. Meiklejohn

Pasirodymai buvo įvairūs, sumanūs ir, svarbiausiai, 
visi buvo atlikti lietuvių kalba. Kaip visuomet, buvo mal
onu matyti tokį didelį būrį jaunimo, pradedant giliukais ir 
liepsnelėmis ir baigiant su vyr. skautais,-ėmis. Visi 
pasirodymai vyko scenoje prie eglutės papuoštos vyr. 
skaučių pagamintais šiaudinukų papuošalais.

Maloni staigmena buvo s. Algio Simonavičiaus, 
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdybos 
pirmininko, čekių įteikimas. "Šatrijos" ir "Rambyno" tun
tams įteikta po $1,500.00, Romuvos stovyklavietei - 
$2,000.00. Lietuvių kredito kooperatyvo Parama valdy
bos atstovas s. Alvydas Saplys taip pat pranešė, kad ir

"Rambyno" tunto "Mindaugo" d-vės skautai laukia, kad publika sudėtų žodžius iš raidžių nuotr. I.Meiklejohn

"Dainos" skaučių draugovės pasirodymas "Kalėdos Romuvoje" Nuotr. I.Meiklejohn
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Skautų Kučiose v.s. Feliksas Mockus, s. Augustinas Simanavičius, OFM, v.s. Rūta Žilinskienė, s. Kastytis

Batūra, s. Jūratė Batūrienė Nuotr. I.Meiklejohn

Parama yra paskyrusi po $1,500.00 abiems tuntams bei 
$2,000.00 Romuvos stovyklavietei.

Kūčių vakarienės maldą sukalbėjo Prisikėlimo para
pijos klebonas s. Augustinas Simanavičius, OFM. Visi - 
seni ir jauni dalinosi kalėdaičiais, linkėdami vieni kitiems 
gražių švenčių bei gerų naujųjų metų. Visi išalkę sėdo prie 
stalo ir vaišinosi skaniai pagamintais patiekalais.

Tačiau kokios Kūčios be Kalėdų senelio? Jis 
neužmiršo mažųjų giliukų, liepsnelių, vilkiukų bei 
paukštyčių. Kalėdų seniui padėjo vyr. skautės kandidatės.

Vyr. skautės, kaip ir kitais metais, pardavinėjo bilietus 

"Timbernameliams" (cukriniams rąstų nameliams). 
Surinkti pinigai ($250.00) bus perduoti prel. E.Putrimo 
Dvasinės pagalbos jaunimo centrui Klaipėdoje. Laimikius 
ištraukė ps. Judita Gabrienė ir v.s. Feliksas Mockus.

Tuntininkė s. Rūta Baltaduonytė-Lemon bei tun- 
tininkas v.s. Marius Rusinas padėkojo tėvui Augustinui 
už salę, vadovams, programos atlikėjams bei visiems atsi
lankiusiems ir visiems palinkėjo linksmų Švenčių ir laim
ingų Naujųjų Metų.

I.M.

Vaidina liepsnelės ir giliukai Nuotr. I.Meiklejohn
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Vasario 16-oji Toronte
Nepaprastai gražiai atšvęsta Tėvynės Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė - Vasario 16-oji.

ventė pradėta šv. Mišiomis Lietuvos Kankinių šven- 
^a^tovėje. Gražia rikiuote paskui vėliavas įžygiavo 
L_x "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai. Šv. Mišias atnašavo 
klebonas prel. J.Staškevičius, skaitinius skaitė sesės, aukas 
nešė sesės ir broliai, muz. L.Turutaitės vadovaujamas, 
giedojo Angeliukų choras.

Po pamaldų, vėl rikiuotėje, visi žygiavo į Anapilio 
salę iškilmingai Vasario 16 sueigai. Skautus ir skautes bei 
svečius pasveikino "Rambyno" ir "Šatrijos" tuntų tun- 
tininkai - v.s. Marius Rusinas ir s. Rūta Baltaduonytė-Le- 
mon, kviesdami prisiminti kovojusius už Tėvynės laisvę, 
mokytis apie savo senelių kraštą ir kalbėtis lietuviškai.

Kaip visada, šios brangios šventės proga, būna 
įžodžiai, pakėlimai į laipsnius, atžymimi pavyzdingi 
skautai ir skautės.

"Rambyno" tunte, "D.L.K.Vytauto" draugovėje vilk
iuko įžodį davė T.Kevėža ir D.Nausėdas, "Mindaugo" d- 
vėje skauto įžodį davė A.Grybas, L.Repečka, L. 
Sherwood, M.Sriubiškis ir A.Valutonas. Kelrodžio spe
cialybę įsigijo vilkiukai: M.Biskys, L.Kairys, D.Nausėdas, 
LJanovičius, An. Craig, Adomas Craig, V. Maksimovicz, 
T.Kevėža, T.Marijošius, R.Rekus, M. Sirvinskas, L.Gabrys, 
M.Skilandžiūnas, P.Putrimas, L.Aleknavičius, C.Ploog ir 
A.Trussow.

"Šatrijos" tunte, "Rūtos" d-vėje paukštytės įžodį 
davė A.Paliulytė, N.Sungailaitė ir E.Degutytė. "Dainos" 
draugovėje skautės įžodį davė E.Olekaitė, A.Rudriickaitė, 
E.Kišonaitė ir D.Šablinskaite. K.Kulnytė-Douglas perėjo 
kandidate į vyr. skaučių draugovę. Į paskiltininkės laip
snį pakeltos: R.Aleknavičiūtė ir S.Gorytė, į skiltininkės - 
A.Skilandžiūnaitė, į vyr. skiltininkės - V.Skilandžiūnienė 
ir V.Lemon, o psl.K.Marijošiūtė apdovanota Pažangumo 
žymeniu.

Pirmą patyrimo laipsnį išlaikė paukštytės: 
J.Degutytė, D.Punkrytė, A.Asevičiūtė, S.Pabrėžaitė ir 
M.Olekaitė, antrą - L.Čigaitė, D.Dreserytė, /.Marcin
kevičiūtė, D.Norkutė ir A.Turūtaitė. Kanados natūralistų 
specialybę įsigijo: L.Aiello, K.Marijošiūtė, V.Sriubiškytė, 
V.Jonuškaitė, R.Petrauskaitė, E.Olekaitė, D.Šablinskaite, 
A.Stončiūtė, D.Šimkutė, R.Aleknavičiūtė ir E.Kišonaitė. 
Žiemos stovyklautojos specialybę įsigijo: E.Olekaitė, 
D.Šablinskaite, S.Kulnys-Douglas, E.Kišonaitė.

Naujose pareigose - vyr.sk.sl. Ramunė Janušonytė ir 
Rasa Saulėnaitė-Aiello paskirtos skaučių draugininkių 
pavaduotojomis, ps. Darius Sonda ir vyr.sk.kand. 
J.Sondaitė - tiekimo skyriaus vedėjais.

Tuntininkas v.s.Marius Rusinas pranešė džiaugs
mingą žinią, kad Kanados rajono Vadas v.s. Romas Otto 
yra apdovanotas aukščiausiu LSS ordinu - Geležiniu 
Vilku. Visi šios iškilmingos sueigos dalyviai džiaugėsi, 
sveikino ir sušuko Valio!Valio!Valio! darbščiajam 
vadovui.

v.s.F.M

JAV VIDURIO RAJONE

CHICAGO

Žiemos savaitgalis 
Rako stovyklavietėje

iais metais vėl tęsėme tradiciją - praleisti savaitgalį 
t^Rake žiemos metu. Susidarė 14 skautų grupė. Iš 
k-/"Lituanicos" tunto, prityrusių skautų "Dariaus ir 
Girėno" draugovės dalyvavo skautai vyčiai: A.Tamo- 
šiūnas, J.Kapačinskas, E.Leipus, J.Vaičikonis, M.Tamo- 
šiūnas, L.Aleksiūnas, P.Leipus ir prit.skautai: M.Leipus, 
K.Šoliūnas, R.Šoliūnas, A.Markulis, A.Liubinskas ir 

V.Kapačinskas. Svečias iš Detroito - D.Ramanauskas.
Rako stovyklavietę pasiekėm vėlai vakare, sausio 13 

d. Anksčiau atvykę broliai Juozas ir Vytas Kapačinskai ir 
Matas Tamošiūnas atidarė pastatus, patikrino ar viskas 
buvo tvarkoje. Kiti atsirado keletą valandų vėliau su 
vairuotojais draugininku Algiu Tamošiūnu ir Edžiu 
Leipum. Jau iš anksto žinojom, kad stovykloje bus mažai 
sniego ir atvažiavę radom sausą žemę. Truputį liūdna. 
Esame įpratę čia rasti daug sniego ir didelius šalčius - tai 
būna dalis šios kelionės "magikos". Bet...dabar buvo 
lengviau įsikurti, visi likome sausesni ir šiltesni. Kol 
išsikrovėm, susitvarkėm ir baigėm užkandį jau buvo 
antra valanda ryto.

Šeštadienį, sausio 14 d. pamiegojom iki 8 vai. ryto 
Tuoj viena skiltis ruošė pusryčius - kiaušinienę su laši
nukais, o kita skiltis tvarkėsi savo gyvenvietę ambulatori
jos pastate bei ruošėsi dienos užsiėmimams. Pcrpusryčių
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"Dariaus ir Girėno" draugovės žiemos stovyklautojai, Rakė: 
pirmoje eilėje: draugininkas Algis Tamošiūnas, Rimvydas 
Soliūnas, Mikutis Leipus, Andrius Markulis, Albinas Liubinskas, 
Donatas Ramanauskas iš Detroito ir Edis Leipus. Antroje eil.: 
Juozas Kapačinskas, Kazimieras Soliūnas, Vytas 
Kapačinskas, Jonas Vaičikonis, Paulius Leipus, Matas 
Tamošiūnas ir Linas Aleksiūnas.

brolis Linas Aleksiūnas vadovavo vėliavos pakėlimui, 
papasakojo apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje 1991 
metais. Tylos minute pagerbėm žuvusius už tėvynės 
laisvę. Po trumpo susikaupimo, broliai Matas Tamošiūnas 
ir Jonas Vaičikonis paaiškino apie rytinį užsiėmimą. 
Skautai gavo "archeologinį" uždavinį: surasti seniausią, 
bei įdomiausią šiukšlę Rako miškuose. Beieškodami 
turto, skautai atliko ir gerąjį darbelį - surinko ir kitas 
šiukšles. Rezultatai įdomūs. Viena skiltis rado stiklinį "7- 
Up" gėrimo butelį, kurio data 1952 m. Tai yra 3 metai 
prieš skautams pradedant stovyklauti šiuose miškuose! 
Tikra paslaptis...

Pietums kiekviena skiltis ant laužo paruošė po didelį
Kazimieras Soliūnas, Jonas Vaičikonis ir Paulius Leipus ruošia 
pietus.
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puodą chili. Tikrai padėjo visiems sušilti po archeologinės 
ekspedicijos. Popjet skiltys varžėsi orientacijos varžybose, 
bei slinkimo žaidime. Broliai Algis ir Donatas varžyboms 
anksčiau išdėstė kontrolės punktus. Kiekviena skiltis tuos 
punktus turėjo surasti nustatyta eile ir gauti instrukcijas 
bei žemėlapi i sekantį punktą. Taip pat kiekviename 
punkte reikėjo atlikti uždavinį: pavyzdžiui - surašyti 
skautų įstatus, atsakyti į klausimus apie žiemos sto
vyklavimą, pastatyti lauko išvietę ir pan. Tuo pačiu metu 
skiltys turėjo apginti savo "aukso kiaušinį" (tikras 
kiaušinis įdėtas į pripūstą balioną) nuo kitos skilties ir 
bandyti pagrobti kitos skilties kiaušinį, nepraradus savo 
"gyvybės" (spalvoti kaspinai aprišti apie ranką). 
Varžybos-žaidimas labai įdomiai ir energingai pavyko.

Užsiėmimas baigėsi jau temstant. Viena skiltis tuoj 
pradėjo vakarienės ruošimą - jautienos ir daržovių 
kepsnį, o kita - pastatė šiam vakarui laužą. Skaniai paval
gėm vakarienę, o po to - į laužą. Prie laužo ilgai dainavom 
ir juokėmės. Po kiek laiko pradėjom, vis dėl to, sušalti. 
Grįžę į valgyklą naktipiečiams, vaišinomės keptais obuo
liais, o keli labiau išalkę skautai išsikepė "pizza". Poilsiui 

išsiskirstėme apie 11 v.v.
Sekmadienį atsikėlę pamatėm, kad lauke sninga. 

Staiga viskas pabalo, bet tik tiek, kad vos dengė žemę. 
Pusryčiam paruošėm kiaušinių su lašinukais, bet juos val
gėm "breakfast burrito" forma. Baigę pusryčius, pasidali
nome susitvarkymo darbais - vieni sutvarkė ambulatori
jos pastatą, kiti uždarė "Lituanicos" valgyklą. Iki 10:30 v.r. 
viskas sutvarkyta. Mūsų iškylą Rako stovyklavietėje 
baigėme vėliavos nuleidimu ir draugovės nuotrauka. Po 
to - namų link.

Anksčiau buvome pramatę, namo grįžtant, pakely 
sustoti Muskegon mieste, kur randasi žiemos sporto cen
tras. Buvome padarę ir rezervacijas pasimokyti kaip leis
tis nuo kalno su "luge" rogutėmis. Gaila, kad to 
negalėjome įvykdyti, nes šiltas oras ištirpino visą sniegą. 
Lauksime kitų metų žiemos iškylos! ,

Svečias iš Detroito -

Donatas Ramanauskas

"Verpsčių" Kūčios

Gruodžio 19-tos dienos vakarą, skautininkių ir vyr. 
skaučių "Verpsčių" būrelio sesės rinkosi į Irenos 
Kerelienės namus, kad galėtų kartu susėsti prie

apdengto, su rūpintojėliu centre, eglių šakelėmis 
papuošto Kūčių stalo. Buvo labai jauku ir gera. Nijolė 
Martinaitytė-Nelson paskaitė iš Žemaitės raštų ištrauką, 
kaip Kūčios būdavo švenčiamos Lietuvoje prieš 100 metų. 
Per tą laiką daug kas nebesugrįžtančiai pasikeitė. Kiti 
laikai, kitoks gyvenimas atnešė ir kitas tradicijas. Tačiau

tradicinio Kūčių stalo, pasidalinti kalė
daičiu, susikaupti ir maldoje prisiminti 
nepamirštamos atminties seses: "mamu- 
nėlę" Oną Siliūnienę, Ramunę Lukienę, 
Nijolę Maskaliūnienę ir Aldoną Marke- 
lienę, kurios dar taip neseniai buvo mūsų 
tarpe...

Kaip visuomet, Kūčių vakarienės 
apeigas pradėjome uždegant specialioje 
žvakidėje septynias žvakutes, eiliuotu 
žodžiu simboliniai sukviečiant lietuvaites 
skautes, išsibarsčiusias plačiajame pasau
lyje: Šiaurės bei Pietų Amerikoje, Austra
lijoje, Kanadoje, Anglijoje, Vokietijoje ir 
Lietuvoje. Tolimoji Australija šiuo metu 
mums tapo daug artimesnė, nes ten nese
niai nuolatiniam gyvenimui išsikėlė 
mūsų sesė verpstė Nijolė Užubalienė. Šia 
proga, ji atsiuntė labai gražų eiliuotą 
Kalėdinį laišką - sveikinimą.

Pasimeldusios ir pasidalinusios kalė
daičiu, šv. Kalėdų sveikinimais ir linkėji
mais, susėdome prie linine staltiese

esmė išliko ta pati.

"Verpsčiy" būrelio Kalėdinėje sueigoje sėdi: Nijolė Martinaitytė-Nelson, Marytė 
Utz, Irena Kerelienė, Halina Plaušinaitienė, Vida Rimienė. Stovi: Aušrelė 
Sakalaitė, Rita Penčylienė, Joana Krutulienė, Dana Dirvonienė, Ritonė 
Rudaitienė, Laima Luneckienė, Danutė Korzonienė ir Dalia Povilaitienė.
Nuotr. Aldonos Rauckienės
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Šį vakarą, kartu su mumis negalėjusiomis dalyvauti 
sesėmis, išsiuntėm Kalėdinius atvirukus su seseriškais 
sveikinimais ir linkėjimais. Kūčių sueigą pabaigėm su 
"Ateina naktis" giesme ir išskubėjome namo, kad suspė
tumėm laiku sugrįžti ir pamatyti 10 v.v. amerikiečių tele
vizijos laidoje rodomą filmą "Pažaislio vienuolyno idili
ja".

v.s. Ritonė Rudaitienė

"Aušros Vartų-
Kernavės" tunto
Kalėdinė sueiga
Nors Kalėdų šventės jau praėjo ir sutikome 
Naujus metus, bet maloniai atsimename 
"Aušros Vartų-Kemavės" tunto Lemonte 
veikiančių draugovių Kalėdinę sueigų 2005 
m. gruodžio 10 d.

Pasaulio lietuvių centrą, Lemonte, kartu pasidžiaugti 
I artėjančiomis šventėmis susirinko visos čia 

JLveikiančios draugovės. Išsirikiavus ir atlikus raportus, 
skambėjo draugovių šūkiai, po kurių visos atydžiai klau
sėsi sueigos programos paaiškinimo. Šiandien moky
simės verti lietuviškus šiaudinukus, išbandysim lietu
viškus Kūčių burtus ir giedosim Kalėdų giesmes.

Sesė Lidija Viktorienė moko seses verti šiaudinukus
Nuotr. AJasaitytės-Petry

"Aušros Varty-Kernavės" tunto sesės maloniai prisimena 2005 m. "Tėvynės didvyrių" stovyklą ir "Birutės" pastovyklę Rako 
miškuose. Mūsų viršininkė buvo s. Rūta Ozers. Jau ruošiamės šios vasaros stovyklai. Šiais, 2006 m. sueina 50 mėty kai Chicagos 
lietuviai skautai pradėjo skautauti Rake, Michigan valstijoje. Sukaktuvinė stovykla vyks š.m. liepos 9-22 dienomis.

ps. Aušra Jasaitytė-Petry
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Alicija Viktoraitė, Vasara Kulbiutė ir Ugnė Dismonaitė ruošiasi
mesti batus per galvą Nuotr. AJasaitytės-Petry

Sueigos programoje - trys stotys. Pirmoji stotis - 
lietuviški šiaudinukai. Stoties vadovė vyr.sk.v.sl. Lidija 
Viktorienė mokė kaip verti šiaudinukus ir kiekviena sesė 
suvėrę po šiaudinuką.

Antros stoties vadovės - prit. skautės kandidatės. Jos 
aiškino apie dvejis lietuviškus burtus. Pirmas burtas - trys 
puodukai. Po vienu puoduku padėtas raktas, po antru - 
žiedas, o po trečiu - pinigas. Skautės galėjo pasirinkti 
vieną puoduką. Jei pasirinko puoduką, po kuriuo buvo 
žiedas, tai reiškė meilę ir vedybas. Jei pasirinko, kur buvo 
raktas, tai sesė bus šeimininkė savo bute, savo namuose. 

O jei surado pinigą, tai bus turtinga per visus ateinančius 
metus. Daug kam pasitaikė pinigas.

Antras šioje stotyje burtas - kūčiukų skaičiavimas. 
Sesės pasiėmė po saują kūčiukų ir juos skaičiavo poromis. 
Jei išėjo pora - bus vestuvės ateinančiais metais. Daugelis 
stengėsi poros dar nesudaryti...

Trečioji stotis - batai. Čia vadovavo jaunosios 
vadovės. Pirmam burtui sesės turėjo atsisėsti nugaromis į 
duris, nusiimti batą ir mesti per galvą į duris. Jei batas 
nukrito smaigaliu atsuktu į duris, tais metais sesė ištekės, 
o jei bato kulnas į duris - dar pasiliks su tėvais gyventi.

Antram burtui - batų krūva. Sesės, nusiėmusios savo 
batus, sudėjo juos i vieną didelę krūvą. Tada ėmė juos ir 
dėjo eile, vienas paskui kitą, link durų. Batas, kuris 
atsirėmė pirmutinis į duris, reiškė, kad ta sesė pirmoji 
išeis iš namų.

Po visų burtų ir užsiėmimų, su prit. skaučių bei vyr. 
skaučių kandidačių pagalba visos giedojo Kalėdines 
giesmes, kurias tuoj pakartojo Pasaulio lietuvių centro 
gyventojams, nuėjusios į jų butų koridorių.

Grįžusios atgal, sesės vaišinosi saldumynais ir sul
timis. Sueiga užbaigta bendrame rate malda ir giesme 
"Ateina naktis". Išsiskirstėm su gera Kalėdine nuotaika, 
žinodamos, kad po švenčių vėl grįšime kartu skautauti.

ps. Aušra Jasaitytė-Petry
"Aušros VartŲ-Kernavės" t. tuntininkė

Geru pavyzdžiu 
sekant

Prisiminimai tai mūsų - buvusių vadovių brangus 
turtas.

Bet, kai dang darbų, svajonėms mažiau laiko. 
Susidedu maišan žirkles, adatas, siūlus ir

baltus šiaudelius, ir važiuojam į "s.Juzės Daužvardi-

/ Z ese' aš ius nuvešiu i sueigą", - 
g 1 ^^sako man sesė Roma. Šitie

L—/keli žodžiai visai savaitei 
mintis užtvindė skautiškais prisimini
mais. Kaip ruošėm įžodžiui vyr. 
skautes kandidates, kaip jomis džiau
gėmės. "Gabijos" draugovės vyr. 
skautės - pažiba "Aušros Vartų" 
tunte! Švenčiant penkmetį nuo jų vyr. 
skautės įžodžio - mano sesės jau stu
dentės, jau kelia sparnus... Klau
siausi v.s.Jono Vaišnio SJ pamokslo tą 
sekmadienį koplyčioje prie Jaunimo 
centro - "...ir ypač žmonės, kuriems 
skirta būti vadovais, turi turėti 
kantrybę, negali, kaip vaikas, vis 
išrauti morką ir pažiūrėti ar ji auga". 
Neatsimenu kitų pamokslo žodžių, 
bet šitie pataikė kaip tik!

"s.Juzės Daužvardienės" būrelio sueigoje vasario 3 d. šiaudinukus veria: Dalė 
Gotceitienė, Alė Razmienė, Irena Valaitienė, Vida Jesewitz, Zita Cicėnienė, 
Birutė Sasnauskienė, Irma Deveikienė, Marija Raudienė, Roma Norkienė ir 
Jūratė Zelba.
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enės" būrelio sueigą. Šiam būreliui priklauso kelios sesės 
iš to pirmo būrio "Gabijos" draugovėje - dabar jau užau
gusios, gražias šeimas užauginusios, vaikaičių sulauku
sios.

Būrelio vadovė s. Dalė Gotceitienė ištiesusi ilgą stalą 
darbui, kavą ir arbatą išvirusi, vaišes paruošusi. Be ilgų 
ceremonijų, tuoj visos kerpa siūlus, šiaudelius ir praside
da darbas - baltų šiaudinukų vėlimas, kuris labai pritin
ka "Sesės Daužvardienės" būreliui. Ji - buvusi "Aušros 
Vartų" tunto globėja, LR Garbės Konsule, buvo tų baltų 
šiaudinukų sumanytoja, "lietuviškų eglučių" išeivijoje 
pradininkė. Jos pavyzdžiu šis sesių būrelis ir seka.

Nors jau po Kalėdų, sueiga vyksta vasario 3 d., bet 
ateina ir Kaziuko, ir Kalėdinės mugės, ir tam reikia 
ruoštis iš anksto. Maniau, kad nespėsim, bet, visgi, sus
pėjom per tas pora valandų suverti po šiaudinuką ir prisi
minimais dalintis. Labai įdomų prisiminimą atvežė 
viešnia sesė Irma Deveikienė - puslapį iš 1970 metų 
amerikietiško laikraščio, kuris visas buvo paskirtas šiaud
inukų aprašymui ir nuotraukoms.

Sesė Alė

Klaipėdos dienos
sueiga

iekvienais metais sausio mėn. Chicagos jūrų 
skautės ir jūrų skautai suruošia iškilmingą Klaipė- 

JOWlos atvadavimo sukakties minėjimą, šventę. 
Rudenį pradėję lituanistinėje mokykloje pamokas ir tuo 
pačiu - sueigas, "Nerijos" ir "Lituanicos" tuntų jūrų skau

tai ir skautės labai stengiasi ir kiekvienais metais suspėja 
pasiruošti naujiems įžodžiams šioje šventėje. O kaip geri
au pagerbsi tą brangų Lietuvai atminimą jei ne jūrų 
skautų įžodžio žodžiais - "... ir mylėti jūrą"Šiais metais 
Klaipėdos dienos sueiga įvyko Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, Lietuvių Fondo salėje, sausio 21 d. Labai 
darnios jūrų skaučių eilės, tvarkingos uniformos, šviečia 
baltos jūreiviškos kepurėlės. Sueigoje dalyvauja ir 
skaučių,-ų tėveliai bei svečiai ir vadovės: Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Dalia Trakienė, JAV Vidurio rajono Vadė 
j.s.fil.Taiyda Chiapetta ir Atstovė j.s.fil. Rūta Kirkuvienė, 
Seserijos jūrų skaučių skyriaus vedėja j.s.fil. Virga 
Rimeikienė, "Aušros Vartų-Kernavės" tunto tuntininkė 
ps.Aušra Petry. "Nerijos" jūrų skaučių tunto tuntininkė 
j.ps. Laima Bacevičienė ir "Lituanicos" tunto tuntininkas 
j.ps. Robertas Jokubauskas stovi rikiuotėje.

Klaipėdos atvadavimo sukakties paminėjimas- 
susikaupimas buvo pirmoji iškilmingos sueigos dalis, 
įsakymai, pavyzdingųjų pagerbimas ir įžodžiai - antroji. 
Labai tinkamu, jaunimui suprantamu būdu j.ps. Dalia 
Vitkienė paruošė pirmąją dalį:

Gintarė kandidatė Gilveta Mockutė skaitė apie 
Klaipėdą, jos reikšmę:

"Senai, senai Lietuvoje Klaipėdos kraštas buvo 
užgrobta vokiečių. Lietuviams jis buvo neprieinamas. Bet 
Klaipėdos laisvė atėjo 1923 metais, sausio 15 dieną. Tada 
Klaipėdos kraštas, dar vadinamas Mažąja Lietuva buvo 
prijungtas prie Didžiosios Lietuvos. Klaipėda yra turėjusi 
net savo vėliavą, kurios spalvos yra žalia, balta ir 
raudona.

Klaipėda Lietuvai yra labai svarbi, nes tai vienintelis 
uostas iš kurio laivai gali išplaukti į Baltijos jūrą. Turėti 
savo uostą, kur laivai gali laisvai ir saugiai plaukti,

Iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje "Lituanicos" tuntininkas j.ps.Robertas Jokubauskas, "Nerijos" tuntininkė j.ps. Laima 
Bacevičienė, j.ps. Dalia Vitkienė ir j.s.fil. Taiyda Chiapetta.
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Lietuvai yra didelis turtas - 
tai kelias į pasaulį!

Mes, būdami lietuviai ir 
jūrų skautai, kiekvienais 
metais prisimenam Klaipė
dos išvadavimą ir labai 
džiaugiamės".

Šio skaitymo metu buvo 
uždegtos žalia, balta ir rau
dona žvakės. Seselė Pran
ciška, pritardama gitara, va
dovavo visų dainuojamai 
dainai "Lietuva brangi".

Sesė Dalia Vitkienė pri
minė mirusius:

"Klaipėdos atvadavimo 
minėjimo metu yra gera 
proga prisiminti ir paminėti 
praėjusių metų džiaugsmus 
ir liūdesius. Mes visi džiau
giamės Lietuvos nepriklau
somybe ir tuo pačiu užjauči- 
am kitus kraštus kovo
jančius dėl nepriklausomy
bės ar ją prarandančius. Mes 
žinom, kad laisvės kelias 
dar ne visiems garantuotas; 
ir mūsų kariai šiuo metu 
kariauja ir žūsta nuo sve
timų rankų.

Būdami jūrų skautais, 
mes pasižadam mylėti jūrą. 
Bet mes taip pat pasižadam 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Tad, prisiminkime 
mūsų artimus, kurie dabar 
sunkiai serga, yra mirties 
pavojuje. Gal galėtume pa
lengvinti jų baimę. Prisi
minkime mūsų mirusius 
jūrų skautus ir skautes ir 
ypač - Niky Urboną - jūrų 
skautą, jauną vyrą, kuris 
mirė netikėtai šio mėnesio 
pradžioje. Tegul jie visi 
ramiai buriuoja Dievo Ka
ralystėje."

j.ps. Arui Galinaičiui 
skaitant "Gyvenimo" eilė
raštį, uždagama balta žvakė. 
Po kun. Antano Gražulio, SJ 
maldos, "Dievui reikia ta
vęs, labai Jam reikia tavęs" 
giedojo seselė Pranciška.

Klaipėdos dienos sueigoje susimąstymo dalies dalyviai: g.kand. Gilveta Mockutė, jury jaunės 
kandidatės Milda Savickaitė, Nora Sadauskaitė, Giedrė Poškutė, Agnė Maksvytytė ir j.ps. 
Aras Galinaitis. '

Udrytės įžodžiui prie vėliavos artinasi Alyssa Pociūtė, Kotryna Dzekcioriutė ir Kamilė Mitkutė.

įžodį davusios jury jaunės Giedrė Poškutė, Agnė Maksvytytė, Milda Savickaitė ir Nora 

Sadauskaitė su tėveliais.
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Antroje sueigos dalyje įsakymai, įsakymai. Kantriai 
visi išstovi, nes labai smagu girdėti pavardes specialybes 
įsigijusių, patyrimo laipsnius išlaikiusių, įžodžiams 
pasiruošusių pavyzdingų sesių ir brolių.

Už skautiškų 
džiaugsmą dėkinga sesė Alė

Įdomus skautavimas 
"Dariaus ir Girėno" 
draugovėje

Dr.j.s.fil. Marius Naris priima bebriuky įžodį, kurį duoda Linas 
Gilius, Danielius Kwiatkowski ir Mikutis Meilus.

Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Dalia Trakienė prisega Žyme

nis j.ps. Onutei Savickienei ir j.ps. Vilijai Kielienei.

ituanicos" tunto (Chicagoje-Lemonte) "Dariaus 
S g Į ir Girėno" draugovės veikloje dalyvauja 16 pri- 

1—Jtyrusių skautų ir 8 prit. skautai kandidatai. 
Draugovės vadijoje yra praėjusią vasarą vyčio įžodį davę 
penki skautai vyčiai - Linas Aleksiūnas, Paulius Am- 
butas, Antanas Senkevičius, Matas Tamošiūnas ir Jonas 
Vaičikonis. Šie jauni vadovai skatina savo brolius per 
skautavimą įgyvendinti draugovės šūkį - "vis pirmyn, 
vis aukštyn!" ps.Juozas Kapačinskas kartu su drauginin
ku koordinuoja ir užtikrina, kad LSB nustatytos pri
tyrusių skautų ir kandidatų programos būtų tinkamai 
išgyventos. Sueigos vyksta kiekvieną šeštadienį Pasaulio 
lietuvių centre, išskyrus atostogas ir kai draugovė 
iškylauja. Iškylos ar išvykos vyksta kartą mėnesyje.

Spalio mėnesį, gražų savaitgalį dvi "Dariaus ir 
Girėno" draugovės skiltys stovyklavo, iškylavo 
Michigano ir Indianos valstijų smėlio kopose. Įkūrę 
stovyklavietę ant Michigano ežero kranto, su ps. Lino 
Paužuolio talka, ruošėsi virėjo specialybės programai. Abi 
skiltys, pagal nustatytą biudžetą, sustatė meniu, nusi
pirko maisto produktus ir ant laužo paruošė vakarienę ir 
pusryčius. "Iron Chef" konkurso teisėjai-vadovai nus
prendė, kad skaniausią vakarienę paruošė skiltis, kuriai 
priklausė prit.skautai Antanas Paužuolis, Audrius 
Aleksiūnas, Albinas Liubinskas ir skautas Dominic 
Paužuolis. Jie pagamino gardų mėsos, bulvių, daržovių 
šiupinį su paslaptingais prieskoniais.

Naktį, ežero pakrantėje po skautiško žaidimo, dalyvi
ai su žvaigždynų žemėlapio ir teleskopo pagelba ruošėsi 
astronomo specialybei. Vėliau, nors buvo vėsu, skautai 
miegojo ne palapinėse, bet po atviru dangum, pilno 
mėnulio apšviestame pliaže. Juos globojo draugovės sar
gybiniai Kazimieras Šoliūnas, Mikutis Leipus, Marius 
Stalionis, Rimvydas Šoliūnas ir kiti broliai, kurie pamain
omis ištisą naktį kūreno laužą ir užtikrino stovyklautojų 
saugumą.

Sekantį rytą po pusryčių (meksikietiškų "burritos" ir 
obuolių "crisp"), skiltys nuvyko į Indiana National 
Lakeshore mokslo centrą, kur mokėsi apie vietinę gamtą 
ir Indianos kopų ekologiją. Paskui visi atliko trumpą, bet 
nemažai jėgų reikalaujančią 4 mylių iškylą per kopas.

Taip pat spalio mėnesį draugovės skautai Mikutis 
Leipus, Andrius Markulis, Kazimieras Šoliūnas ir 
Aleksandras Conklin dalyvavo ir sėkmingai užbaigė LSS 
skiltininkų kursus Dainavoje. Kursų vadovas buvo v.s.fil. 
Gintaras Plačas, o instruktorių pareigas atliko įvairių
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vienetų jauni vadovai, įskai
tant "Dariaus ir Girėno" d-vės 
skautus vyčius Antaną Senke
vičių ir Matą Tamošiūną.

apkričio mėnesį "Dariaus 
ir Girėno" draugovės 
skautai su kitais skautais 

atliko gerą darbelį Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, so
dindami medelius. Dabar, kur 
anksčiau buvo plikos kalvelės 
- auga pušys ir eglaitės! Taip 
pat tą mėnesį draugovės skau
tai dalyvavo "Chicago Area 
Orienteering Club" varžybose, 
Palos miške. s.v.Linas Aleksiū- 
nas savaitę anksčiau brolius 
mokė naudoti kompasą ir 
atpažinti sutartinius ženklus 
bei vietoves žemėlapiuose. 
Varžybose skautai buvo su
skirstyti po du ir tris, išbėgo į mišką išbandyti savo navi
gacinius sugebėjimus - greitai surasti 10 kontrolinių 
punktų pagal kompasą ir topografinį žemėlapį. Po vienos 
valandos ir 55 minučių pirmieji grįžo prit. skautai Julius 
Lietuvninkas ir Aleksas Siliūnas. Jie baigė 16-tieji tarp 28- 
ių varžybinių komandų. Po jų baigė broliai Vytas 
Kapačinskas ir Antanas Luneckas (2:22), sekė broliai 
Dainius Fabianovich ir Rimas Kapačinskas (2:23). Kiti 
draugovės dalyviai grįžo vėliau, nesuradę visų kontroli
nių punktų. Tačiau visi išmoko teisingai įvertinti žemės 
pakilimą, bei takų ir upelių painumą miške.

"Dariaus ir Girėno" draugovės nauji skautai vyčiai: Linas Aleksiunas, Antanas Senkevičius, 
Paulius Ambutas, Jonas Vaičikonis ir Matas Tamošiūnas.

Lapkričio mėn. gale prit.sk. Audriaus Aleksiūno 
namuose įvyko vakaronė - jo susukto filmo premjera apie 
"Dariaus ir Girėno" draugovės 2005 metų vasaros kelionę 
dviračiais nuo Union Pier į Rako stovyklavietę (222 
mylių). Visi žiūrovai teigiamai įvertino brolio Audriaus 
kinematografinį kūrybingumą (filmo kritikai pakėlė 
nykščius į viršų!) ir pasiryžimą baigti komplikuotą pro
jektą.

Gruodžio mėnesį skautai vyčiai Paulius Ambutas, 
Matas Tamošiūnas ir Jonas Vaičikonis suorganizavo ir 
sklandžiai pravedė draugovei orientavimosi užsiėmimą

"Lituanicos" tunto skautai vyčiai anksty rytq Rakė, džiaugiasi penkiais naujais skauto vyčio įžodį davusiais broliais 2005 m. 
stovykloje.
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"Iron Chef" skautai - Mikutis Leipus, Antanas Paužuolis, Dominic Paužuolis, 
Albinas Liubinskas, Marius Stalionis, Audrius Aleksiūnas, Kazimieras Soliūnas 
ir Rimvydas Soliūnas.

Leipus rūpinosi lauko virtuvės ir ūkiniais 
reikalais. Skautai vyčiai Jonas Vaičikonis ir 
Matas Tamošiūnas pravedė iškylautojams 
konkursą - kas suras daugiausia šiukšlių ir 
kas suras seniausiai išmestą ar pamestą daik
tą. Gaila..., bet Rako miške šiukšles rasti ne
buvo sunku, o prit.sk.kand. Rimvydas Šoliū- 
nas atrado "archeologinę senieną" - 1952 
metų "7-UP" bonką!

Vasario mėnesį LSB Vyr. Skautininkas 
v.s. Romas Rupinskas dalyvavo draugovės 
sueigoje ir kalbėjo apie skautus pasaulyje. Jis 
supažindino skautus ne tik su Lietuvių 
Skautų Sąjungos istorija bei struktūra, bet ir 
su skautų organizacijomis Lietuvoje bei tarp
tautinėje plotmėje. Kitose sueigose s.v. Jonas 
Vaičikonis ruošė brolius geografijos spe
cialybei, taip pat prit. skautai padėjo vilk
iukų vadovams pravesti skautiškus žai
dimus.

Ateinančiais mėnesiais v.s.fil. Gintaras
Lemonte - "urbaneering". Vadovaudamiesi jų nurody
mais, skautai atliko įvairius uždavinius tarp Pasaulio 
lietuvių centro ir Lemonto miesto centro, susipažindami 
su Lemonto apylinke bei istorija. Šį užsiėmimą jie baigė 
lietuvių savininkų kavinėje, kurioje vaišinosi kakava bei 
lietuviškais užkandžiais ir išklausė uždavinių rezultatus. 
Daugiausia taškų tarp konkuruojančių brolių surinko ne 
prit. skautai, bet prit. skautai kandidatai - Matas Orentas, 
Andrius Lietuvninkas ir Marius Stalionis!

Vėliau, prieš Kalėdas, "Lituanicos" tunto sueigoje 
Pasaulio lietuvių centre, daugeliui "Dariaus ir Girėno" 
draugovės skautų buvo pripažintos išlaikytos specialy
bės, pakelti į vyresniškumo laipsnius. Pažymėtina, kad 
tuntininkas j.ps. Robertas Jokubauskas penkiems nusipel- 
nusiems draugovės skautams vyčiams įteikė Vėliavos ir 
devyniems prit. skautams - Pažangumo Žymenis. Prieš 
užbaigiant iškilmingą sueigą, s.v. Jono Vaičikonio iniciaty
va, draugovės skautai vadovavo susikaupimo momentui 
prisimenant ištremtuosius ir žuvusius skautus Sibire.

Sausio mėnesio pirmoje draugovės sueigoje s.v. Jonas 
Vaičikonis su LSB Vyr. Skautininko Pavaduotoju s. Edžiu 
Leipum vadovavo skautamokslio užsiėmimui apie 
stovyklavimą žiemos metu. Tokiu būdu 13 draugovės 
narių pasiruošė sekančio savaitgalio iškylai į Raką.

Ryte, po atvykimo į Raką vėlai naktį, sausio 13 d., s.v. 
Linas Aleksiūnas trispalvės pakėlimo metu broliams 
apibudino 1991 metų įvykius prie televizijos bokšto 
Vilniuje. Tylos minute pagerbti Sausio 13 žuvusieji už 
tėvų žemę. Nors Rakė nerasta sniego, nei šalto oro, skau
tai, vis dėl to, galėjo atlikti reikiamus uždavinius žiemos 
stovyklautojo specialybės įsigyjimui. Užsiėmimams 
miške vadovavo v.s. Donatas Ramanauskas iš Detroito 
kartu su draugininku, o ps. Juozas Kapačinskas ir s. Edis 

Plačas dalyvaus draugovės sueigoje ir geriau supažindins 
brolius su Lordo Baden Powell gyvenimu ir skautavimo 
principais. Skautai ruošiasi Kaziuko mugei, o su sesėmis 
planuoja atlikti kalnalipio specialybės reikalavimus - 
"indoor rock climbing" patalpose, Warrenville miestelyje. 
Ruošiama "high adventure" iškyla prieš skautų vasaros 
stovyklą Rakė. Prit. sk. kandidatai tikisi pasiruošti pri
tyrusio skauto įžodžiui Rakė, minint šios stovyklavietės 
50 metų jubiliejų.

ps.fil. Algis Tamošiūnas
"Dariaus ir Girėno" d-vės draugininkas

(nuotraukas atsiuntė ps.fil.A.Tamošiūnas)

"Dariaus ir Girėno" draugovės prit.sk.kandidatai Aleksandras 
Conklin, Stepas Saulis ir Matas Orentas sodina medelius prie 
Pasaulio lietuvių centro Lemonte.
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Prie vaišių stalo 
Stepas ir Giedrė 
Matai, ir Algis ir 

Irena Gedriai.

Nuotr. GJuškėno

CLEVELAND

Naujų metų pietūs

Prisimenant senus papročius, š.m. sausio 8 d. 
Clevelando skautininkių draugovė sukvietė visas 
seses pietums lietuvių namų "Gintaro" valgykloje.

Pasitaikė graži, saulėta ir šilta diena.
Tą dieną buvo minimi vieneri metai nuo s. Liudos 

tortais ir pyragais.
Pobūvio programai s. Amanda Muliolienė parodė 

ekrane jos parengtą vaizdajuostę - pasakų ir dainų 
knygelę vaikams. Vaizdajuostėn daineles įdainavo 
Clevelando "Neringos" tunto skautės su vadove ps. Ven
ta Civinskaite. Už jų darbą sesė Amanda įteikė čekį tun- 
tininkei v.s. Virginijai Rubinski.

Ačiū "Gintaro" šeimininkei Rūtai Degutienei už 
puikias, skanias vaišes, o sesėms skautininkėms linkime 
ir toliau tęsti šį gražų Naujų Metų paprotį.

Apanienės mirties. Jos vyras Vincas Apanius prisidėjo 
prie skautininkių rengiamų vaišių sukviesdamas savo 
bičiulius ir gimines. Prie gėlių puokštės stovėjo Liudos ir 
Vinco nuotrauka. "Gintaro" valgykla buvo pilna skau-

s. N.K.J.

tininkių, jų šeimų ir sve
čių. sirena Gedrienė vi
sus pasveikino su Nau
jais Metais, linkėdama 
sėkmės ir sveikatos. Ne
sulaukiant dvasios vado
vo, dr.s. Giedrė Matienė 
sukalbėjo skautišką mal
dą prieš valgį.

"Gintaro" šeiminin
kė Rūta Degutienė buvo 
parengusi stalą su šiltais 
patiekalais: dešromis su 
kopūstais, kugeliu (bul
vių apkepu), kiauliena 
bei vištiena su daržo
vėmis. s. I.Giedrienės pa
kviesti, pradedant V. 
Apaniaus stalu, svečiai 
rinkosi skanius pa
tiekalus. Greit ištuštėjo

s. Amanda Muliolienė įteikia čekį "Neringos" t. tuntininkei v.s. V.Rubinski. Stebi s. I.Gedrienė ir ps.
V. Civinskaite; priekyje - V.Apanius. nuotr. GJuškėno

kugelio padėklas, bet 
Rūta tuoj atnešė kitą. 
Prie kavos vaišinomės
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SKAUTO-RAMA geltonšlipsiams
REIKIA ATLIKTI ŠIUOS UŽDAVINIUS:

Kuris skautų įstatas telpa šiuose langeliuose? Įrašyk.
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VADOVŲ LAVINIMAS DRAUGOVĖJE
v.s.fil. Gintaras Plačas

DUOKIME PAREIGAS
(delegation) -

1. Vienas iš svarbiausių ir geriausių būdų lavinti 
jaunus vadovus yra duoti jiems pareigas skiltyje ir drau
govėje.

2. Svarbu tiksliai paaiškinti, kokios tos pareigos yra ir 
ko tikimasi iš įpareigoto.

3. Leiskite įpareigotam žinoti, kad jei turi bet kokių 
klausimų, ar kas neaišku - visada gali ateiti pas jus ir 
pasikalbėti.

ĮPAREIGOKIME
(empower) -

1. Paskyrimas nuo įpareigojimo skiriasi tuo, kad jūs 
(vyr.vadovai) paskiriat darbą, pareigas, projektą ir 
pasitikite, kad tas asmuo pareigas atliks, kitaip sakant, 
duodate įpareigotam vadovui pilną pasitikėjimą.

VIEŠAI PAGIRKIME
IR PASKATINKIME -

1. Pagirkite jauną vadovą visiems girdint, kad kiti 
matytų ką asmuo yra atsiekęs.

2. Jei kas nepasiseka, niekada viešai neduokite pasta
bos ar kritikos. Tokios diskusijos turėtų būti privačios, 
pasikalbėjimo formoje (coaching).

3. Atskirai kalbėdami su jaunuoliu naudokite pozi
tyvią kritiką - t.y. paaiškinkit kaip geriau buvo galima 
padaryti, duodant pavyzdžius bei pasiūlymus, o ne 
išdėstyti tai ką jis/ji jau ir taip žino - KAIP NEDARYTI!

4. Jeigu vadovas pasižymi ypatingu darbu, būtų gerai 
parašyti draugovės įsakymą, kur visas pagyrimas 
pasilieka ir draugovės nuolatiniuose archyvuose.

LAVINIMAS VYKSTA VADIJOS 
POSĖDŽIUOSE -

1. Kitas labai geras būdas lavinti jaunus vadovus bei 
naujus vyresnius vadovus yra draugovės posėdžių metu.

2. Vadovas, dalyvaudamas planavimo diskusijose, 
daug išmoksta apie draugovės veiklą.

3. Įvertinant praėjusią veiklą, vadovas daugiau 
išmoksta, kaip atlikti darbus ir uždavinius geriau, tobuli
au.

4. Posėdžio metu galite turėti trumpas diskusijas 
kuria nors vadovavimo tema. Išsiuntinėjus, ar išdalinus 
temos aprašymą, vadijos nariai gali jį perskaityti ir 
pasiruošti diskusijoms. Kiekvienas gali surašyti 3-5 
klausimus kitiems, kad visi turėtų galimybę apie temą 
pagalvoti. Tokiu būdu vadijos nariai lavinasi ir tobulėja iš 
teoretinės pusės ir mėgina tas žinias praktiškai pritaikyti 
skautiškoje veikloje.

5. Planuojant ateities veiklą ir diskutuojant apie 
praėjusią, labai svarbu paklausti jaunesnius vadovus ką 
jie apie tai galvoja, kaip vertina, prieš išsakant savo mintis 
ir komentarus. Draugininkui pirmam pareiškus 
nuomonę, kiti gali nebenorėti pareikšti savo skirtingą 
nuomonę, nenorėti prieštarauti. Stenkitės, kad visi dau
giau galvotų, klauskite specifinius klausimus, kad 
kiekvienas turėtų pareikšti savo mintis. Niekada 
nepeikite, nekritikuokite savo jaunų vadovų nuomones 
(opinions), nes jos yra tik nuomonės, ne faktai. Kiekvienas 
iš mūsų turime teisę turėti savo nuomonę. Kritikuodami 
kitų nuomonę, parodome jiems, kad jų mintys neverti
namos, kitų nuomonė nesvarbi, tik - mano.

(Šis svarbus pokalbis vadovams bus tęsiamas sekančiuose 
"Skautų aido" numeriuose. Red.)
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Nelauk nieko iš kito, bet viską duok, ką gali
(Pirmasis skautų įsakymas)

Praėjusį pavasarį v.s. Birutė Banaitienė ir v.s. Česlovas Kiliulis 
aplankė 95-tq gimtadienį švenčiančią buvusią Seserijos Vyr. 
Skautininkę v.s. Lidiją Čepienę.

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, Kalėdų mugėje 
(2005 m.) skautai turėjo 6 prekystalius! Nauda centrui 
(stalų nuoma) ir ... kam? Drąsiai galime sakyti - KITAM!

Dvi ilgas dienas mugėje darbavosi sesės ir broliai 
vadovai. Ir ne tik tas dvi dienas, nes visus rankdarbius 
reikėjo pagaminti, kūčiukus, grybukus, tortus, pyragus 
pačioms iškepti, sūrius suslėgti, loterijas sudėlioti. 
Nauda? - Kitam - sesei, broliui skautui, našlaičiui 
Lietuvoje, neįgaliam, neturinčiam.

"Sietuvos" vyr.skaučių-skautininkių draugovė kas 
metai apdovanoja "Skautų aidą", Lietuviškosios 
Skautybės Fondą, lietuvių centrą Lemonte, lietuvišką 
spaudą, televiziją; "Nerijos" tunto jūrų skaučių vadovės 
uždirba taip reikiamas lėšas laivų išlaikymui ir priežiūrai; 
buvęs ilgametis "Lituanicos" tunto tuntininkas s.fil. 
Gintaras Aukštuolis, kiekvieną šeštadienį pravesdamas 
skautų draugovės sueigas Jaunimo centre Chicagoje, 
"poilsiui" dirba ir mugėje; "Emilijos Platerytės" vyr. 
skaučių būrelis remia daugiavaikę šeimą, jų dovaną 
gauna Rako stovyklavietė, "Skautų aidas"; "Sofijos 
Čiurlionienės" vyr. skaučių būrelis parėmė "Vaiko vartai 
į mokslą" organizaciją ir Skaučių Seserijos Gintaro 
vadovių mokyklą.

Dalis Židinio sesiy Kalėdinėje sueigoje, Washingtone - Irena Jankauskienė, Gražina Blekaitienė Ramutė 
Aidienė, Meilė Mickienė, Teresė Landsbergienė. Nuotr. Elvyros Vodopalienės
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Washingtone v.s.fil. Meilės Mickienės 1981 m. 
sukviestos vyr. skautės ir skautininkės į Židinį, nuolatos 
savo darbo vaisiais dalinasi su našlaičiais Lietuvoje bei 
remia lietuvišką, skautišką veiklą Amerikos sostinėje.

Tai tokie yra Mūsų Sąjungoje sesės ir broliai Vadovai 
- nelaukia nieko iš kito, bet duoda viską, ką gali.

AN

"Nerijos" tunto sesės vadovės j.s.fil. Taiyda Chiapetta, ps. 
Onutė Savickienė, g. Linda Mikučiauskaitė ir s. Dana 
Mikužienė.

"Sietuvos" d-vės loterijos vadovė vyr.sk. Aurlija Kriaučiūnienė 
ir vyr.sk. Žibutė Žiupsnienė.

Prie "Lituanicos" stalo s.fil. Gintaras Aukštuolis ir s. Loreta 
Jučienė.

Kad kelionė į stovyklą pigiau kainuotŲ, darbavosi v.s. Dalia 
Trakienė, s. Alvida Rukuižienė, v.s. Laima Rupinskienė ir 
vyr.sk. Rūta Milo.
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"Aušros Varty-Kernavės" tunto "Emilijos Platerytės" vyr.skaučiy 
būrelis Kalėdinėje mugėje: Irena Putrienė, Danutė Barienė, 
Danutė Puodžiūnienė, Milda Jakštienė, Irena Meilienė, Vanda 
Aleknienė ir Otilija Kasparaitienė. "Sofijos Čiurlionienės" būreliui gerai pasisekė pirmą katrą 

mugėje dalyvaujant. Sekmadienį dirbusios - ps. Zita 
Baltramonaitė, s. Asta Reitnerienė, vyr.sk. Jolanta Zubinienė ir 
s. Jolanda Mockaitienė.

ANZAC Sausainiai
Prasidėjo 2006 m., o mes kruopščiai ruošiamės išvykti į ekspediciją. Plauksim kanoja 7-10 dienų. Reikės visą 

mantą, maistą ir net vandenį neštis nuo pirmos dienos, nes nebus papildymo punkto.
Smalsiai studijuojam žemėlapius, ruošiam reikmenų sąrašą ir bandom maisto receptus. Radom skanių sausainių 

receptą, kuriuo norime pasidalinti. Sausainiai pavadinti ANZAC, tai yra "Australian-New Zealand Army Corps" 
sutrumpinimas. Šis receptas išlikęs nuo Pirmojo pasaulinio karo. Australijos motinos ir merginos kepė šiuos sau
sainius ir siuntė į Galipolį Turkijoje, kur vyko žiaurūs mūšiai. Siuntinių kelionė laivu trukdavo net aštuonias savaites, 
bet sausainiai nesugesdavo. Jie saldūs ir maistingi.

Receptas:
Jkaitinkit orkaitę iki 350 E Dubenyje sumaišykit -

1 puoduką miltų (1 cup whole wheat flour)
1 puoduką kokoso riešuto (1 cup coconut)
_ puoduko rudo cukraus (1/2 cup brown sugar)
1 puoduką avižų (1 cup rolled oats)
_ arbatinio šaukštelio kepimo miltelių (1/2 teaspoon baking soda)
1 šaukštą medaus (1 tablespoon honey)
2 šaukštus vandens (2 tablespoons water)
_ puoduko ištirpdyto sviesto (1/2 cup melted butter)

Minkykit tešlą ranka, kol sulips. Ištepkit kepimui skardą aliejumi. Saują tešlos iškočiokit į ploną sausainį ant skardos. 
Kepkit apie 20 minučių iki sausainiai paruduos ir užuosit malonų kvapą. Išėmus iš orkaitės, leiskit atvėsti.

Skanaus ir laimingos kelionės!
Brolis Puma Concolor Coryi
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"Mūsų Vytis", leidžiamas 
Studentų skautų organizacijos 
Lietuvoje ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio, JAV, pasiekė skaitytojus.

"Mūsų Vytis" labai gražus, daug 
informacijos pateikiantis leidinys. 
Apie filisterių apskrito stalo diskusi
jas Česlovo Milošo gimtinėje Šateini- 
uose, Kėdainių rajone, rašo t.n. 
Ramunė Matulevičiūtė ir fil. Aurimas 
Pautienius. įdomu, kad tame 
pokalbyje dalyvavo šeši "amerikieči
ai", keturi iš jų - KorpIVytis Garbės 
nariai - Algirdas Avižienis, Jonas 
Kronkaitis, Antanas Saulaitis ir 
Leonas Maskaliūnas bei sesė Rūta 
Kronkaitienė ir fil. Edmundas 
Kulikauskas.

"Skautas turi būti idealistas" - pokalbis su LSS 
Tarybos Pirmininku v.s.fil. Rimantu Griškeliu, ASS 
Vadijos Pirmininke v.s.fil. Zita Rahbar ir ASS Vadijos 
nariu s.fil. Vyteniu Kirvelaičiu Kaune, 2005 m. rugsėjo 16- 
18 d. vykusiame LSS, Lietuvos Skautijos ir Studentų 
skautų organizacijos vadovų sąskrydyje.

Fil. Jolita Buzaitytė Kašalynienė rašo apie fil. Algirdą 
Končių, jo 90-ojo gimtadienio proga, fil. Giedrius Globys 
- apie v.s. Joną Kuprionį. Iš 1958 m. "Mūsų Vyčio" spaus
dinamas Jono Kubiliaus, SJ "Akademiko religinis gyveni

mas - tikėjimas", s.v.senj. Jonas Mikaliūnas 
dalinasi įspūdžiais iš Afrikos, _> v.s.fil. 
Rimantas Griškelis rašo apie Lietuvių 
skautų vadovų sąskrydį (2005.9.16-18.), t.n. 
Ieva Pemavaitė ir fil. Nomeda Bepirštytė - 
apie vakarą su fil. Vilium Bražėnu.

Ir dar daug įdomios informacijos apie 
skautų organizacijas Lietuvoje, mokslų 
daktarus ir doktorantus, Vydūno fondo lau
reatus ir kt.

"Mūsų Vytis" redakcinė kolegija: fil. 
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, fil. Giedrius 
Globys, fil. Jurgita Karpavičiūtė- 
Melaikienė, fil. Aurimas Pautienius, fil. 
Svajonė Kerelytė (JAV), senj. Jonas 
Mikaliūnas, t.n. Ramunė Matulevičiūtė. 
Kalbos redaktorė: t.n. Vilma Pavelčikaitė.

Nuo 2006 m. "Mūsų Vytis" yra prenumeruoja
mas. Metinė prenumerata - (atskiro numerio kaina) 
Lietuvoje 10 Lt., studentams 7 Lt., užsienyje 5 USD (4 
EUR)

Garbės prenumerata - (aukos, labdara "Mūsų Vytis" 
leidybai) Lietuvoje 20 Lt., užsienyje 10 USD (8 EUR).

Gyvenantiems užsienyje "Mūsų Vytis" prenumeratas 
siųsti fil. Svajonei Kerelytei iki 2006 m. birželio 1 d. 
adresu: 1610 Durham Ct, Darien, IL 60561, USA

AN

PAŠTO DĖŽUTĖ
_______________ . ______________ ' ____________________ _____ ___________■____________ ___ _________ ___ ______ ___

Nuoširdūs sveikinimai ir geriausi linkėjimai. Visada 
jauną ir mielą "Skautų aidą" skaitau jau 73 metus. 
Tegyvuoja jis dar ilgus metus. Linkiu nepavargti ir 
ištesėti.

Vytautas P. Mikūnas

Darbingų, skautiškai džiugių 2006-ųjų, kad "ateina nak
tis" giedotume tik prie laužo. Smagu, kad "Skautų aidas" 
aidi garsais, kurie pasiekia ir mažuosius.

Br. Česlovas

Sveikinimai iš Philadelphijos. Mes dar laikomės. Nors 
mūsų studentės ir išvažiuoja kitur studijuoti, bet jaunimo 
dar yra.

Danutė S.

Visiems "Skautų aido" darbuotojams širdingas ačiū. 
Linkiu ištvermės ir sveikatos! Esu jau virš 90 metų, bet dar 
palaikau ryšius su skautija. Skautauti pradėjęs nuo 1928 
metų Kaune, buvau laimingas būdamas skautu. Mano 
žmona irgi buvo skautė, bet ji mirė 2002 m., tai dabar esu 

vienišas ir tvarkausi, kaip sugebu ir žinau.
Dar kartą - sėkmės! Budėkime!

j.v.s. Vladas Petukauskas

Su giliu liūdesiu pranešu, kad sausio 17 d. Toronte staiga 
mirė v.s. Danutė Keršienė. Ji buvo mano mamos draugė ir 
visos mano kartos tuntininkė, mūsų istorijos dalis.

Rūta L.

Sausio 28 d. Toronte, Kanadoje, pamažu užgeso Irenos 
Kemežytės Lukoševičienės gyvybė, prie jos budint 
dukroms Rasai Kurienei ir Inai Sungailienei. Ji paliko vyrą 
dr. Petrą, dukras, žentus, šešis anūkus.

Irena Lukoševičienė, gimusi Lietuvoje 1924 m., mok
slus ėjusi Lietuvoje, Vokietijoje ir Kanadoje, turėjo soci
ologės magistro laipsnį, buvo ne tik rūpestinga gražios 
lietuviškos šeimos Motina, bet ir veikli skautė bei vadovė, 
veikli bendruomenininkė. 1993 m. Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmuose atidarė PLB Atstovybę, talki
no pirmajam PLB Atstovui Lietuvoje, jos vyrui dr. Petrui 
Lukoševičiui, vadovavo pirmojo PLB Seimo Lietuvoje
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Mylimai Mamai Veronikai mirus,
Kanados rajono Vadą, 

buv. Skautų Brolijos Vyr. Skautininką 
v.s. Romą Otto, 

nuoširdžiai užjaučia

"Skautų aido" darbuotojai ir skaitytojai.

v.s. Danutei Keršienei mirus, 
nuoširdi užuojauta jos šeimai 

ir visai Toronto skautijai.

v.s.fil. Lilė Milukienė

1997 metais programos komisijai.
Prieš eilę metų Irena Lukoševičienė parašė, knygą 

"Ant amžinybės slenksčio", kurį a.a. Irena dabar pati 
peržengė, palikusi mus su prasmingo jos gyvenimo, 
daugelio darbų ir meilės šeimai, artimui bei lietuviams 
geriausiais prisiminimais.

Amžiną atilsį prašome Jai, Viešpatie.
Vytautas Kamantas

Siunčiu antrąjį "Mūsų Vytis" numerį, kurį išleidome 
Lietuvoje, ir kuriuo labai džiaugiamės.

Lietuvoje gili, šalta žiema. Mes jau spėjome 
pasidžiaugti visais jos teikiamais malonumais: šalčiu, 
vėju, sniegu ir ledu. Visa šeima buvome čiuožti Trakuose 
ant Galvės ežero, smagu matyti pilį iš vandens pusės. 
Praeitą savaitgalį visi slidinėjome Lietuvos kalneliais.

Su geriausiais sveikinimais ir linkėjimais
Ad Meliorem!

Jolita

Kalėdinė mugė Lemonte, kurioje mes dalyvaujame 
beveik kas met, mums teigia progą pelnu pasidalinti ir 
paremti skautišką veiklą, o ypač "Skautų aidą". Šiuomi 
siunčiu "Emilijos Platerytės" vyr. skaučių vardu kuklią 
auką "Skautų aidui". Gyvuok!

Vanda Aleknienė
"Emilijos Platerytės" būrelio vardu

Nors Colorado upe kelionės aprašymas buvo išspausd
intas "Draugo" "Skautybės Kelias" veik prieš penkis 
metus, vėliau su Jumis pakalbėjus, kilo mintis pasiūlyti 
SA tą patį straipsnį. Gal ne visi prenumeruoja "Draugą", 
tai gal šį kartą, neskaitę ankstyvesnio straipsnio, susi
gundys panašiai kelionei, ar bent susidomės pietvakari
ais. Atrodo, kad reklamuoju Arizoną - turiu prisipažinti, 
kad taip.

Pridedu daugiau fotografijų, nes vaizdas yra lygus 
tūkstančiui žodžių...

Broliškai, Kazys

Su malonumu skaičiau straipsnį "Skautybės Kely" ir 
dabar džiaugiausi perrašydama į "Skautų aido" puslapius. 
Labai ačiū Broliui Kaziui. O dėl pagundos... gal jau liksiu 
namie prie stalo su popieriukais... ir sausa ir šilta. Sesė Alė.

Ačiū už sveikinimus nuo "Skautų aido". Akademikų 
sueigoje man buvo didelė šventė pamačius, kad trečioji 
skautiška (emigracijos) karta yra didelis džiaugsmas - 
inteligentiški, paiso tradicijų.

Halina PI.
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"Skautų aido'" rėmėjai:

$3000.00 Lietuvių Fondas
$60.00 v.s. C.Senkevičius - a.a.v.s. Danutės Keršienės atminimui
$30.00 v.s.fil. Lilė Milukienė - a.a.v.s. Danutės Keršienės atminimui
$100.00 "Emilijos Platerytės" vyr.skaučių būrelis
$50.00 v.s.fil. Vytautas Mikūnas
$30.00 j.v.s. Vladas Petukauskas
$20.00 v.s. Pranas Pakalniškis

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė

"Skauty aido" administratorė
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LSS — LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

Lietuviškoji skautybė yra Pasaulio skautų sqjūdžio dalis. Pasaulyje yra virš 28 milijony 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 ją 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, ūdrytes, 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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