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Pareigas perduodant
2006 m. balandlio 29 d.

Sveikinu Seses ir Brolius atvykusius iš įvairių vietovių į šį ypatingą mūsų organizacijos reiškinį 
perduoti svarbiausias Sąjungos vadovų pareigas naujai išrinktiesiems. Tai ne paprasta diena ar 
įvykis, bet momentas, kuris nulems organizacijos ateitį, nurodys kur LSS keliauja, kas jai yra 

svarbu ir kokie darbai jos laukia ateinančių trijų
metų laikotarpyje.

Kelias į ateitį niekad nėra aiškus, niekas jo 
negali pramatyti ar tiksliai nupasakoti. Žinom tiktai 
- kokia mūsų organizacijos užduotis ir kokios mūsų 
jėgos. Kaip mes tvarkysimės su netikėtumais ir 
apsunkinimais parodys pats laikas. Tikėkimės sėk
mės, tam dirbkime kartu ir to siekime. Bendromis 
jėgomis daug kas įmanoma, nuveikiama, kad ir 
sunkiausiomis sąlygomis. Reikia noro, pasišventimo 
darbui ir stiprios valios bei ryžto.

Susirinkome šią dieną perduoti pareigas 
sekančiai LSS Tarybai. Labai malonu matyti daug 
naujų ir jaunų vadovų Tarybos gretose, ir turime 
naujai išrinktą Tarybos pirmininką. Darbo prieš akis 
jiems daug, laiko visuomet bus per mažai, pasi
maišys kliūtys, lyg norėdamos viską sustabdyti, 
užstoti kelią prasmingam darbui. Taigi, yra būtina 
neprarasti vilties, kad bendromis jėgomis galime 
daug nuveikti, toli galime nukeliauti. Taip pat svar
bu prisiminti, kad esame viena šeima, broliai ir 
seserys ir, kad visuomet savitarpyje atsiras skirtingų 
nuomonių. Tačiau iš tokių skirtumų išauga stipres-

LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis (deš.) 

perduoda Sąjungos vėliavą v.s.fil. Gintarui Plačui.

nės idėjos, ryškiau suprantami uždaviniai, sumažėja 
nesklandumai ir nesusipratimai.

Šia ypatinga proga reiškiu nuoširdžiausią 
padėką visiems LSS Tarybos nariams, kurie taip 
rūpestingai ir gražiai atliko savo pareigas per 
paskutinius trejetą metų. Buvo malonu su Jumis 

dirbti ir labai vertinu Jūsų draugiškumą, paramą bei neabejotiną pasišventimą skautybės labui. 
Linkiu visiems naujos LSS Tarybos nariams darbingos kadencijos, veikite tarpusavyje kaip 

tikri broliai ir seserys, remkite naują pirmininką ir, svarbiausia, linkiu Jums neužmiršti, kad tik
Jus galite užtikrinti Sąjungos ateitį ir gerovę. Išlaikykite Sąjungą sveiką ir ją perduokit 
sekantiems gražesnę ir stipresnę negu radote.

Budėkime! Gero Vėjo! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. Tarybos Pirmininkas
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
Lietuviy Skauty Sąjungos Tarybos Pirmininko Įsakymai:

Įsakymas Nr. 18
2006 m. balandžio 2 d.

Par. 1:
Remiantis Lietuvių Skautų Sąjungos Vyresniškumo laips
nių bei Garbės Ženklų nuostatais, LSS Tarybos Pirmija 
pakelė į vyresniškumo laipsnius bei apdovanojo:

Į paskautininko/ės laipsnį: 
vyr.sk.v.sl.fil. Eglę Novak

LSS Seserijos Vadija
vyr.sl. Audrių Šukį

"Žalgirio" tuntas, Boston, MA 
vyr.sl. Taurą Vebeliūną

"Tauro" tuntas, New York, NY

Į skautininko/ės laipsnį:
ps. Vitaliją Vasaitienę
LSS Pirmijos Sekretorė 

ps.fil. Alvidą Baukutę-Rukuižienę
LSS Seserijos Vadija 

ps.fil. Vidą Brazaitytę
LSS Seserijos Vadija
ps. Paulių Mickų 

"Mindaugo" d-vė, Washington, DC
ps. Arvyd Zduobą 

"Aušros" tuntas, Sydney, Australia

Į vyr.skautininko/ės ir jūrų vyr.skautininkės laipsnį: 
j.s.fil. Taiydą Chiapettą 
JAV Vidurio rajono Vadė

s.fil. Glorią Adomkaitienę
LSS Seserijos Vadija

Už Nuopelnus Ordinu:
s. Rūtą Sušinskienę

LSS Tarybos Pirmininko Pavaduotoja
s.fil. Tadą Dabšį

JAV Ramiojo Vandenyno rajono Vadas

Lelijos Ordinu:
s. Rasą Conklin

LSS Seserijos Vadija 
s.fil. Rūta Miknaitytę-Ozers

LSS Seserijos Vadija

v.s.fil. Amandą Muliolienę
LSS Seserijos Vadija 

s.fil. Naidą Šnipaitę-Johnson
LSS Seserijos Vadija 

v.s. Vincentą O'Brien 
Europos rajono Vadas

s. Edį Andriušį
2006 m. LSS Rinkimų Prezidiumo pirm. 

v.s.kun. Algimantą Žilinską 
Evangelikų Dvasios Vadovas

Padėkos Ordinu:
v.s. Dalią Trakienę

LSS Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s.fil. Romą Rupinską

LSS Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s.fil. Dainą Petronytę-Kasputienę

LSS Seserijos Vadija
v.s.fil. Laimą Rupinskienę

LSS Seserijos Vadija 
v.s. Rasą Statkuvienę
LSS Seserijos Vadija

Geležinio Vilko Ordinu:
v.s.fil. Zitą Rahbar

LSS Akademinio Skautų Sąjūdžio Pirm. 
v.s. Henriką Antanaitį 
Australijos rajono Vadas 

v.s.kun. Gediminą Kijauską, SJ
Katalikų Dvasios Vadovas

Par. 2.
Nuoširdžiai dėkoju visiems broliams ir sesėms už Jūsų 
pasišventimą skautijos labui, pavyzdingą darbą vienetu
ose ir atliktas ilgametes pareigas. Linkiu visiems daug 
daugiau gražių skautiškų dienų mūsų gretose.

Budėkime! ir Ad Meliorem!
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Įsakymas Nr. 19
2006 m. balandžio 2 d.

Par. 1.
2006 m. balandžio 2 d. LSS Pirmija patvirtino sekančius
Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyboje atstovus:

Skaučių Seserijos: 
u.s. Birutį Banaitienę

Skautų Brolijos 
u.s. Bronių Narą 

A.S.S.
v.s.fil. Danutę Marcinkevičiūtę

Par. 2.
Sveikinu juos ir linkiu toliau prasmingai dirbti Fondo 
bei visos skautybės gerovei.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

Įsakymas Nr. 20
2006 m. balandžio 25 d.

Par. 1.
Pagal "Pilėnų" tunto tuntininko pristatymą, s. Zenonui 
Dučmanui, skautauti pradėjusiam 1930 m. Panevėžio 
draugovėje, įteikiamas LSS 50 metų skautavimo 
ženklelis.

Par. 2.
Sveikinu brolį Zenoną už pavyzdingą skautavimo darbą 
L.S.S. gretose ir linkiu dar daug gražaus bendradarbia
vimo mūsų tarpe.

Budėkime!

Įsakymas Nr. 21
2006 m. balandžio 25 d.

Par. 1.
Baigdamas LSS Tarybos Pirmininko pareigas, noriu 
pareikšti nuoširdžią padėką visiems Tarybos nariams ir 
rajonų vadams ir vadoms tiek daug prisidėjusiems prie 

šios kadencijos sėkmės, pradedant 2003 metų Jubiliejinės 
Stovyklos Kalifornijoje ruošimu iki šio savaitgalio - 
Vadovybės pareigų perdavimo posėdžio.

Par. 2.
Ypatingą padėką reiškiu Pirmijos nariams, kurie visais 
atvejais sąžiningai atliko savo pareigas ir rėmė pastangas 
tvirtinti Sąjungą dirbdami jos gerovei.

Par. 3.
Išskirtina padėka sesei v.s. Irenai Markevičienei, be 
kurios kantraus ir kruopštaus darbo LSS finansinės 
sąskaitybos padėtis būtų itin prastesnėje padėtyje.

Par. 4.
Sudėtingiausias uždavinys teko sesei v.s.fil. Zitai Rahbar 
- tai pertvarkymas LSS nuostatų, per kuriuos pavyko 
atsiekti pakeitimus, kurių jau virš dešimtmečio prašėsi ir 
laukė visi LSS nariai, ir kurie yra būtini jei Sąjunga tikisi 
ir toliau efektingai gyvuoti.

Par. 5.
LSS Vadovybės Rinkimų Prezidiumas nuostabiai vykusi
ai pravedė LSS rinkimus. Mes visi turime būti dėkingi 
broliui s. Edžiui Andriušiui ir jo sukviestam Komitetui, 
kurie ne tik pravedė, bet, kad iš viso apsiėmė tokį komp
likuotą, kartais labai nedėkingą darbą, ir kurį atliko 
tvarkingai be jokių priekaištų ar konfliktų.

Par. 6.
Broliai - v.s. Romas Otto, Kanados rajono vadas, v.s. 
Henrikas Antanaitis, Australijos rajono vadas ir v.s. 
Vincent'as O'Brien, Europos rajono vadas, nepagailėjo 
savo brangaus laiko bei lėšų dalyvauti susitikime su 
Lietuvos Skautijos vadovybe Kaune siekiant prasmingų 
ryšių ir supratimo tarp išeivijos ir Tėvynės skautų. Dėka 
jų pastangų ir norų būti vieningiems su kitais, galime 
tikėtis, kad ateityje patirsime gražaus bendradarbiavimo 
su mūsų sesėmis ir broliais visame pasaulyje.

Par. 7.
Be skautiškos spaudos mes pražūtume, klaidžiotumėm 
nežinodami kas darosi mūsų plačioje šeimoje. Sesė v.s. 
Alė Namikienė jau daugelį metų redaguoja "Skautų 
aidą", o sesė j.v.s. Irena Regienė beveik visą savo skau
tavimo amžių kas savaitę paruošia "Skautybės Kelią" 
Draugo laikraštyje. Joms tenka ne tik didelis skautiškas 
AČIŪ, bet ir pagarba už tokį svarbų, puikiai atliekamą 
darbą, kuris įamžina mūsų veiklą, darbus ir siekius 
sekančioms kartoms ir sudaro gražų skautybės įvaizdį 
lietuviškąjai visuomenei.
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Par. 8.
Broliui v.s. Gintarui Plačui linkiu visokeriopos laimės ir 
sėkmės vadovaujant Sąjungai sekančios kadencijos 
metu. Linkiu ištvermės, sveikatos, supratimo, kantrybės 
ir, kad baigus darbą, pasijaustų daug ką atsiekęs, ir 
džiaugtųsi turėjęs progą tarnauti Lietuvių Skautų 
Sąjungai.

Budėkime! Gero Vėjo! ir Ad Meliorem!

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

SVEIKINIMAS
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
GARBĖS NARIAMS

ai ateina laikas organizacijai pažvelgti į savo gretas ir išskirtinai pagerbti tuos 
narius, kurie nusipelnė ne tik savo darbais, sumanumu, laiko ir sveikatos 

-Įplaukomis, bet tuo pačiu dar sugebėjo įnešti ką nors ypatingo ir nepakeičiamo, tada 
mes pamatome, kaip retai atsiranda tokie brangūs mūsų nariai ir kiek jie yra mums 
davę. Taipogi nuostabu matyti kokiais itin skirtingais būdais ir gabumais galime tar
nauti organizacijai ir kokio asmeniško pasišventimo, atsidavimo kitiems tai reikalauja.

Džiaugiamės susirinkę šią dieną pagerbti mūsų naujai išrinktas keturias Seses ir tris 
Brolius į Akademikių Skaučių Draugovės ir Korp! Vytis Garbės Narių eiles. Jie mums 
visiems puikus pavyzdys ką reiškia meilė organizacijai, savo sesėms ir broliams, ką gal
ima atsiekti įvairiausiais gyvenimo keliais bežygiuojant plačiajame pasaulyje, 
neužmirštant savo brangaus Pasižadėjimo žodžių, savosios ideologijos ir gyvenimo tik
slo, kuris yra su mumis nuo jaunų ir idealistiškų studentiškų dienų iki gyvos galvos. Jie 
parodo, kad Akademinis Skautų Sąjūdis yra reikšminga jų gyvenimo dalis. Matome, 
kad jie iš Sąjūdžio ne tik pasiėmė kas jiems naudinga, bet tuo labiau atidavė tai kas 
Sąjūdžiui reikalinga ir būtina.

Nuoširdžiai sveikinu Jus, mūsų brangūs Garbės Nariai. Linkiu Jums sveikatos ir 
ryžto toliau prasmingai tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Ad Meliorem!

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

(Sveikinimas tartas Garbės Narių - Danutės Eidukienės, Halinos Plaušinaitienės, Virginijos 
Mačiulienės, Ados Sutkuvienės, Leono Maskoliūno, Algirdo Avižienio, Jono Kronkaičio pager
bimo sueigoje 2006 m. sausio 21 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.)
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Lietuvių Skautų Sqjungos veiklos apžvalga
Pranešimas LSS Vadovybės sueigoje 2006 m. balandžio 29 d.

m. vasario 1 d., Lemonte, IL.Z įvyko Lietuvių Skautų Sąjungos aukščiausios 
vadovybės pareigų perdavimo posėdis, kuriame dalyvavo LSS naujoji ir 
išeinančioji Taryba, skautiškų organų vadovai, skautiškos spaudos atstovai, 

skautininkija ir kviesti svečiai. Tuo metu prieš akis stovėjo stambūs ir svarbūs uždaviniai 
reikalaujantys greito dėmesio ir ryžtingų sprendimų. Numatyta daug projektų ir tikėtasi daug ką 
nuveikti. Buvo greitai sudarytas galutinis Pirmijos sąstatas ir pradėti svarbiausi darbai.

Nuo tos dienos buvo likę vos šeši mėnesiai surengti Jubiliejinę Stovyklą, kuriai vieta jau 
buvo parinkta Big Bear kalnuose, Boy Scouts of America Holcomb Valley stovyklavietėje už Los 
Angeles, Kalifornijoje, o visi kiti darbai net nepradėti. Skubiai suorganizuota vadovų kelionė į 
stovyklavietę ištirti vietovės aplinką, įrengimus ir galutinai nustatyti stovyklos programą bei 
tvarką. Suvažiavo būtini Seserijos, Brolijos ir Akademikų atstovai, ir per dvi dienas viskas buvo 
sutvarkyta. Stovyklos tema prisiminti Lietuvos karaliaus Mindaugo 750 m. karūnavimo sukaktį 
buvo patvirtinta, taigi ir stovyklos vardas tapo "Karaliaus Mindaugo LSS Jubiliejinė Stovykla". 
Tolimesni ruošos darbai vystėsi tvarkingai ir pati stovykla labai sėkmingai įvyko rugpjūčio 4-16 
dienomis, dalyvaujant per 450 mūsų sesių ir brolių atvykusių iš Australijos, Kanados, Anglijos ir 
visos Amerikos.

Taipogi greitai paaiškėjo, kad nauji šakų vadovai kompetetingai tvarkosi ir sąžiningai 
siekia įgyvendinti nusistatytus užmojus. Buvo suruošti skiltininkų ir draugininkų suvažiavimai, 
Akademikų suvažiavimas ir metinės šventės, Ąžuolo-Gintaro mokyklų stovyklos, kasmetinės 
skautiškos stovyklos visuose kraštuose, įvairios mugės ir vienetų sueigos įvairiomis progomis. 
Visais atvejais buvo siekiama auklėti ir ugdyti skautišką jaunimą, kad jie taptų gerais vadovais, 
atsakomingais plačiosios vietinės visuomenės nariais ir tautišku sąmoningumu pagrįstais 
Lietuvos vaikais.

Matėsi, kad daug dėmesio reikės kreipti į organizacinę bei struktūrinę Sąjungos padėtį. 
Griebėmės kreipti dėmesį į LSS nuostatus, kurie paskutinį kartą buvo peržiūrėti 1995 m., bet 
kuriuose dar liko daug nesutvarkytų reikalų. Paskirtas Nuostatų Komitetas paruošė nuostatų 
keitimo projektą, kuris buvo pristatytas Tarybos akivaizdiniame posėdyje 2005 m. spalio mėn. 
pabaigoje, ir pagrinde buvo priimti siūlomi pakeitimai. Pažymėtina, kad buvo sumažintas 
Tarybos narių skaičius, pertvarkyta nario mokesčio tvarka ir supaprastintas vyrsniškumo laip
snių bei garbės ženklų teikimo procesas. Brolija ir Akademikai pertvarkė savo reguliaminus, 
kurie Pirmijos buvo patvirtinti ir dabar, kartu su Seserijos, pirmą kartą yra įtraukti į bendrą LSS 
Nuostatų laidą. Taigi visi LSS ir šakų nuostatai pagaliau randasi viename leidinyje. Tikimasi, kad 
ateityje mūsų nuostatai bus ir toliau tobulinami, ir pritaikomi prie gyvenimo realybių ir būtiny
bių.

Sąjungos finansinė padėtis yra gera. Tačiau sąskaityba ir kontrolė dar senoviška ir 
neatitinka šių dienų reikalavimams, ypač kas liečia JAV Internal Revenue Service reikalavimus. 
Turime gerą CPA firmą, kuri jau daug metų prižiūri mūsų mokesčių reikalus, bet prieita prie 
stadijos, kad reikia įvesti kompiuterizuotą sąskaitybą ir griežtesnę kontrolę, kad įtikinti IRS jog 
esame tvarkinga ir kvalifikuota "not for profit" organizacija. Gautos CPA firmos rekomendacijos, 
kurios buvo pristatytos Sąjungos iždininkams. Dabar reikia toliau skatinti visus vienetų vadovus 
ir jų iždininkus į tai atkreipti reikiamą dėmesį.

Nors pirmosios pastangos dėtos dvejis metus anksčiau, 2005 m. rugsėjo mėn. įvyko pir
masis tokio pobūdžio susitikimas su Lietuvos Skautijos vadovais. Septyni iš LSS (įskaitant 
atstovus iš Australijos, Kanados, Anglijos ir Amerikos) nuvykome į Lietuvą dalyvauti pirmame 
LSS-LS Vadovų Sąskrydyje, Tikslas buvo susipažinti, užmegsti prasmingus ryšius tarpusavyje 
ieškant supratimo, bendros kalbos ir kelio bendradarbiavimui ateityje. Tris dienas vykę pasitari-
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mai buvo labai naudingi ir buvo pasiryžta įgyvendinti 
šešis svarbius projektus, kurių pagrindas būtų suartinti 
mūsų organizacijų ryšius, pasidalinti idėjomis, ieškoti 
galimybių jaunimui vykti į stovyklas ir bendrai vieni 
kitiems padėti pagal reikalą ir sąlygas. Buvo daug patir
ta, daug pasimokyta ir daug vilčių dėta, kad toks sąskry
dis bus ne paskutinis.

etrūko ir eilinių darbų. Pirmija patvirtino visą 
eilę į vyresniškumo laipsnius pakėlimų ir garbės 

JL ženklų įteikimų nusipelnijusiems mūsų nariams. 
Mūsų skautijos archyvas jau surinkęs ypatingai daug 
medžiagos, kurią kruopščiai prižiūri ir tvarko archyvo 
darbuotojai; išleistas pirmas archyvo katalogas doku
mentuojantis visą dabartinį archyve saugomą turtą. 
Buvo išaiškinta vadovų atsakomybė priimant "Duty of 
Care" dokumentą, tai ypač svarbu šių dienų jaunimo 
auklėjimo plotmėje. Kilo daug rūpesčių dėl asmeniškos 
apdraudos vadovams dirbantiems su jaunimu. Buvo 
patirta, kad LSS neįmanoma išpirkti apdraudą visai 
Sąjungai ir, kad tinkamiausia vadovams apsidrausti per 
savo namų "home insurance liability policy". 
Skautavimo 50 metų ženklai buvo išdalinti iki pasku
tinio, o naujų pagaminti nepavyko. Kelios firmos, 
žadėjusios ženkliukus pagaminti, negalėjo patenkina
mai to atlikti. Labiau praplėtėme mūsų tinklapio turinį ir siekėme geriau kontroli
uoti kas ten randasi bei tobulinti turinį. Tačiau dar toli gražu kol jis pasieks tą lygį, 
kurio mes visi norime.

Technologija pagaliau pasiekė ir mūsų vadovybės gretas. Kompiuterių ir e- 
pašto paslaugomis buvo žymiai lengviau užmegsti ir palaikyti ryšius su 
Australijoje, Kanadoje, Anglijoje bei JAV gyvenančiais vadovybės nariais. Tai ne tik 
patogu, bet buvo labai svarbus metodas susikalbėti, pasidalinti informacija, 
pasikeisti nuomonėmis. Šioje kadencijoje įvyko 6 akivaizdiniai Pirmijos posėdžiai, 
o Taryba dalyvavo 5-iuose korespondenciniuose ir viename akivaizdiniame 
posėdyje.

Kiekvienam iš pareigų išeinančiam vyriausiam organizacijos vadovui 
lengva matyti kokie yra organizacijos pagrindiniai trūkumai ir kas dar prieš akis. 
O kiekvienas, kuris pirmą kartą ateina į vyriausias pareigas, turi savo idealistišką 
viziją, kaip organizaciją pertvarkyti, tobulinti, padaryti geresne negu ji tuo metu 
yra. Gal svarbiausia, kad išeinantis ir ateinantis vadovas sutartų kas artimoje ate
ityje svarbu ir aktualu mūsų organizacijai. Taip būtų tęstinumas pradėtų darbų ir 
tuo pačiu - naujų idėjų atnešimas.

Taigi, linkiu naujajai vadovybei visapusiškos sėkmės. Esu pasiruošęs 
padėti kur tik ir kada galėsiu ir skatinu visus Tarybos narius remti ir prisidėti prie 
sekančios kadencijos darbų.

v.s.fil. Rimantas ir fil. Regina 
Griškeliai LSS "Karaliaus 

Mindaugo" Jubiliejinėje stovyk
loje 2003 m.

Budėkime! Gero Vėjo! Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. 2003-2005 Tarybos Pirmininkas
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA
VADUOS PRANEŠIMAI

LSS rajonų Atstovėms/Atstovams pristačius, Skaučių 
Seserijos Vyriausia Skautininke 2005 m. gruodžio mėn. 
apdovanojo:

Pažangumo Žymeniu:
v.sl. Alytę Mažeikaitę 

"Palangos" tuntas, Los Angeles
v.sl. Ingą Newsom 

"Palangos" tuntas, Los Angeles

Vėliavos Žymeniu: 
vyr.sk.kand. Jurgitą Kadžiulytę

London, Europos rajonas 
vyr.sk. Mileną O'Brien 
London, Europos rajonas

Tėvynės Dukros Žymeniu:
ps. Laurą Belkus

"Aušros" tuntas, Sydney 
ps. Dainą Kelly Gedmintaitę

London, Europos rajonas

Ordinu Už Nuopelnus:
vyr.sk. Laimą O'Brien
London, Europos rajonas

NAUJOS VADOVĖS

2006 m. vasario 28 d. Vyriausia Skautininke praneša, kad 
Židinio, Washingtone, vadovė v.s.fil. Meilė Mickienė 
vadovės pareigas perdavė v.s. Dalei Lukienei.

JAV Ramiojo Vandenyno "Palangos" tunto tun- 
tininkei s.fil. Danutei Mažeikienei prašant, atleidžiu iš 
tuntininkės pareigų.

Dėkoju sesei Danutei, devynis metus gražiai ir 
nuoširdžiai dirbusiai su tunto sesėmis ir kitais vadovais.

"Palangos" tunto tuntininke nuo 2006 m. balandžio
23 d. skiriu ps.fil. Reginą Jogienę.

Sesei Reginai linkiu sėkmės ir džiaugsmo 
skautiškame darbe.

v.s. Dalia Trakienė 
LSS Vyriausia Skautininke

Lietuvių Skaučių Seserijos
2003-2005 m. veiklos apžvalga

Lietuviy Skaučių Seserijoje 2005 m.
buvo registruotos 91 3 sesių:

JAV Atlanto rajone - 191 
Kanados rajone - 148

JAV Ramiojo Vandenyno rajone - 87 
JAV Vidurio rajone - 487 

Australijos rajone - 92
Europos rajone - 60/70 skaučių/skautų

Pietų Amerikos rajone - 50/60 skautų/skaučių

Iš 913 registruotų sesių - liepsnelių yra 3, jaun. skau- 
čių/ūdryčių - 150, skaučių/jūrų jaunių - 128, 
prit.skaučių/jūrų skaučių - 90, vyr.skaučių/gintarių - 
207, skautininkių/jūrų skautininkių - 269, židiniečių - 66.

Vadovybės kadencija pradėta 2003 m. vasario 1 d. 
Tuoj prasidėjo ruoša Jubiliejinei stovyklai. Žinojome, kad 
stovykla vyks Holcomb Valley, Big Bear, Kalifornijoje, o 
laiko jai pasiruošti turėjome vos šešis mėnesius. Per 
sekančius du mėnesius "Karaliaus Mindaugo" jubiliejinės 
stovyklos, Skaučių Seserijos pastovyklei "Kernavė" buvo 
sudaryta stovyklos vadija, kuri labai gerai pasiruošė, 
atliko darbus ir pravedė įdomias programas visoms 
sesėms.

"Kernavės" pastovyklės vadiją sudarė:
Viršininkė - v.s. Dalia Trakienė, viršininkės pavaduo

toja - s.fil. Alma Stočkienė, iždininkė - v.s. Irena 
Markevičienė, komendante - j.ps. Kristina Jonušaitė- 
Mattienė, ūkvedė - Kristina Bandžiulienė, rajono 
papuošimų vadovė - v.s.fil. Gilanda Matonienė, 
laužavedės - vyr.sk. Janina Griciūtė ir ps. Daina Šliterytė, 
Brolijos ir Seserijos programų koordinatorius - ps.fil. 
Tomas Dundzila, vyr.skaučių/gintarių "Neries" pas
tovyklės viršininkė - j.s.fil. Virga Rimeikienė ir pavaduo
tojos ps.Stefutė Utz, v.sl. Aušra Venckutė, g.v.v. Rita 
Dičius-Tumas, prit. skaučių/jūrų skaučių "Rasos" pas
tovyklės viršininkė - s.fil. Renata Borucki ir pavaduotojos 
ps. Rasa Ramanauskienė, s.fil. Indrė Paškauskienė, v.sl. 
Nyka Aukštuolytė ir vyr.sk. Veronika Traškaitė, 
jaun.skaučių "Vaidilutės" pastovyklės viršininkė - vyr.sk. 
Elina Venckienė ir padėjėjos si. Aurelia Končiūtė ir v.sl. 
Viktorija Trakytė, jaunų šeimų "Karūnos šalies" pas-
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Lietuviy Skaučių Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Dalia Trakienė 
ir Vyr. Skautininkės Pavaduotoja s. Jūratė Vailee.

Nuotr.A.N.

tovyklės viršininkė - v.s. Daina Kasputienė ir pavaduoto
jai s.fil. Regina Polikaitienė, vyr.sk. Vida Jatulienė, vyr.sk. 
Ramona Budrienė ir Virgis Kasputis.

Akivaizdiniai Seserijos vadijos posėdžiai buvo deri
nami su Brolija, nes turim daug bendrų darbų. Seserijos 
vadija savo posėdžiuose tarėsi ir priėmė nuostatus - uni
formų pakeitimui, registracijos bei narių mokesčių tuntu
ose sutvarkymui, naujų specialybių programų patobulin
imui. Vyko balsavimai dėl pakėlimų į vyresniškumo laip
snius ir garbės ženklais apdovanojimų. Geležinio Vilko 
ordinas buvo įteiktas sesei Gilandai Matonienei. Naujoms 
tunininkėms, perimančioms pareigas, siunčiame informa
cijos knygele. Su Skautų Brolijos vadija priimti vadovų 
elgesio standartai “Duty of Care“ ir suaugusiems, norin
tiems tapti vadovais Sąjungoje - programa, kurią paruošė 
s. Jūratė Vallee, j.s.fil. Taiyda Chiapetta ir vyr.sk.v.sl.fil. 
Eglė Novak.

Kartu su Brolija suruošti suvažiavimai bei kursai:
Tuntininkų suvažiavimas 2003 ir 2004 m.; 

Draugininkų suvažiavimas 2005 m.; Gintaro ir Ąžuolo 
mokyklų stovyklos 2004 m. Rako ir 2005 m. Romuvos 
stovyklavietėse. Pati buvau instruktore 2004 m.; 
Skiltininkų kursai Dainavoje 2003 ir 2005 m. prit. skautų,- 
ių suvažiavimas Dainavoje.

2005 m. rugsėjo 16-18 dienomis dalyvavau sąskrydy
je Kaune. Tai buvo pasitarimai tarp Lietuvių Skautų 
Sąjungos ir Lietuvos Skautijos vadovų. Teko pabendrauti 
ir susitikti su Lietuvos Skautijos (LS) ir Studentų Skautų 
Organizacijos (SSO) vadovais ir pradėti kalbą apie ben
dradarbiavimą tarp mūsų organizacijų.

Pradėjus Vyr. Skautininkės pareigas, norėjau šioje 
kadencijoje susipažinti su mūsų vienetų vadovėmis ir 
vadovais. Tuntininkai yra labai svarbūs asmenys mūsų 
šeimoje. Kai aš pati buvau tuntininke, norėdavau susitik
ti su kitais vadovais, pasidalinti rūpesčiais, mintimis, 
patyrimu. Be mūsų tuntininkių,-ų pareigingumo, neturė
tumėm tokio gražaus būrio skaučių ir jūrų skaučių. Šios 
kadencijos metu su Brolijos Vyr. Skautininku Romu 
Rupinsku susipažinom su tuntininkais ir draugininkais iš 
atskirų vietovių ir perdavėm jų siūlomus pakeitimus dėl 
įvairių nuostatų Sąjungos Tarybai. Už tvirtą bendradar
biavimą nuoširdus ačiū Broliui Romui. Taip pat 
skautiškas ačiū Sesei Zitai Rahbar už bendradarbiavimą 
Jubiliejinėje stovykloje ir Pirmijos bei Tarybos 
posėdžiuose. Broliui Rimui Griškeliui padėka už 
Sąjungos vairo valdymą ir nurodytą. kelią besiruošiant 
Jubiliejinei stovyklai ir šios kadencijos metu.

Lietuvių Skaučių Seserijos vadijq 2003-2005 m. sudarė:
VS Pavaduotoja - s. Jūratė Vallee, Garbės Gynėja - 

v.s. Danutė Surdėnienė, sekretorė - ps.fil. Vida Brazaitytė, 
iždininkė - v.s. Irena Markevičienė, Evangelikių Dvasios 
vadovas - s.kun. Algimantas Žilinskas, Katalikių Dvasios 
vadovas - v.s.kun. Gediminas Kijauskas, SJ, Gabijos 
redaktorė - v.sl.fil. Eglė Novak, LS Fonde atstovė - v.s. 
Saulė Šatienė, tiekimo sk. vedėja - ps. Aušrelė Sakalaitė, 
jūrų skaučių sk. vedėja - j.s.fil. Virga Rimeikienė, vyr. 
skaučių sk. vedėja - ps.fil. Alvida Baukus-Rukuiža, prit. 
skaučių sk. vedėja - s. Rasa Conklin, skaučių sk. vedėja - 
s.fil. Rūta Ozers, jaunesniųjų skaučių sk. vedėja - s.fil. 
Onutė Gecevičienė, liepsnelių sk. vedėja - s. Paulita 
Alinskienė, GVM vedėja - v.s.fil. Naida Šnipaitė-Johnson, 
interneto puslapio vedėja - v.s.fil. Amanda Muliolienė, 
specialių programų koordinatorė - v.s.fil. Laima 
Rupinskienė ir rajonų Atstovės: JAV Atlanto - s.fil. Gloria 
Adomkaitienė, Australijos - v.s. Rasa Statkuvienė, 
Europos - s. Kristina Harmes, Kanados - v.s.fil. Jūratė 
Neimanienė, Pietų Amerikos - v.s. Eugenija Bacevičienė,
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JAV Ramiojo Vandenyno - 
v.s.fil. Daina Kasputienė, JAV 
Vidurio - j.s.fil. Rūta 
Kirkuvienė.

Dėkoju visoms/visiems 
Skaučių Sesrijos vadijos 
narėms, nes be Jūsų darbo, 
pagalbos, patarimų nebūtu
mėm atlikę tiek darbo. Prie 
šios kadencijos sėkmingos 
veiklos visos ir visi prisidėjote 
ir Jums nuoširdus ačiū.

Vis Budžiu!
v.s. Dalia Trakienė

LSS Vyriausia Skautininke

Skaučiy Seserijos Garbės Gynėjos šeima: j.ps. Kęstutis Rimeika, v.v.g. Vaiva 
Rimeikaitė, Garbės Gynėja v.s. Genovaitė Treinienė ir LSS Tarybos narė j.s.fil. Virga 

Rimeikienė.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
VADUOS PRANEŠIMAI

NAUJAS TUNTININKAS

JAV Ramiojo Vandenyno rajono "Kalniškių" tunto 
tuntininkui s.fil. Vyteniui Vilkui užbaigus kadenciją, nuo 
2006 m. sausio 8 dienos "Kalniškių" tunto tuntininko 
pareigoms skiriamas s.v.v.sl. Marius Anelauskas.

Linkiu sėkmės broliui Mariui sutikusiam priimti šias 
svarbias pareigas ir skautiškas ačiū broliui Vyteniui už 
sąžiningą ilgų metų darbą "Kalniškių" tunte.

APDOVANOTAS

Tėvynės Sunaus Žymeniu 2006 m. kovo 1 d. 
apdovanotas v.sl. Algis Šilas, Washington, DC

BAIGĖ LSB ĄŽUOLO VADOVŲ MOKYKLĄ

LSB Ąžuolo Mokyklos vedėjui v.s.fil. Gintarui Plačui 
pristačius, tvirtinu, kad "Rambyno" tunto, Toronte, skau
tas v.sl. Linas Paškauskas sėkmingai baigė 2001 metų kur
sus. Suteikiu jam teisę nešioti Ąžuolo Mokyklos ženklą ir 
įteikiu šios mokyklos pažymėjimą Nr. 140.

"Lituanico" tunto, Chicagoje, skautas v.sl. Viktoras 

Jučas sėkmingai baigė 2004 metų kursus. Suteikiu jam 
teisę nešioti Ąžuolo Mokyklos ženklą ir įteikiu šios 
mokyklos pažymėjimą Nr. 141.

Sveikinu brolius Liną ir Viktorą baigusius mūsų 
organizacijos vadovų mokyklą. Pagal pažymėjimo 
numerius, galime matyti, kad per ilgą eilę metų mokyklą 
baigusių skaičius nėra didelis. Taigi - didžiuojamės mūsų 
brolių atsiekimais. Linkiu ir toliau tęsti skautišką darbą su 
jaunesniaisiais broliais draugovėse, tuntuose, stovyklose 
ar kur tik reiktų pagalbos ugdant mūsų lietuvišką skau
tišką jaunimą.

Sveikinu apdovanotą, "Mindaugo" draugovės veik
loje dalyvaujantį brolį Algį Šilą, į paskautininko laipsnį 
pakeltus brolius Audrių Šukį ir Taurą Vebeliūną, į skau
tininko - Paulių Mickų ir Arvyd Zduobą, Lelijos Ordinu 
apdovanotus s. Edį Andriušį ir v.s.kun. Algimantą Žilin
ską, ir Geležiniu Vilku apdovanotą v.s.kun. Gediminą 
Kijauską. Ačiū už pasiaukojimą skautybės labui.

v.s.fil. Romas Rūpins kas 
LSB Vyriausias Skautininkas
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA
2006 - 2008 m.

Lietuvių Skautų Brolijos Vadija šiai kadencijai yra:

Vyriausias Skautininkas - v.s.fil. Romas Rupinskas 
Vyriausio Skautininko Pavaduotojas - s. Edis Leipus

Garbės Gynėjas - v.s.fil. Gražutis Matutis 
Iždininkas - v.s.fil. Kazys Matonis 
Sekretorius - v.s.fil. Kęstutis Ječius

Tiekimo skyriaus vedėjas - v.s.fil. Gintautas Taoras
LSB atstovas LS fonde - v.s. Bronius Naras

Evangelikų Dvasios vadovas - 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas

Katalikų Dvasios vadovas - kun. Antanas Gražulis, S]
Ąžuolo Mokyklos vedėjas - s.fil. Tomas Dundzila

Jūrų skautų skyriaus vedėjas - j.ps. Robertas Jokūbauskas 
Jaunesniųjų skautų skyriaus vedėjas -

s.fil. Vytenis Lietuvninkas
Skautų skyriaus vedėjas - ps.fil. Juozas Kapačinskas 

Prityrusių skautų skyriaus vedėjas -
ps.fil. Algis Tamošiūnas

Skautų vyčių skyriaus vedėjas - s.fil. Ričardas Chiapetta 
Pietų Amerikos rajono atstovas -

ps. Jorge (Jurgis) Prokopas
Kanados rajono atstovas - v.s. Romas Otto

Australijos rajono atstovas - v.s. Narcizas Ramanauskas
Europos rajono atstovas - s.fil. Vladas Gedmintas

JAV Atlanto rajono atstovas - s. Kazys Adomkaitis
JAV Ramiojo Vandenyno rajono atstovas - 

ps.fil. Juozas Venckus
JAV Vidurio rajono atstovas - s.fil. Edis Andriušis

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS 
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

2006 - 2008 m.
Vienas iš neužbaigtų praėjusioje kadencijoje uždavi

nių yra PATYRIMO LAIPSNIŲ IR SPECIALYBIŲ pert
varkymas ir atnaujinimas. Jas reikia priderinti prie šių 
dienų jaunimo ir vadovų veiklos sąlygų. Šis uždavinys 
yra planuojamas atlikti kartu su Skaučių Seserija. 
Programos yra labai panašios, tai gali būti bendras dar
bas.

Patyrimo laipsnių pagrindu būtų specialybių įsigyja

mas. Daug dabartinių specialybių niekas negvildena ir 
jomis nebesidomi. Reikia jas atrinkti ir palikti tas, 
kurios yra būtinos, įdomios ir reikalingos lietuvybės 
išlaikymui. Būtinai reikia atnaujinti ir "suprantamai" 
perrašyti patyrimo laipsnių konspektus.

Už šiuos du uždavinius yra atsakingi skyrių vedė
jai su jų pakviestais talkininkais. Sekantis žingsnis bus 
atliktus uždavinius talpinti skautų tinklapyje.

Sekantis uždavinys yra Brolijos tinklapio pagerin
imas. Šiuo metu Brolijos tinklapis pasiekiamas per: 
www.skautai.com. Tinklapis bus padalintas į dvi 
dalis. Pirmoji dalis bus ŽINIOS. Pristatysime ką daro ir 
kaip veikia vienetai. Tai paskatins visus brolius ką nors 
parašyti. Rajonų atstovai galės ir turės pasirūpinti 
tokiomis žinutėmis. Žinutės keisis, keisis ir nuo
traukos. Bus įdomu visiems, ypač jaunesniems, nes jie 
be kompiuterio šiomis dienomis negali apsieiti. 
Pranešime kas yra planuojama: kursai, stovyklos, 
konkursai, varžybos. Šią dalį sutiko koordinuoti v.s.fil. 
Kęstutis Ječius.

Antroje dalyje tilps patyrimo laipsnių programos, 
specialybės, instrukcijos, nuostatai, reguliaminai ir t.t. 
Pavadinimą šiai daliai dar sugalvosime ir laukiame 
siūlymų. Antrą dalį koordinuos s. Edis Leipus. Brolijos 
tinklapį tvarkys gabusis brolis Pranas Pranckevičius.

Surengsime jaunų vadovų kursus, Ąžuolo vadovų 
mokyklos stovyklą, draugininkų ir tuntininkų 
suvažiavimus.

2007 metais švęsime skautijos 100 metų sukaktį. 
Tas pareikalaus daugelio vyresniųjų "pensininkų" 
vadovų prisidėjimo. Jau dabar kviečiame jus į talką. 
Vyriausias Skautininkas laukia paramos, pagelbos. 
Nelaukite būti pakviesti. Rekomenduokite, kaip turė
tumėm ir galėtumėm šią sukaktį paminėti.

2008 metais vyks LSS Tautinė Stovykla. Tai vienas 
iš didžiausių uždavinių.

Budėkime! Gero Vėjo! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Kęstutis Ječius
LSB vadijos sekretorius
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LSB Vyr. Skautininko Pavaduotojas s. Edis Leipus ir Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas draug

ininkų suvažiavime (2005 m.) pertraukos metu džiaugiasi gamta.
Nuotr. s.fil. V.Lietuvninko

NAUJĄ KADENCIJĄ PRADEDANT
raėjusioje kadencijoje, per tuos tris metus ben- 

I _Zdradarbiavimas su Skaučių Seserijos vadija buvo
nepaprastai geras. Ačiū sesėms Daliai ir Jūratei ir 

visai Seserijos vadijai. Abiejų šakų siekiai ir uždaviniai 
yra tie patys. Kartu dirbdami daug atlikome.

Finansiniai reikalai Brolijoje - nario mokesčio rinki
mas ir narių registracija vyksta be didesnių problemų. 
Kas metai yra paruošiama metinė samata ir jos laikomasi. 
Padėka Brolijos iždininkui broliui Kaziui Matoniui ir 
Seserijos/Pirmijos iždininkei sesei Irenai Markevičienei 
už pavyzdingai atliekamas pareigas.

Ryšiai tarp Brolijos vadijos ir tuntininkų yra artimi, 
kas labai palengvina visiems darbą.

Žvelgdami į šios, naujos kadencijos metus, esame 
pasiruošę užbaigti patyrimo laipsnių, specialybių pro
gramų atnaujinimą.

Jau yra vadovai, kurie rūpinsis, vadovaus, gerins 
Brolijos tinklapį. Tikimės į šį projektą įtraukti mūsų 
jaunesnius brolius.

Tęsime vadovų lavinimo programą. Ją koordinuos 
naujas vadovų lavinimo skyriaus vedėjas s.fil. Tomas 

Dundzila. Suruošime jauniems vadovams kursus bei 
stovyklą šiais metais, Ąžuolo vadovų mokyklos stovyklą 
2007 m., draugininkų suvažiavimą šį rudenį, tuntininkų 
suvažiavimą 2007 m.

2008 metais vyks LSS devintoji Tautinė Stovykla. Tai 
vienas iš didžiausių ir sunkiausių uždavinių.

Dėkoju visiems Brolijos vadijos nariams ir vienetų 
vadovams už pareigingumą ir tvirtą paramą per praėju
sius tris metus. Taip pat nuoširdus ačiū visiems sto
jusiems dirbti kartu šioje kadencijoje. Skautaujame išeivi
joje 60 metų, Lietuva laisva jau 15 metų. Nuostabu, kad 
tiek daug laiko jau praėjo. Gi, žiūrint į dabartinius mūsų 
skaičius, jaučiant sesių ir brolių entuziazmą - yra ateitis. 
Brolijoje jaučiama atgijusi energija, geras ryšys tarp jauni
mo ir vadovų. Tikrai apsimoka ir toliau dirbti 
lietuviškosios skautybės gerovei. Kviečiu visus kartu 
žengti pirmyn pilnu tempu į ateitį.

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS
VADUOS PRANEŠIMAI

APDOVANOTI:

Vėliavos Žymeniu:

2005 m. spalio 15 d. - t.n. Birutė Ankutė už pavyzdin
gai atliktas pareigas vadovaujant Chicagos ASD ir Korp! 
Vytis valdybai.

Tėvynės Sūnaus Žymeniu:

2005 m. spalio 30 d. - fil. Rimas Pečiulis už svarų 
indėlį formuluojant šiuolaikinę akademikų strategiją ir 
aktyvų dalyvavimą Centro Vadijoje būnant Korp! Vytis 
pirmininku.

Ordinu už Nuopelnus:

2005 m. gruodžio 12 d. - ps.fil. Danguolė Bielskienė, 
dabartinė Chicagos skyriaus FSS pirmininkė, buvusi 
Chicagos skyriaus FSS pirmininko pavaduotoja, 
"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinės stovyklos (2003 m.) 
sekretorė.

Visiems nuoširdžiai dėkoju už įdėtą darbą ir linkiu 
toliau aktyviai dalyvauti Akademinio Skautų Sąjūdžio 
veikloje.

Ad Meliorem!

v.s.fil. Zita L Rahbar
A.S.S. Centro Vadijos Pirmininkė

A.S.S. Centro Vadijos Pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar vadovy
bės pareigų perdavimo posėdyje, 2006 m. balandžio 29 d.

Iš ASS Centro vadijos Pirmininkės 
v.s.fil. Zitos Rahbar pranešimo

2006 m. balandžio 29 d.

2003-2005 metų kadencijoje esame nemažai nuveikę. 
Darbą pradėjome aptardami Sąjūdžio tuometinį stovį ir 
formuluodami strategiją, kaip atgaivinti veiklą, kaip tapti 
jaunimui tinkama, reikšminga organizacija.

Pirmas skubus ir didelis šioje kadencijoje darbas 
buvo Jubiliejinė stovykla, kurioje pirmoj eilėj stengėmės 
parodyti, kad akademikai skautai pirmiausia yra SKAU
TAI. Darbo buvo daug - koordinavome tinklapio 
paruošimą, redagavome stovyklos laikraštėlį, 
vadovavom įvairioms programos dalims, prižiūrėjom 
stovyklos krautuvėlę, aktyviai sekėme stovyklautojus ir 
juos pagerbdavome "Mindaugo medaliais", reiškėmės 
laužų programose ir visa tai atlikome pasipuošę naujais 
marškinėliais su specialiu, labai mėgiamu akademikų 
logo.

2003 m. gale įgyvendinom centrinį nario mokesčio 
rinkimą. Labai gerai pasisekė.

2004 m. fil. Renata Variakojytė-Staniškienė sutiko 
paruošti kandidačių globėjoms ir junjorų tėvūnams 
pagalbinį vadovėlį.

Chicagoje filisteriai, vadovaujami fil. Audriaus 
Remeikio, gražiai atgaivino veiklą.

ASD, vadovaujama t.n. Birutės Ankutės, paaugo 
šešiomis narėmis.

Toronte, fil. Nijolės Simonavičienės iniciatyva, pirmą 
kartą po maždaug 25 metų, nemažas būrys akademikų ir 
svečių susirinko 80 metų Jubiliejaus Metinei šventei. 
Globėjos fil. Nijolės Simonavičienės paruoštos 8 kandi
datės ir tėvūno fil. Algio Simonavičiaus paruošti du jun- 
jorai davė pasižadėjimus.

2005 m. įvyko visuotinis suvažiavimas Burr Ridge, IL
Nuostatų komisija (senj. Moacir de sa Pereira, fil. 

Tina Buntinienė ir fil. Vytenis Kirvelaitis) peržiūrėjo 
nuostatus ir reguliaminus ir paruošė naują nuostatų bei 
reguliaminų dokumentą, kuris visuotiname suvažiavime 
buvo aptartas ir, su keletu pakeitimų, priimtas. Pagal LSS 
nuostatus, šis dokumentas buvo pristatytas LSS Pirmijai 
ir patvirtintas. ASS Nuostatai ir Korporacijų reguliaminai 
yra įdėti 2006 m. išleistoje trečioje Lietuvių Skautų 
Sąjungos Nuostatų knygoje.

Po daugelio metų Korp! Vytis nariai Garbės Nariais 
išrinko fil. Algirdą Avižienį, fil. Joną Kronkaitį ir fil. Leoną 
Maskaliūną. ASD narės Garbės Narėmis išrinko fil.
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Danutę Eidukienę, fil. Virginiją Mačiulienę, dail. Adą 
Sutkuvienę ir fil. Haliną Plaušinaitienę. Nuoširdžiai 
sveikiname naujai išrinktuosius Garbės Narius ir Garbės 
Nares!

Dalyvavome LSS Tarybos Pirmininko sukvies

tame sąskrydyje su Lietuvos Skautijos ir Studentų Skautų 
Organizacijos vadovais Kaune.

Kartu su SSO (Studentų Skautų Organizacija) 
2005 m. pabaigoje išleidome pirmą "Mūsų Vyčio" numerį. 
Ruošiamas antras numeris, renkame prenumeratas.

Tarybos posėdžiui renkasi vadovai ir svečiai. Priekyje sėdi LSS Garbės Ženkly skyriaus vedėja s.fil.

Audra Pakalniškytė Reivydienė, Kanados rajono Atstovė s. Rūta Baltaduonytė Lemon, v.s.fil. Gintautas 
Taoras ir kt.

"Priimdami Tavo pašaukimą..."
ietuvių Skautų Sąjungos vadovų gairelė ir vėl, kaip 
kas tris metus, buvo perduota sutikusiems toliau 

1—/darbuotis bei naujai išrinktiesiems. Ir jiems visiems 
labai tinka šiam LSS Tarybos posėdžiui LSS Evangelikų 
dvasios vadovo v.s.kun. Algimanto Žilinsko parašyti mal
dos žodžiai - "Priimdami Tavo pašaukimą..

2005 m. spalio mėn. LSS Tarybai pakeitus keletą nuo
statų, turėjo vėluotis naujos vadovybės rinkimai ir tuo 
pačiu pareigų perdavimo posėdis-sueiga. Taigi, ši graži 
šventė įvyko 2006 m. balandžio 29 d., Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL. Iš ryto vyko Skautų Brolijos, Skaučių 
Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijų 
posėdžiai, o 12:30 val.p.p. Bočių menėje prasidėjo 
iškilminga sueiga, kuriai vadovavo LSS Tarybos 
Vicepirmininkė s. Rūta Sušinskienė.

Vėliavas įnešė skautininkai Jūratė Vallee, Gintautas 
Taoras, Gediminas Deveikis ir Jonas Variakojis. Po 
Lietuvos himno, LSS Katalikų dvasios vadovo v.s.kun. 
Gedimino Kijausko, SJ maldą perskaitė Tarybos narys v.s. 
Gintautas Taoras:

"Ši diena, Viešpatie, mums itin brangi. Vieni - 
baigiame savo pareigas plačiame pasaulyje pasklidusioj 
lietuviškoj skautiškoj šeimoj, kiti, tarsi perimdami 
estafetę iš jų, - ryžtamės gražiajai vadovavimo tarnybai - 
padėti jauniesiems, sesėms ir broliams, vis pilniau 
atsiverti užburiančiai skautiško brendimo kelionei.

Šią valandą mūsų širdys kupinos dėkingumo Tau,

Tautos Fondo atstovas Jonas Vainius taria sveikinimo žodį

Viešpatie. Tu uždegei mumyse meilės ugnį kilniesiems 
skautų idealams. Tos ugnies vedini, mes atėjome darbuo
tis lietuviškosios skautijos labui. Tu mus vedei, globojai ir 
laiminai mūsų pastangas. Mes patyrėme Tavo Artumą 
savo iškylose, stovyklose, bendravime vienų su kitais. 
Taip, ir tarnaudami savo kilniajam šūkiui DIEVUI, 
TĖVYNEI IR ATRIMUI.

Šiandien naujoji Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybė
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LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas, LSS Vyr. Skautininke v.s. Dalia Trakienė ir Sąjungos iždininkė v.s. Irena 
Markevičienė.

perima vadovavimą į savo rankas. Prašome, Viešpatie, 
Tavo palaimos jiems, visai lietuviškajai skautijai plačiame 
pasaulyje bei Tėvynėje, ir visai didžiajai pasaulio skautų 
Šeimai, besirengiančiai minėti šimto metų jubiliejų 2007 
metais. Tu įkvėpei, Viešpatie, skautų kūrėjams šią gražią 
mintį: atrasti Tavo Artumą visoj kūrinijoj. Su džiaugsmu 
rengiamės į šią nuostabią kelionę.

Tavo Meilės Dvasia teapgaubia mus ir teapšviečia 
mūsų ateities kelius. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. 
Amen."

Atidarydamas šį svarbų posėdį, LSS Tarybos 
Pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis (kalba spausdina
ma Dievui-Tėvynei-Artimui puslapyje.red.) tarp kitko 
pasakė ir šiuos svarius žodžius - "niekas neatėjo į 
pareigas pabūti ir išeiti, atėjo dirbti." Ir tas darbas, tas 
pareigų atlikimas matėsi visuose Tarybos Pirmininko, 
Vyr. Skautininkų - v.s. Dalios Trakienės ir v.s.fil. Romo 
Rupinsko, ASS Vadijos Pirmininkės v.s.fil. Zitos Rahbar, 
Sąjungos iždininkės v.s. Irenos Markevičienės, "Skautų 
aido" administratorės v.s. Albinos Ramanauskienės 
pranešimuose. (Tarybos Pirmijos, LSB, LSS ir ASS vadijų 
2003-2005 m. veiklos apžvalgos buvo ar yra spausdi
namos jų skyriuose "Skautų aide").

Pareigas baigiantiems vadovams dėkojo ir naujai 
išrinktuosius sveikino Vydūno fondo valdybos 
pirmininkas fil. Šarūnas Rimas linkėdamas ir toliau ben
drauti su skautais Lietuvoje, kad "įprastumėm naudoti 
žodį - MES". Tautos Fondo valdybos darbuotojas Jonas 
Vainius, apibudinęs Tautos Fondo tikslą remti švietimą ir 
su tuo susijusią veiklą Lietuvoje, Lietuvių Skautų 
Sąjungos išeivijoje vadovus pavadino - "jūs esat mūsų 
žiūronai". Padėkojęs v.s.fil. Rimantui Griškeliui už ben
dradarbiavimą, jam ir naujai išrinktam Tarybos

"Skauty aido" leidybos apyskaitą pateikia administratorė v.s. 
Albina Ramanauskienė.

Pirmininkui v.s.fil. Gintarui Plačui įteikė knygas apie 
Tautos Fondą. Dar sveikino LSS Archyvo-muziejaus 
vedėjas v.s.fil. Sigitas Miknaitis ir raštu Lietuviškosios 
Skautybės Fondo pirmininkas v.s.fil. Petras Molis.

Paskutinė LSS Tarybos Pirmininko v.s.fil. R. Griškelio 
pareiga šioje sueigoje - Garbės Ženklų įteikimas. 
Nuoširdžiai dėkodamas už sėkmingai pravestus LSS 
Vadovybės rinkimus, Lelijos ordiną prisegė s. Edžiui 
Andriušiui. Geležinio Vilko ordinus įteikė v.s.fil. Gintarui 
Plačui ir v.s.fil. Zitai Rahbar. "Dar ne viskas" - sako 
pareigas baigianti Tarybos Vicepirmininkė s. Rūta 
Sušinskienė ir skelbia, kad atskiru LSS Tarybos Pirmijos 
balsavimu, Lelijos ordinu apdovanojamas v.s.fil.

2006 GEGUŽĖ - BIRŽELIS 14 SKAUTŲ AIDAS

16



s. Edis Andriušis apdovanojamas Lelijos ordinu.

Rimantas Griskelis. Puiku!
Tvirtu rankos paspaudimu, ir su nuoširdžiais linkėji

mais v.s.fil. Rimantas Griskelis perduoda Lietuvių Skautų 
Sąjungos vėliavą naujam LSS Tarybos Pirmininkui v.s.fil. 
Gintarui Plačui.

Brolis Gintaras - jau išeivijoje gimęs Tarybos 
Pirmininkas su pasiryžimu stoja į nuo 1946 metų išeivijo
je Tarybos Pirmininkų v.s. Kazio Palčiausko, v.s.dr. 
Vytauto Čepo, s.fil. Antano Dundzilos, v.s.fil. Edmundo 
Korzono, v.s. Antano Saulaičio, v.s.fil. Lilės Milukienės, 
v.s.fil. Sigito Miknaičio, v.s.fil. Petro Molio, v.s.fil. 
Kęstučio Ječiaus, v.s. Birutės Banaitienės, v.s.fil. Rimanto 
Griškelio skautybėje giliai įspaustas pėdas. Jis "žvelgia į 
sekančius tris metus" -

"Perimdamas LSS Tarybos Pirmininko pareigas, 
širdingai dėkoju buvusiam Tarybos Pirmininkui Rimui 
Griškeliui ir visai buvusiai Tarybai ir Pirmijai už Jūsų 
didelius darbus, tikėdamas, kad visi ir toliau atiduosite 
savo pastangas mūsų jaunimo gerovei. Taip pat dėkoju 
Vyriausiems Skautininkams Romui ir Daliai, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkei Zitai bei vadijoms 
už visus praėjusioj kadencijoj nuveiktus darbus. Tik dėka 
jūsų mūsų Sąjunga tvirtai žengia į 90-ąjį Jubiliejų! 
Tikiuosi, kad Jūs ir vadijos jau turėjote progos įsibėgėti, 
tai dabar eisime prie tolimesnių darbų.

Prieš beveik 100 metų, labai kūrybingas ir pastabus 
asmuo turėjo gerą idėją. Jis surinko 21-ną berniuką ir 1907 
m. suruošė pirmąją "bandomąją" skautų stovyklą 
Brownsea Island, Anglijoje. Ta jo idėja pasisekė! Ji greitai 
paplito po visą pasaulį ir šiuo metu pasaulinė skautų 
visuomenė turi daugelį milijonų narių - jų tarpe ir mūsų 
lietuvius skautus.

Šios kadencijos metu mes švęsime tris ypatingas

Geležiniu Vilku apdovanotą v.s.fil. Gintarą Plačą sveikina 
žmona-sesė ps.fil. Aldona Kelmelytė Plačienė.

skautiškas šventes: 2007 metais - 100 metų nuo Baden 
Powellio pirmosios skautų stovyklos Brownsea Island; 
2008 m. - dviguba šventė - 100 metų nuo oficialios 
pasaulio skautų įkūrimo datos ir 90 metų lietuviškajai 
skautybei. Švęsdami šiuos ypatingus atsiekimus, turime 
gerai pasižiūrėti kur stovi mūsų - Lietuvių Skautų 
Sąjunga, ir paklausti "ar mes savo nariams duodame 
viską, ką ta originalioji idėja žadėjo".

Mūsų Sąjunga yra vystymosi ir augimo ciklo 
sankryžoje. Turime daug gerų vadovų savo tuntuose ir 
turime išvystyti juos į Sąjungos vadovų plotmę. Turime 
daug gerų jaunų vadovų ir turime ruošti juos draug
ininkų, tuntininkų pareigoms. Reikia atydžiai ieškoti ir 
atžymėti mūsų "šviečiančias žvaigždes" jaunųjų tarpe ir 
duoti jiems progą pasireikšti mūsų organizacijoje taip, 
kaip mūsų vyresnieji vadovai kad sudarė mums progą 
pasireikšti, lavintis ir pažengti iki šių vadovybėje pareigų.

Mūsų skaičiai yra pastovūs, net didėja. Išeivijos lietu
vių skautų vadovų vaikaičiai ir provaikaičiai jau papildo 
organizacijos eiles. Mūsų labai svarbi pareiga yra ne tik 
užtikrinti jiems smagų laiką iškylose ir stovyklose, daug

2006 GEGUŽĖ - BIRŽELIS 15 SKAUTŲ AIDAS

17



lietuviukų draugų ir džiaugsmo skautavime, bet ir duoti 
jiems auklėjimą-paruošimą - "competitive advantage", ko 
smarkiai besikeičiančiame pasaulyje neskautaujantis jauni
mas negauna. Mūsų skautiška organizacinė veikla turi būti 
giliai prasminga. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad kiekvien
as mūsų Sąjungos narys gautų viską, ką skautavimo idėja 
jiems žadėjo. Mes turime galimybes, mes turime norą, mes 
turime pajėgas tai įvykdyti. Broliai ir Sesės vadovai - 
stiprėkime dirbdami kartu!"

Iškilmingo LSS Tarybos posėdžio užbaigiamąją maldą, 
parašytą v.s.kun. Algimanto Žilinsko perskaitė LSS Kontrolės 
Komisijos pirmininkė v.s. Rasa Karvelienė:

"Visagalis Dieve, Dangiškasis Tėve, kuris valdai visas 
tautas, pažvelk į mūsų tautą maloningai ir laimink jos rytojų. 
Dėkojame tau už visus mūsų seses ir brolius, kurie aukojosi 
Tavo garbei ir mūsų augančio jaunimo gerovei, auklėdami 
juos Tave pažinti ir gerbti, ir mylėti savo Tėvynę bei artimą. O 
Viešpatie Dieve, per metų metus, Tu pašaukei daug skaučių ir 
skautų, ir paruošei bei įgalinai juos vadovauti mūsų 
lietuviškam jaunimui. Priimdami Tavo pašaukimą jie aukojo 
savo sugebėjimus, laiką ir turtus, Tavo garbei ir visų skautų 
gerovei, kad mūsų skautės ir skautai augtų ir kitus į kilnesnį 
gyvenimą vestų.

Tavo vardan dėkojame už visus mūsų brolius ir seses, 
visiems LSS Tarybos nariams, kurie sąžiningai ir pavyzdingai 
tarnavo pereitoj kadencijoj vadovaudami išeivijos skautijai.

O dabar, perduodami pareigas sekančiai LSS Tarybai, 
meldžiame Tave Tėve, laimink jos visus narius, kad jie taip pat 
Tavo Šventos Dvasios įgalinti ir toliau pavyzdingai bei ištiki
mai vadovautų lietuvių išeivijos skautijai Tavo Garbei ir jau
nimo gerovei. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen."

Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis uždeda 
Geležinio Vilko ordiną Akademinio SkautŲ Sąjūdžio 
vadijos Pirmininkei v.s.fil. Zitai Rahbar.

v.s. Alė Namikienė
(nuotraukos A.N.)

Lelijos ordinas ir nuoširdi padė
ka pareigas baigiančiam 
Tarybos Pirmininkui v.s.fil. 
Rimantui Griškeliui. Ordiną 
prisega s. Rūta Sušinskienė.
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PADĖKA
Dėkojame Tau, Jėzau, už dangaus žvaigždynus,
Už mėnesį gegužės, paskendusį žieduos,
Už nuostabius saulėlydžius, už jūras, vandenynus, 
Už ilgesį ir skausmą tėvynės Lietuvos.

Dėkojame už kvapą alyvų palei kelią, 
Už giesmę vieversėlio, kalenimą genių, 
Dėkojame už protą ir už laisvą valią, 
Kad mūsų tarpe, Dieve, dalyvauji Tu.

Bet už vis labiausiai šį mėnesį saulėtą
Dėkojam už Mariją, Motiną dangaus, 
Už šventą paklusnumą, už Nekaltai Pradėtą 
Ir už neatstumimą paklydusio sūnaus.

Dėkojam Tau, Marija, už žvaigždę ir tvartelį,
Bėgimą į Egiptą, už kelią tremtinių,
Šventykloje palikus, ieškojimą Sūnelio, 
Už Kanoje stebuklą, kuriuo tikėjai Tu.

Dėkojam, kad lydėjai Tu Jėzų į Golgotą,
Už rūpestį klajūnų, dabar ir visados, 
Dėkojame už meilę pasauliui neribotą, 
Dėkojam už stebuklą pušyne Šiluvos.

Dėkojame už džiaugsmą, Kristui prisikėlus, 
Už mėnesį gegužės paskendusį žieduos, 
Aukojame mes meilę Velykų Avinėliui, 
Aukojame ir vargą tėvynės Lietuvos.

ps. Rita Fabijonienė
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Gegužė-Birželis — Motinos ir Tėvo dienos

Skautiška šeima

Mūsų namas - ne pilaitė 
Ne princesė ir mama, 
Bet jaučiuos, kaip karalaitis, 
Nes mes skautiška šeima!

Kai į sueigą važiuojam, 
Uniformos puošia mus, 
Ir visi drauge dainuojam:
Į stovyklą, į miškus...

Kelsim vėliavas gamtoje, 
Miestai liks toli, toli, 
Kaip gerai šitoj šeimoje, 
Kad mes skautai amžini!

Nuoširdus ačiū JAV Atlanto 
rajono Atstovei s. f ii. Glorijai 
Adomkaitienei už Bostono 

"Baltijos" ir "Žalgirio" tuntų 

skautiškų šeimų nuotraukas, 
kurias padarė š.m. Kaziuko 
mugėje. Taip pat nuoširdus 

ačiū sesei ps. Ritai Fabijonienei 
už "Skautiška šeima".

NorvaiŠŲ šeima - prit.sk. Audra, s. Asta Norvaišienė, prit.sk. Tauras, s.v. Šarūnas Norvaiša
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Juozelskių-Matulaičių šeima - sjanina Matulaitienė, paukštytė 
Sigita, prit.sk.kand. Lina, skautė kand. Alėta, vyr.sk.si. Daiva 
Matulaitytė Juozelskienė, ps. Romas Juozelskis.

Bernotų šeima - s.Birutė Bernotienė, skautas Marius, vyr.sk. 
Rima Bernotienė, vilkiukas Andrius, ps. Leonas Bernotas.

Šukių šeima - ps. Eglė Šukienė, prit.sk. Aleksas, skautė Laura, Šimkų šeima - skautė Kristina, s. Joana Šimkienė, ps. Arūnas 
Šimkus, skautas Jonas.s.v. Audrius Šukys, prit.sk. Lia.

Kazakaičių šeima - ps. Danutė Kazakaitienė ir vyr.sk. 
Angelika Kazakaitytė. Trūksta:vyr.sk. Loretos, vyr.sk.Linos, 
vyr.sk. Lauros.

Banaičių šeima - s. Bronius Banaitis, v.s. Birutė Banaitienė, 
būsimas vilkiukas Nickolas, s.v. Kęstutis Banaitis. Trūksta s.v. 
Romo Banaičio
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Adomkaičiy šeima - s. Kazys Adomkaitis, s.v. Gintas 
Adomkaitis, s.fil. Gloria Adomkaitienė, s.fil. Algis Adomkaitis.

Šležų šeima - s.v. Romas Šležas, prit.sk. Saulius, vyr.sk. Birutė 
Vaičjurgytė Šležienė.

Kiliuliy šeima - v.s. Česlovas Kiliulis, ps. Daiva Kiliulytė, vilk
iukas Mitchell Kiliulis, s.v. Tomas Kiliulis, Jane Kiliulienė, 
giliukas Tyler Kiliulis.

Štuopiy šeima - s. Rita Štuopienė, s. Tomas Štuopis, skautė 
kand. Kristina, prit.sk. Vytas.

Čepy šeima - Walter Rich, vyr.sk. Rasa Čepaitė Rich, s. 
Valentina Čepienė, būsima paukštytė Alandra Rich, v.s. 
Gintaras Čepas.
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Dilby šeima - v.s. Vytautas Dilba, 
s.v. Tadas Dilba, liepsnelė Darija, 

paukštytė Veronika, Nancy 
Dilbienė, Senelis, s. Danutė 

Dilbienė. Trūksta ps. Andriaus 
Dilbos

SubačiŲ-ŠimkŲ šeima - s.v. Pranas Šimkus, prit.sk. Aleksa Subatytė, s.v. Darius Subatis, s. Lina Šimkutė 

Subatienė, vyr.sk. Lilė Šimkienė. Trūksta s. Gintaro Subačio ir s.v. Tomo Subačio.

Tu mane niūniavai prie to lino kuodelio, 
Tu mane sūpavai tam kleviniam lopšy. 
/r, suvysčius šiltai į tą lauką, tą žalią, 
Tu mane iki šiol per pasaulį neši.

Iš Jono Strielkūno eilėraščio 
"Tu tą dainą verpei”.

Bielkevičiy šeima - vyr.sk. Liana, ps. Jonas Bielkevičius, s.v. 
Jonas
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KANADOS RAJONE

TORONTO

"Šatrijos" tunto 
skautės baltiečių 
skaučių 
Susimąstymo 
sueigoje

radicinis suėjimas baltiečių skaučių susimąstymo 
dienos proga šiais metais įvyko šeštadienį, 

JL vasario 18 d. liuteronų bažnyčios salėje Toronte. 
Iš viso dalyvavo apie 50 skaučių; daugiau kaip pusė 
buvo lietuvaitės. Tik įeinant į salę kiekvienai skautei 
ant nugaros buvo užlipdytas paveiksliukas su kokio 
nors vaisiaus piešiniu. Sueigą pradėjo latvė vadovė 
trumpai pakalbėdama apie Lordą ir Lady Baden 
Powell, ir susimąstymo dienos prasmę. Šių metų suei
gos tema - sveikas gyvenimas. Taigi pirmiausiai visos 
dalyvės turėjo atrasti kitas seses, kurios ant savo 
nugaros turėjo to paties vaisiaus paveikslėlį. Tas buvo

Susimąstymo dienos sueigoje - latvė vadovė Dace Stripnieks, 
"Šatrijos" t. tuntininkė s. Rūta Lemon ir estė vadovė Silvi 
Verder.

ps.Kristina Dambaraitė-Janov/icz (gale) padeda dėti "puzzle".

2006 GEGUŽĖ - BIRŽELIS 22 SKAUTŲ AIDAS

24



atsiekiama per klausimus, nes neb
uvo galima žiūrėti kas ant nugaros 
užlipdyta. Suradus seses su tuo 
pačiu paveikslėliu, jos sudarė savo 
grupelę ir tada ėjo žaidimams pro 
skirtingas stotis. Tų grupelių buvo 
10 ir stočių buvo taip pat 10. 
Kiekviena stotelė skyrėsi savo žai
dimais. Buvo didelis pasaulio že
mėlapis "puzzle" formoje, buvo 
šokio/dainos mokymas, estafetė, 
dainavimas su judesiais ir t.t. Labai 
įdomi stotis buvo vaisių ragavimas 
ir atpažinimas užrištomis akimis. 
Suruoštos vaišės taip pat laikėsi te
mos - sveikas gyvenimas, sveikas 
maistas, sveikas kūnas, sveikas 
protas.

Popietė smagiai ir greitai 
praėjo, ją baigiant trimis kalbomis 
giedama "Ateina naktis". Sekan
čiais metais susimąstymo diena bus 
minima pas lietuvaites skautes.

I.M.
(nuotraukos sirenos Meiklejohn) prit.skautės Daiva Paškauskaitė ir Austinė Tarvydaitė moko šokti "Noriu miego"

.Ieškome savo vaisiy.
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Labai maloni žinia
asario 16-osios proga "Skautų aido" bendradarbiui 

/ v.s. Feliksui Mockui buvo įteiktas Lietuvos
V Respublikos Krašto apsaugos ministerijos skiria

mas kario savanorio medalis. Įteikimas įvyko KLB 
Toronto apylinkės suruoštame Vasario 16-osios minėjime, 
į kurį buvo atvykusi Lietuvos ambasadorė Kanadai 
Sigutė Jakštonytė atlikdama šią malonią pareigą. Brolis 
Feliksas atsidėkojo kukliu "ačiū, ačiū, ačiū" saliutuo
damas mažuoju saliutu.

Sveikiname mūsų brangų brolį Feliksą tokiu 
reikšmingu apdovanojimu.

"Šatrijos" ir "Rambyno" 
tuntų Kaziuko mugė

iais metais skautų,-ių Kaziuko mugė įvyko kovo 5 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Kaip visuomet, ji buvo 
gausiai lankoma Toronte ir apylinkėse gyvenančių 

lietuvių. Jau iš ankstyvo ryto skautai, skautės, vadovai ir 
tėveliai dirbo kaip skruzdės, kad suspėtų viską įrengti ir 
išdėlioti. Atidarymo juostą atrišo Prisikėlimo parapijos 
klebonas, skautų/skaučių dvasios vadas tėvas Augus
tinas Simanavičius, OFM ir tada tun

Sumanus skautas Lukas Sherwood platina loterijos bilietus

tai rikiuotėje ėjo į Mišias.
Šių metų mugės tema buvo - 

lietuviški patiekalai. Kiekvienas pa
viljonas (draugovė) pasirinko kokį 
nors lietuvišką valgį ir stengėsi jį 
kiek galint sumaniau pristatyti. 
Paukštytės, pasirinkusios šaltibarš- 
čius, juos pagamino ir ten par
davinėjo. Skaučių "Dainos" draugo
vės Grybų paviljonas turėjo pačių 
paruoštus marinuotus ir keptus gry
bus. Vyr. skaučių "Birutės" draugo
vė kepė pyragus iš burokėlių, juos 
ten pat pardavinėjo bei dalino recep
tus. Jūrų skautai pardavinėjo lašini- 
uočius ir daugybę "napoleonų". Vyr. 
skautės "Raguolių" paviljone siūlė 
loterijoje išlošti jų pačių keptą raguo
lį, o skautai sugalvojo paleisti loteri- 
jon Rokiškio sūrį. Skautai, kaip ir 
visuomet, užsiėmė peilių galandin- 
imu. Vilkiukai pasirinko koldūnus, o 
prit. skautės tepė sumuštinius, kuri
ais visi užsigardžiavo. Prityrę skau
tai pardavinėjo dešras ir turėjo vai
kams užsiėmimus kompiuteriniais

Prie jaun. skaučiy stalo budi vadovė v.sl. Vilija Narušytė
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Giliukų ir liepsnelių draugovės stalas "Silkės" Prie "grybų" stalo Danielė Punkry.tė, Maksytė Olekaitė ir 
Alenytė Olekaitė

žaidimais. Akademikai skautai "Karvutės" paviljone sug
alvojo turėti "Grietinėlės MOOOŠI", kuris turėjo didelį 
pasisekimą. Koks malonumas drėbti lėkštę su grietinėle 
akademikui į veidą!! Be to, pas juos buvo galima 
nusipirkti iš Čikagos atvežtos, ten keptos lietuviškos 
duonos. Giliukų ir liepsnelių stalas "Silkės" pardavinėjo 
mamyčių pagamintus pyragus ir visokių rūšių sal
dainius.

Kur nebuvo įmanoma pagaminti maistą, buvo padėti 
receptai. Skautininkų,-ių draugovė, kaip ir kiekvienais 
metais, paruošė sudovanotų daiktų loteriją, kurios visi 
bilietai buvo pilni, ir daug kas mėgino savo laimę. Tuntų 
vadovybė taip pat užsiėmė loterija, bet čia jau stambesnių 
laimikių. Tiekimo skyrius sudarė progą visiems nusipirk
ti ko reikia prie uniformos; Romuvos stovyklavietei ir 
Lietuviškosios Skautybės Fondui buvo renkamos aukos.

Šeimininkė Birutė Stanulienė vėl sutiko pagaminti 
lietuviškus patiekalus tėvų komiteto ruošiamiems 
pietums. Visi komiteto nariai dirbo įsijuosę!

Taigi, skautų Kaziuko mugė Toronte praėjo su 
dideliu pasisekimu, o dabar skautai ir skautės ruošiasi 
vasaros stovyklai.

I.M.
(nuotraukos s.Irenos Meiklejohn)

vyr.sk.t.n. Vilija Pečiulytė ruošiasi mesti grietinėlės lėkštę...!
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Skautai vyčiai Danielius Puzeris ir Tomas Jonaitis prie 
skanumynų stalo

Sumuštiu.
Lemon ir prii..

o prit.skaučiy draugininke v.sl. Veronika
'''ilandžiūnaitė

Cepelinus-didžkukulius ruošia tėvų komiteto narės ps. Silvija Kišonienė, Judita Balcita, Jūratė Gaižutytė-Barry, s.Indrė 

Paškauskienė ir ps.Ona Narušienė
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JAV RAMIOJO VA N D E N Y NO RA JO N E

"Jūratės" d-vės skautės Kaziuko mugės metu sėkmingai pardavinėjo savo pagamintus ir užšaldytus koldūnus. Iš k.: draugininke si. 
Alytė Mažeikaitė, Kristė Jogaitė, Marina Budrytė, Rūta Bandziulytė, Daina Bandziulytė ir Diana Viskantaitė.
Nuotr. Vandos Zelenienės

Kaziuko mugė Los Angeles mieste
ietuvių skautų ruošiama Kaziuko mugė 
įvyko š.m. kovo 5 d., sekmadienį. Po 

J__/lietingos savaitės oras pragiedrėjo ir
mugė galėjo vykti, kaip priprasta, šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos erdviame 
kieme.Skautai ir skautės ant savo stalų išdėlio
jo sueigų metu pagamintus rankdarbius, vilk
iukai ir paukštytės darbavosi suneštų laimikių 
loterijoje, mažieji mugės lankytojai žaidė jiems 
pritaikytus žaidimus. Pastato viršutinėje salė
je gražinietės visus vaišino tradiciniais maisto 
patiekalais, taip pat pardavinėjo ir rankdar
bius. Apatinėje salėje - filisterių kavinėje links
mai skambant skautiškoms dainoms, buvo 
rodomi vaizdai iš vasaros stovyklų gyvenimo 
"Rambyne".

Keletą valandų vykusioje mugėje, kiemas 
ir salės buvo pilnos lankytojų.

v.s. Vanda Zelenienė

"Šatrijos Raganos" draugovės vadovės v.sl. Daina Mattytė ir v.sl. Audra 
Griciūtė rodo vyr. skaučių pagamintas korteles, kurias pardavus - pelną 
skiria "Rambyno" kryžiaus atnaujinimui. Nuotr. Vandos Zelenienės
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Kryžius Romo Kalantos atminimui "Rambyno" skauty stovykla
vietėje, Holcomb slėnyje, San Bernardino kalnuose, CA.

Kryžius reikalingas atnaujinimo. Po beveik 30 mėty stovėjimo 
aukštai kalnuose, žiemos sniegai ir vasaros kaitra apgadino 
medį. Šiais metais bus atlikti atnaujinimo darbai.

"Šatrijos Raganos" d-vės vyr. skautės Kaziuko mugės metu 
pardavinėjo savo gamybos korteles kryžiaus atnaujinimo 
išlaidoms padengti.

jav Atlanto rajone

"Meškiukas Rudnosiukas" Kaziuko mugėje, Bostone
ič tai jau penkiadešimtpenkis metus Bostone gyvuoja 

Kaziuko mugė! Šiais metais mugė įvyko kovo 12 d. 
Pasibaigė žiemos šventės ir prasidėjo rimtos diskusi

jos, sueigos ir mugės ruošimo darbai. Kai režisierė Birutė 
Šležienė pradėjo skirstyti vaidinime roles, tada skautai ir 
skautės sužinojo, kad šių metų vaidinimas bus 
"Meškiukas Rudnosiukas" pagal Vytės Nemunėlio 
eilėraštį vaikams. Šis vaidinimas Kaziuko mugėje, 
Bostone buvo pastatytas 1998 m., bet dabar daug ką iš 
naujo reikėjo padaryti.

Repeticijų iki mugės atidarymo buvo tik astuo
nios! Per tą laikotarpį skautai ir skautės, kuriems 
nereikėjo vaidinti, darbščiai ruošė rankdarbius. Sesė 
Joana Šimkienė rūpinosi kostiumais, sesė Daiva Kiliulytė 
mokė šokius, sesės Indrė Žukauskaitė ir Rima 
Girniuvienė padėjo režisierei palaikyti tvarką. 
Dekoracijomis ir scenos technika rūpinosi "Senųjų 
Lapinų" ir "Dariaus" skautų vyčių būreliai, sesė Dalytė

Prie loterijos stalo v.s. Česlovas Kiliulis, ps. Irena 

Widugiriene ir s. Janina Matulaitienė.
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Kaziuko mugę Bostone atidaro "Žalgirio" t. tuntininkas ps.

Romas Juozelskis, s. Dana Eikinienė ir s. Ina Nenortienė.

Bernotienė ir "Baltijos" bei "Žalgirio" tuntų prityrė skau
tai ir skautės. Vieną šeštadienį prit. skautai - Andrius 
Balta, Darius Hickey, Tauras Norvaiša, Saulius Šležas, 
Vytas Štuopis, Aleksas Šukys ir prit.sk.kandidatės Lina 
Juozelskytė ir Audra Norvaišaitė bei skautas Kastytis 
Norvaiša praleido daug laiko dažydami miškui egles. 
Pritrūko dažų... Reikėjo daugiau nupirkti. Ar suspėjo 
dekoracijos laiku išdžiūti prieš vaidinimą? Taip. Viskas 
vyko pagal planą, nes buvo ir daugiau pagalbininkų dar
bams užbaigti.

Tunto sueigoje dvyliktą vai. lietuvių piliečių 
klubo salėje, trečiame aukšte, dalyvavo daug žmonių. Po 
pasveikinimų, dėmesys nukrypo į tuntų įsakymus. 
"Žalgirio" tuntas pranešė, kad Andrius Narkevičius tapo 
naujuoju vilkiukų kandidatu. Šioje iškilmingoje sueigoje 

vilkiukas Stevenas Bonda įsigijo raudoną kaklaraištį, du 
vilkiukai - Tomas Štuopis ir Lukas Veršelis baigė patyri
mo laipsnių programą ir tapo skautais kandidatais. Į pri
tyrusių skautų kandidatų eiles perėjo Aras Karosas, 
Dainius Kazlauskas, Arie LeBlanc, Brendan Lounsbury, 
Geoffrey MacDonald ir Lukas Žibaitis. Į skautų vyčių 
eiles įstojo Andrius Balta, Nicholas Miller ir Aleksas 
Šukys. Skaučių "Baltijos" tuntas pranešė, kad šešios 
skautės buvo pakviestos į prit. skaučių eiles - Lina Bonda, 
Adelė Bubnytė, Monika Gimiūtė, Sofia Rasytė, Laura 
Šukytė ir Adrija Vaičiulionytė. Pasibaigus "Baltijos" tunto 
įsakymams, prit. skautės kandidatės Lina Juozelskytė ir 
Audra Norvaišaitė už atliktus skautiškus darbus ir geru
osius darbelius, buvo apdovanotos Pažangumo Žymeniu.

Tuntininkas Romas Juozelskis šių metų muge 
kvietė atidaryti tuos skautus ir skautes, kurie dalyvavo 
pirmojoj Kaziuko mugėje Bostone. Nors minioje matėsi ir 
daugiau pažįstamų veidų, tik sesės Ina Nenortienė ir 
Dana Eikinienė žengė pirmyn atrišti kaspiną.

Nuo mugės atidarymo iki vaidinimo pradžios 
laikas greitai prabėgo. Prie kiekvieno stalo buvo pirkėjų.

Už scenos "bitės" laukia savo eilės. Priekyje: Darija Dilbaitė, 
Siga Juozelskytė ir Elytė Auštraitė, viršuje: Emilija Strazdytė 
ir Alisa Rasytė.
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Vilkiukai kepė dešreles ir par
davinėjo "wind chimes", pas skau
tus buvo galima pažuvauti, prit. 
skautai dalino krevečių kokteilius 
ir lošė golfą. Paukštytės pardavė 
Velykų krepšiukus ir iš segtukų bei 
karoliukų padarytas trispalves, 
skautės turėjo širdelių ir grybų sau
sainių bei stovus gėlėms, o prit. 
skautės siūlė išpuoštus meškiukų 
sausainius ir dažytus gėlių puode
lius. Pas seses Zidinietes buvo viso
kiausių lietuviškų prekių. Norintys "Meškiuko Rudnosiuko" Kaziuko mugėje, Bostone, vaidinimo dalyviai,
išbandyti laimę, prie loterijos stalo
bilietus galėjo pirkti pas brolį Česlovą Kiliulį ir seses 
Janiną Matulaitienę, Ireną Widugirienę ir Daivą Kiliulytę. 
Po gardžių pietų, visi aplankė sesės Angelės Grigonienės- 
Regan išpuoštą tortų stalą.

Kulminacinis momentas Kaziuko mugėje, Bos
tone yra vaidinimas, kuris ir šiais metais žiūrovams pa
liko gerą įspūdį. Per 40-tį minučių susipažinom su 
Meškino Rudnosio šeima ir sužinojom kas ten vyko 
miške. Zvimbdamos bitės įgėlė Meškiną Rudnosį, tai, kad 
greitoji pagalba atskubėtų - panelė lapė skambino mobil
iu telefonu. Miško mokiniai dainuodami mokėsi raides. O 
kai Meškiukas Rudnosiukas pasimetė miške, net ir eglės 
pradėjo drebėti... Pamatysite nuotraukose ką jisai sutiko.

Rudnosiukas laimingai sugrįžo namo ir sėkmin
gai baigėsi mugė. Dėkojam visiems už paramą ir sveči
ams už apsilankymą. Jei kada, bevaikščiodami miške, 
sutiksite Rudnosiuko šeimą, perduokite nuo mūsų visų 
čia - Bostone linkėjimus!

vyr.sk. si. Daiva Juozelskienė
(Nuotraukos Daivos Juozelskienės 

ir Danos Dilbienės)

"Rudnosiukas" - Reda Limantaitė, "Rudnosis" - Dainius 
Kazlauskas, "Rudnosienė" - Adelė Bubnytė.

2006 GEGUŽĖ - BIRŽELIS

Pirmąją pagalbą Meškinui 
Rudnosiui - Dainiui Kazlauskui 
suteikia sanitaras Andrius Ber
notas, greitosios pagalbos 
mašinos vairuotojas Jonas 
Šimkus, gailestingoji seselė 
Rūta Strazdytė ir gydytoja 
Kiškytė - Sofija Rasytė.
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MUGE
JAV VIDURIO

RAJONE
Iš visų miesto kampų 
Atvažiavo daug svečių. 
Čia jie pavaikščios, pasėdės, 
Ir su draugais pasikalbės.

Kaziuko mugėje smagu - 
Stalai pilni dovanų, 
Daug skanumynų ir žaislų, 
Daug tortų, kugelio, dešrų.

Apėję jie visus stalus, 
Pasisvečiavę tarpe mūs', 
Jie greitai ims ir atsisės, 
Nes skautų drama prasidės.

Kas metai pasaka kita, 
Bet visų labai laukiama, 
Tai Bostono tuntų vaikai, 
Kurie vaidina taip gražiai.

Jau metai penkiasdešimt penkti, 
Bet mūsų mugė dar šauni! 
Kasmet daug dirba skautija, 
Kad mugės nuotaika būt gera. 2006 m. Kaziuko mugę Detroite atidaro 

kun. Ričardas Repšys.
s. Janina Matulaitienė

Stevenas Bonda duoda vilkiuko įžodį. Šalia draugininkas 

ps.Leonas Bernotas, toliau - Krista Cepkauskaitė, Andrius 
Narkevičius ir Matas Leveckis.

Pirmas pavasario 
ženklas Detroite

aziuko mugė - tai pirmas pavasario ženklas lietu
je vių veiklos kalendoriuje. Detroito "Gabijos" ir 

_L^."Baltijos" tuntų mugė įvyko sekmadienį, kovo 5 
dieną, Dievo Apvaizdos parapijos kultūros centre. Labai 
gausiai dalyvavo Detroito apylinkės bendruomenė - 
dideli ir maži.

Pirmiausia visi rinkosi šv. Mišioms. Nešini vėliavas, 
sesės ir broliai ėjo rikiuote. Tuoj po šv. Mišių vyko mugės 
atidarymas. Nekantriai laukiančius, pasveikino "Baltijos" 
tunto tuntininkas Saulius Anužis ir pakvietė Dievo 
Apvaizdos parapijos kunigą Ričardą Repšį sukalbėti 
maldą, ir oficialiai atidaryti mugę. Su tuo - atsivėrė virtu
vės langelis, prasidėjo žaidimai, sujudo publika 
apžiūrėdama ir pirkdama įvairius valgius, prekes, 
rankdarbius.

Skanų lietuvišką maistą vėl parūpino Onutė 
Abarienė, Lėlė Viskantienė ir jų talkininkai. Prie pyragų
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stalo darbavosi vyresnės skautės, paukštytės greit išpar
davė tradicinius širdelių sausainius ir grybukus, o 
skautės ir skautai tvarkė žaidimus vaikams. Prie fantų 
loterijos stalo dirbo prityrusios skautės. Mugėje buvo gal
ima nusipirkti gintaro ir kitų brangenybių, rankinukų, 
įvairių marškinėlių, namie gamintų sūrių, grybų, medžio 
drožinių ir kitokių gėrybių. Didžiausio dėmesio susilaukė 
"Velykinio stalo loterija", kuri, kartu su įprastais krepšiais 
bei dovanomis, šiais metais turėjo bilietus į Detroito 
Pistons komandos žaidynes. Labai laimingi buvo tie, 
kurie išlošė tuos bilietus!

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie Kaziuko 
mugės ruošos ir viso darbo. Ir didelis ačiū visiems apsi
lankiusiems ir parėmusiems mūsų skautus ir skautes. Miglė Orentaitė ridena kiaušinius

"Gabijos" ir "Baltijos" tuntų tuntininkai
(nuotraukos v.s.R.Karvelienės)

Kaip visada - pačios gražiausios sausainių širdelės buna 

Detroite.
Stasiukas Orentas pasiruošęs mesti...
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Ir mažiem
Romui Mitriui, ir 
dideliem - Linui 
Kaspučiui smagu 
Kaziuko mugėje.

Pačiy skaniausiy 
piety gamintojai 
Kaziuko mugėje, 
Detroite
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Jury skaučiy "Nerijos" tunto sesės laukia mugės atidarymo Nuotr. j.v.s.Genės Treinienės

Kaziuko mugė 
Chicagoje

Skautų ruošiama Kaziuko mugė kovo 12 d. vyko 
Lemonte, Pasaulio lietuvių centre. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos prieangyje rikiuojasi skau

tai, vadovė dalina baltas pirštines vėliavininkėms. Prieš 
šv. Mišias nešamos i bažnyčią "Lituanicos", "Aušros 
Vartų-Kernavės", "Nerijos" tuntų ir ASS vėliavos, skam
ba "Lietuva brangi".

Po šv. Mišių PLC koridoriais sunku praeiti. Jaunimas, 
vadovai ir svečiai skuba į Lietuvių Fondo salę, kur vyks 
mugės atidarymas. Skautų ir skaučių eilės stovi, kaip 
mūras, o ųž jų stovėdama mažytė Ariana nieko nemato, 
neįdomu, nori eiti į žaidimus... "Bus ilga diena", - 
atsidūsta sesė mama.

Komendante pradeda programą ps.Ritos 
Fabijonienės eilėraščiu-dainele parašyta 1969 m. mugės 
atidarymui:

Prašom skautų vyriausybę
Ir lietuvių vadovybę
Prašom mamą, prašom tėtį
Mūsų mugę apžiūrėti.

Turim kryžių ir koplyčių,
Lietuvaičių, pagalvyčių.
Cepelinai rūsy kvepia,
Broliai tortus naktį kepė!

Vadovams ir garbingiems svečiams pasveikinus 
vienetus, išklausius jų garsius šūkius prasideda mugė!

Kelionę aplink pasaulį per dvi minutes siūlo vilkiukai: Grant 
Stankaitis, Kovas Rugienius, Vidas Kulbis ir Jonas Majauskas

"Mama, įmečiau tris sviedinukus aštunkojuil" - džiaugias 
Arijus Kavaliauskas
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Žuvyčių pasigauti gali pas seses jūreives Skirmantę Kumpytę, Laurų Vyšniauskaitę ir Rūtų Misiūnaitę

Sesė Danutė ir brolis Remigijus Belzinskai - svečiai iš 
Clevelando. Kartu su sūnumis Vėju ir Laimiu atvežė į mugę 
"Pilėnų" tunto gražių rankdarbių.

Kaziuko mugės virtuvės viršininkė, "Nerijos tunto tuntininkė 
ps. Laima Bacevičienė
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"Skauty aido" adminis
tratorė v.s. Albina 
Ramanauskienė su 
dukromis s.fil. Renata 
Borucki ir s. Indre 
Paškauskiene (iš Toronto) 
piety metu mugėje.

"Kokiais keliais 
bekeliaučiau..

ries daugelį metų šokdami linksmai užtraukdavom 
I J'kartu su Neolituanų orkestru Chicagoje - "Kokiais 

A keliais bekeliaučiau..." Dažnai tie dainos žodžiai 
mintin sugrįžta "Sietuvos" draugovės, Lemonte, 
sueigose, kai su įdomumu klausomės mūsų sesių kelionių 
įspūdžių. Gailėjaus, kad, dėl kitų skautiškų įsipareigo
jimų, neteko dalyvauti sueigoje ir išgirsti apie Cambodia, 
bet suspėjau kovo 18 dieną "pakeliauti" po Kiniją! Tai 

sesės vyr.sk.v.sl. Aurelijos Kriaučiūnienės nuopelnas. Jos 
dukrelė Laura, UL - Underwriters Laboratories 
pareigūnė, tris mėnesius dirbo Kinijoje, Suzhon vietovėje.

Į tą milžinišką kraštą, turintį virš milijardo 
žmonių, teko skristi 14 valandų. Ten skirtingas maistas, 
skirtingas elgesys bei darbo etika. Gatvėse žmogus prie 
žmogaus. Mūsų prelegentė, p. Laura į darbą, kaip ir 
kiniečiai, važiuodavo dviračiu. Ji papasakojo įdomų ben
dradarbio kiniečio išsireiškimą - "mums religijos nereikia, 
nes religijai reikia laiko ir pinigų, o mes dirbam septynias 
dienas savaitėje..." Klausydamos pasakojimo, galėjome 
žiūrėti kompiutery atverčiamas nuotraukas - spalvingi 
miestų papuošimai, minios dviračių, kalnų olose 
gyvenantys žmonės, traukinio laukia žmonės su daugybe

Aurelija 
Kriaučiūnienė su 
dukra Laura tarp Qin 
karžygiy muziejuje, 
Xian. Nuotr. Lauros 
Kriaučiūnaitės
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maišų ir net vonia, ir t.t.
Kai mama, mūsų sesė Aurelija, nuvyko dukros 

aplankyti - abi kartu atostogavo. Nuskrido apžiūrėti Qin 
Terra Cotta Wariors and Horses muziejų Xian vietovėje. 
Tai 20-to amžiaus vienas iš svarbiausių archeologinių 
atradimų, pusantro kilometro nuo imperatoriaus Qiu Shi 
Huang's (246 m. BC) mauzoliejaus, Shaanxi provincijoje. 
1979 m. atidarytame muziejuje yra virš 7000 žmogaus 
dydžio karių figūrų, arklių, vežimų, net ginklų.

Iki sekančios kelionės!

Sesė Alė

Ką labiausia 
vertiname?

.m. kovo 6 d. "Verpstės" rinkosi j suigą Danutės 
V^Dirvonienės namuose. Sueigos svečias - dr.fil.

Vytautas Černius, neseniai pasirodžiusios ir Vydūno 
fondo pristatytos visuomenei knygos "Žmogaus gyveni
mo kelias" autorius, pravedė apklausą - tyrimą, kurias 
vertybes mes laikome svarbiausiomis.

dr. Vytautas Černius, buvęs Temple universiteto pro
fesorius ir Vytauto Didžiojo universiteto vizituojantis 
profesorius, šia tema apklausinėjo dvi Lietuvos mokytojų 
grupes. Mums, buvusioms savo vaikų auklėtojoms ir 
mokytojoms, buvo įdomu sužinoti kokias vertybes mes 
laikome svarbiausiomis? Kiekvienai reikėjo ant atskiro 
lapelio išvardinti tris vertybes. Buvom susirinkę 
devynios, tad šis skaičius buvo padaugintas iš trijų 
(9x3=27), kad daugiau prilygtų Lietuvoje apklaustųjų 

grupių skaičiams.
Sužinojome, kad 1991 m. apklaustoji grupė, kurią 

sudarė 30 mokytojų, išvardino 20 skirtingų vertybių, 2004 
m. 28-nių mokytojų grupė išvardino 43 vertybes, o mes, 
"Verpstės" šiais, 2006 metais išvardinome dar daugiau.

Pagal 1991 m. Lietuvoje apklaustųjų duomenis, 
tuomet svarbiausiomis vertybėmis buvo laikoma - 1) 
darbštumas, 2) dorumas, 3) teisingumas. Antroje apklau
soje, 2004 m., vertybės pagal svarbumą, buvo išvardintos 
sekančiai: 1) sąžiningumas, 2) darbštumas, 3) teisingu
mas. Palyginus 1991 m. ir 2004 m. apklausas, pastebėta, 
kad 2004 m. dorumas buvo paminėtas tik 1 kartą, pado
rumas tik 2 kartus, teisingumas daug rečiau, išmintis ir 
kuklumas visiškai nepaminėti. Vilniaus Universitete 
1989-1990 m. būsimų mokytojų (100 moterų ir 100 vyrų) 
apklausinėjime, lietuvės moters sąvoka buvo siejama su 
kuklumu.

"Verpsčių" labiausiai vertinamos savybės stipriai 
liudijo toleranciją artimui. Didesnį ir vienodą skaičių 
pasisakymų susilaukė pagarba kitiems, draugiškumas, 
pareigingumas, mokslo siekimas ir darbštumas. 
Apklausoje buvo išvardintos ir kitos vertybės: švelnumas, 
atvirumas, žmogiškumas, lietuviškumas, iškalbingumas, 
sukalbingumas, mandagumas, sumanumas ir t.t.

Padarėme išvadą, kad žmonių vertybės keičiasi 
su laiko tėkmė ir gyvenimo aplinkybėmis. Mūsų apklau
sos daviniai toli gražu nėra moksliškai tikslūs, bet 
turėjome gerą progą pažvelgti į save, savo tėvų, vaikų bei 
mokinių šiandieninę vertybių skalę. Už labai įdomiai 
praleistą popietę esame dėkingos prof.dr. Vytautui 
Černiui. Kas negalėjo tai atlikti anksčiau, turėjo galimybę 
įsigyti jo naujai išleistą, su asmenišku įrašu autografuotą 
knygą.

v.s. Ritonė Rudaitienė

fil.dr. Vytautas Černius 
"Verpsčiy" sueigoje. Iš 
k. sėdi Ritonė 
Rudaitienė, Joana 
Krutulienė, prof.
Vytautas Černius, Halina 
Plaušinaitienė. Stovi - 
Aušrelė Sakalaitė, Nijolė 
Martinaitytė Nelson, 
Vida Rimienė, Dana 
Dirvonienė, Laima 
Luneckienė.

Nuotr. A.Rauchienės
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Lemontiškiai - atšventė dienos atsiekimus netolimoje picerijoje. Prie ben
dro stalo girdėjosi dienos šūkis - "Belay on!"

į "kalnus"!
.m. balandžio 1 d. didelis būrys "Lituanicos", 
"Nerijos" ir Aušros Vartų-Kernavės" tuntų pri- 
tyrusių skautų,-ių bei jūrų skautų ir skaučių išvyko 

"kalnalipių" iškylon į Warrenville miestelį maždaug 20 
mylių nuo Pasaulio lietuvių centro Lemonte. Ten, 
"Vertical Endeavors" patalpose, kuriose yra įrengtos 
uolos laipiojimui, du profesionalai instruktoriai skautus ir 
skautes mokė kalnalipio specialybės dalis, saugumo bei 
laipiojimo taisykles. Kiekvienas dalyvis išmoko teisingai 
užsidėti specialų laipiojimui diržą, rišti tinkamus maz
gus, saugiai naudoti karabinus (1) ir "belay" (2) bei kitus 
prietaisus, patikrinti virvę ir ją tvarkingai sandėliuoti.

Savaitę prieš šią iškylą, sueigoje vadovai 
būsimus kalnalipius supažindino su Lietuvių Skautų 
Sąjungos kalnalipio specialybės programa ir reikalavi
mais, ir pagrindiniais laipiojimo uolomis reikmenimis. 
Taip pat visi gavo po knygelę apie šį sportą anglų kalbo
je-

Pasibaigus instruktorių vedamai pamokai, 
dalyviai buvo suporuoti ir tada praktiškai išbandė ką 
išmoko čia - "Vertical Endeavors" vietoje ir savaitę 
anksčiau iš savo vadovų. Skautų poros pirmiausia 
apžiūrėjo patalpose dirbtines uolų sienas, kurių viršūnės 
vietose siekė 15 metrų. Prie didelių sienų buvo prisukti 

ps.fil. Algis Tamošiūnas 
prityrusiŲ skautŲ vadovas

prit.skautė Inga Milo artėja prie "kalno" viršūnės.
dirbtiniai kybiai, už kurių, bei uolose 
plyšių, kalnalipis turi griebtis lipant 
verikaliai aukštyn.

Atydžiai stebimi vadovų j.s. 
Lauros Lapinskienės, ps. Vanesos 
Kašelionytės-Sandoval ir s. Edžio 
Leipaus, kiekviena pora patikrino savo 
diržus, virvę ir prietaisus. Po 
pasiruošimo, vienas skautas poroje 
sušunka "on belay" ir, išgirdęs "belay 
on" iš savo partnerio, pradeda lipti 
aukštyn.

Vieni skautai bandė žaibiškai 
lipti, kiti stengėsi palaipsniui pasiekti 
"kalno" viršūnę. Vieniems pasisekė, bet 
kitiems buvo sunkiau kovoti su savo 
priešais - nepatogiais kybiais ar augščio 
baime. Tačiau visi išmoko pasitikėti 
savo laipiojimo partneriu ir suprato, 
kad kartais užduočiai įveikti svarbiau 
yra mąstysena ir ištvermė negu jėga.

Po penkerių valandų buvo

prit.skautai Mikutis Leipus ir Antanas Paužuolis ir jury skautas 
Alius Lapinskas ruošiasi'lipti aukštyn.

baigtas laipiojimas, o kalnalipio specialybei įsigyti visi 
dar atliko baigiamąjį egzaminą raštu. Laimingi po per
galės, broliai ir sesės kalnalipiai su vadovais draugiškai
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KalnalipiŲ iškyloje Warrenville: sėdi, klūpo - Edis Leipus, Laura Lapinskienė, Ginta Sutkutė, Jonas Jokūbauskas, Viktoria Kirkutė, 
Michael Zachek, Laura Petrauskaitė, Alexandras Conklin, Aldona Martinkutė, Antanas Paužuolis, Monika Stančiauskaitė, Dalia 
Sawicki, Algis Tamošiūnas. Stovi - Steponas Saulis, Antanas Senkevičius, Rimvydas Soliūnas, Jonas Vaičikonis, Mikutis Leipus, 
Matas Tamošiūnas, Vanesa Kašelionytė-Sandoval, Kazimieras Soliūnas, Emilija Pranckevičiūtė, Inga Milo, Austėja Kaveckaitė, 
Alius Lapinskas, Linas Paužuolis.

V A D O VAM S

VADOVŲ LAVINIMAS I I . JG ĖJĘ
(tęsinys)

Duokime gerą pavyzdį:
1. Jaunesni, arba mažiau patyrę, seka suaugusio ar 

labiau prityrusio vadovo pavyzdžiu.
2. Elkitės taip, kaip norėtumėt, kad kiti panašiai 

elgtųsi. Nepasakokit savo skautams apie melavimo blo
gybes ir, kad skautai niekad nemeluoja, o apsisukę, 
pasakote ką nors ne taip. Jaunesnieji tuoj pat pamatys, 
kad melagyste yra OK... mūsų vadovas taip daro.

3. Naudokite pavyzdžius iš gyvenimo - žymių 
žmonių atsiekimus, nuotykius.

4. Pasiūlykit jauniems vadovams pasirinkti vadovą, 
kurio geru pavyzdžiu norėtų sekti.

Mokykime ir patarkime:
1. Viena iš svarbiausių vadovo pareigų yra skautų ir 

jaunų vadovų lavinimas.
2. Sueigų, iškylų, užsiėmimų stovyklose metu ste

bėkite savo jaunus vadovus, kaip jie vadovauja savo 
skautams. Suradę progą, pasikvieskite į šalį ir trumpai 
patarkite, pasidalinkite tuo, ką pastebėjote. Vykdant 
užsiėmimus, ar žaidžiant žaidimus, jauni vadovai taip 
įsijaučia į tai KĄ daro, kad nebepastebi KAIP daro 
(process vs. task orientation). Draugininko pareiga yra 
būti "akimis ir ausimis" ir nuolat priminti savo jaunes
niesiems vadovams apie jų vadovavimo būdus bei gabu
mus.

3. Salia draugovės vadijos posėdžių, reiktų išnaudoti 
ir kitas progas jaunų vadovų lavinimui - pasikalbėti po 
sueigų, po laužų stovykloje, telefonu savaitės bėgyje ir t.t.

4. Patarėjo arba "coaching" pareigos skiriasi nuo 
mokytojo "mentoring" pareigų. Patarėjo pareigose 
draugininkas stengiasi klausimų bei galvojimo paskatini
mo būdu pastūmėti jauną vadovą pačiam rasti savo 
atsakymus. Taip daroma po to, kai jaunas vadovas jau 
žino ką daryti ir turi patyrimo. Patarimu stenkimės padėti 
jaunam vadovui siekti aukštesnio tikslo. "Coaching" taip
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pat naudojamas padėti jaunesniam surasti išeitį iš prob
lemų be vyresnio vadovo nurodymų bei įsakymų. Šis 
procesas skatina jauno vadovo pasitikėjimą savais gabu
mais. Jis išmoksta, kad neturi bėgti ir vis klausti savo 
vadovo ką daryti. Jis pats gali apgalvoti ir susirasti 
atsakymus.

Diskutuokime vadovavimo gabumų temas:
1. Draugininkas pats turėtų stengtis augti ir stiprinti 

savuosius vadovavimo gabumus. Radęs gerų straipsnių 
ar knygų tomis temomis, turėtų sudaryti pagrindinių 
minčių santraukas (arba duoti jauniems vadovams straip
snių kopijas) ir pasidalinti jomis su savo vadijos nariais.

2. Paprašykite tuntininko arba vietininko, kad 
kiekviename tunto vadijos posėdyje paskirtų kiek laiko 
padiskutuoti temoms apie vadovavimą su draugininkais. 
Tada tas pačias temas praveskite draugovėje su savo jau
nais vadovais.

3. Užduokite savo vadovams projektą kuria nors 
vadovavimo tema, kaip - motyvacija, pasitikėjimas, 
įgaliojimas, komunikacija ir t.t. Tada paprašykite, kad 
vadijos nariai duotų trumpą savo minčių santrauką tomis 
temomis.

v.s.fil.Gintaras Plačas

(tęsinys sekančiame "Skautų aido" numeryje)

SULAUKĖM NAUJOS KNYGOS
Mokytojas neturi būti tas, kuris klasėje daugiausia žino. Jis turėtų būti tas, kuris 

daugiausia nusimano apie mokymosi organizavimų, prieinamus šaltinius^ metodus.
Vytautas J. Černius, Ph.D.

2006 m. vasario 26 d. Lietuviy dailės muzieju
je, PLC, Lemont, IL. sutikome naują knygą - fil. 
Vytauto Černiaus, Ph.D. "Žmogaus vystymosi 
kelias".

____ ratarmėje autorius rašo: - "Kai 1990-1991 metais 
g „/pradėjome dirbti Vytauto Didžiojo universitete 

_L surengtuose vasaros kursuose mokytojams, kurie 
tapo precedentu įkurti Pedagogikos centrą, kilo noras 
pasidalyti savo kaip mokinio, mokytojo, mokyklos psi
chologo, su suaugusiais dirbančio žiniomis, praktika ir 
išgyvenimais. Tačiau ne mažiau svarbu buvo perduoti ir 
žmogaus, einančio per gyvenimą, patirtį. Tai galėjau 
padaryti knygose Mokytojo pagalbininkas (1992) bei 
Tėvų ir mokytojų pagalbininkas (1997). Ši knyga 
praplečia ir papildo tai, kas buvo rašyta anksčiau. Ją 
rašiau skatinamas besitęsiančio darbo su suaugusiaisiais, 
bendradarbiais, kolegomis mokytojais tiek Lietuvoje, tiek 
svetur. Pagaliau į ją sudedu ir įžvalgas apie savo paties 
išgyvenimus, patiriamus diena po dienos, metai po metų 
kintant individualybei, išgyvenant vertybių perkainojimo 
ir asmenybės lūžių akimirkas, ir tikiuosi, kad mano 
mintys pasitarnaus skaitytojams, siekiantiems geriau 
pažinti save ir kitus."

Knyga turi tris dalis: Mokykla, Žmogaus branda 
ir Baigiant. Nepaprastai svarbi, naudinga, reikalinga 
informacija pateikiama labai plačioje "Žmogaus branda"

"Žmogaus vystymosi kelias" knygos sutiktuvėse, Lietuvių dailės 
muziejuje š.m. vasario 26 d. kalba fil. Vytautas J. Černius, 
Ph.D.

dalyje, kurią sudaro skyriai - 
Priešmokykliniai metai (2-6 m.) 
Vaikystė, Mokykla (7-12 m.) 
Bėdos augant
Paauglystė (13-17 m.)
Jaunatvė (18-29 m.) 
Viduramžis (30-65 m.)
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Senatvė (65 m. ir daugiau)
Žmogus, Visuomenė
Kaip gyventi?

Pavyzdžiui, skyriuje apie 7-12 m. vaikus rašoma, 
tarp kitko, apie sąžinę (psl.125):

"Tai vidinės dorumo kontrolės ugdymas, pagar
ba doros principams ir racionalių vertybių sistema. Gimęs 
kūdikis neturi vertybių sistemos ir išugdyto sąžinės jaus
mo. Pagrindinė vertybė jam yra maistas ir šiluma. 
Pamažu jis pažįsta ir kitas vertybes, išmoksta skirti gėrį ir 
blogį.

Sąžinės jausmą turbūt formuoja tėvų draudimai, 
jų meilė bei paskatinimai, vaiko meilė tėvams ir priklau
somumas nuo jų. Identifikuodamasis su tėvais, įsisavin
damas jų vaidmenis, vaikas viduje suformuoja įspėjantį ir 
baudžiantį balsą - sąžinę. įgijęs sąžinę, jis visada ir visur 
turi šią kontroliuojančią jėgą.

Tėvai įdiegia vaikui pagarbą dorumo princi
pams. Vėliau, anot J.Piaget, vaikas suvokia, kad normos 
reikalingos bet kokiai socialinei veiklai, tiek žaidimams, 
tiek valstybės valdymui. Vaikas išmoksta moralumo, 
kuris remiasi kooperacija ir individo sutikimu. Tai yra 
moralinė autonomija, ir ji būtina modernioje demokrat
inėje visuomenėje."

Labai norėtųsi, kad šią knygą - "Žmogaus vystymosi 

kelias" turėtų ir skaitytų! kiekvienas vadovas, kiekvienas 
auklėtojas, motina ir tėvas. Dauguma mamyčių su šypse
na galės prisiminti ir suprasti savo penkiametį, nes 
"Mama yra jo pasaulio centras ir jis labai prie jos 
prisirišęs", ir toliau - "Viskas pasikeičia, kai penkiamečiui 
sukanka pusšeštų metų. Jis pilnas prieštaringų jausmų ir 
norų. Vieną minutę šešiametis myli mamą, o kitą jau sako, 
kad jos nemyli".

Vytautas J. Černius, Ph.D. yra Temple universiteto, 
Philadelphijoje, profesorius ir Vytauto Didžiojo univer
siteto, Kaune, vizituojantis profesorius. Daugelio straip
snių, leidinių autorius, lietuvių Mokslo ir Kūrybos sim
poziumų, ASS stovyklų, studijinių suvažiavimų pro
gramų dalyvis. 1990 m., atkūrus nepriklausomą Lietuvą, 
s.fil.prof. Vytautas Černius buvo išrinktas į Vytauto 
Didžiojo universiteto Steigiamąjį seimą.

Lietuvių Skautų Brolijos Garbės Gynėju buvo 1961- 
1963 m.

"Žmogaus vystymosi kelias" išleido Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo centras Kaune 2006 m. 
Leidinį parėmė Vydūno fondas.

Knyga gaunama Vydūno fonde, 13911 127th Str., 
Lemont, IL. 60439; tel./faksas 630-243-0665. Kaina - 15 
dol., su persiuntimu - 20 dol.

v.s. Alė Namikienė

PAS TO DĖŽUTĖ

Hartfordo skautės ir skautai džiaugiasi 
pasisekusia Kaziuko muge. Ta proga, 
kaip ir praeityje, skirstydami pelną 
neužmirštam "Skautų aido" ir skiriam 
50 dol.

Linkime jums visiems gražaus 
pavasario ir dar ilgai, ilgai nepavargti 
dirbant skautybės labui.

Visų vardu
-v.s. Danguolė Banevičienė

Žadu nuvažiuoti į Los Angeles skautų ir 
skaučių šv. Jurgio iškylą (4/22), į tolimą 
pajūrio parką. Bus tuntininkių pasikeiti
mas. Gera proga nuotraukoms ir 

aprašymui. Iškyla tęsis dvi dienas; suva
žiuoja ir tėvai, ir jie iškylauja, kaip visa
da.

Tarp kitko, "Palangos" tunto tun- 
tininkės pareigas perima Regina 
Vilkaitė-Jogienė, jos padėjėja - Regina 
Stančikaitė-Polikaitienė. Atsimenu jas 
dar paukštyčių eilėse. Gera ilgai gyventi!

Vanda 
Siunčiu čekį už 4 prenumeratas į 
Lietuvą 2006 metams. Prašau siųsti kun. 
Virginijui Pabrinkiui, Kaunas; Laimai 
Akstinaitei, "Aušros" d-vė, Kaunas; 
Zinaidai Astrauskaitei, Siesikai; Ramutei 
Sakalauskienei, Ukmergė.

Daug geriausių linkėjimų 2006- 
siems metams! Nei ligų, nei rūpesčių - 
tik daug energijos geriesiems darbe
liams!

Sofija J.

Siunčiu naujausią sąrašą New York Vyr. 
skaučių Židinio 2006 metams.

Mūsų sesės labai prašo pasiųsti 6 
prenumeratas į Lietuvą. Iš Židinio iždo 
siunčiame 60 dol. auką.

Vis dar budime!
Sesė Lilė, 
iždininkė

"Skautų aido" rėmėjai:

Alfonsas Alkas
$20.00 (10.00-prenumerata, 10.00-auka)

Žiba Venskaitis-lgnatavičius,
Toronto, C>N$50.00

Vyr.sk. Židinys, New Yorke, $60.00

Hartfordo skautai ir skautės
per D.Banevičienę $50.00

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė

"Skauty aido" administratorė
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Šaunieji kursantai ir vadovai didžiuojasi dail. Vinco Luko sukurtais ženkliukais.

SĖKMĖ
2005 m. paskiltininkų kursus prisimenant

ra ėjusi pavasarį, 2005 m., kalbėjausi su vienu 
■ ^/berniuku skautiškais reikalais. Priėjome prie teorijos 

ir jo paklausiau ar jis žino kas yra Baden-Powell. 
Brolis patrūkčiojo pečiais ir atsakė - nežinąs. Pasibaisėjau! 
Nutariau, kad toks nežinojimas yra nepriimtinas, reikia 
ruošti kokius nors kursus, sueigas... Taip ir gimė paskil- 
tininkų kursai.

Įveikus pradminį planą, kalbėjaus su draugėmis 
ir su skautukais, kurie labai susidomėjo teoretiniais kur
sais. Visi ragino kursus ruošti. Susitarus su tuntininkais, 
prasidėjo darbas. Logika diktavo, kad jie vadintųsi pask- 
iltininkų kursais... prieš skiltininkų - pats pirmiausias 
įvadas į skautiškąjį mokslą. Susipažinimas su Baden- 
Powell'iu - pirma tema eilėje.

Štai ir prasidėjo didieji darbai - štabas, ūkis, 
užsiėmimai, laiko planavimas, bet... palauk - visos 
palapinės Čikagoje. O lauko virtuvei įrankiai... gal 
"Kernavės" rajono ambulatorijoje? Su šeima 
nuvažiavome stovyklavietėn, peržiurėjom inventorių, 
nupirkom ko trūko ir, kaip močiutė sakydavo - "Davai"!

Po ilgų šešių mėnesių svarstymo, planavimo ir 
prakaito, traukėme stovyklon. Ten susiruošę nekantriai 
laukėme atvykstančių kursantų ir vadovų. Liepos šeštą 
dieną išbyrėjo iš automobilių skautai, lagaminai ir tėveli

ai. Jie į mane žiūri su baime ir nekantrumu, o aš - į juos. 
Galvoju, kas dabar? Pabėgti jau neįmanoma, bet 
pažiūrėjus į skautukus, norinčius dirbti, mokytis ir 
stovyklauti, apsiraminau, ir visi puolėme prie darbų.

Pirmoje eilėje - įsikūrimas. Skiltis sudarėme

v.s. Vanda Aleknienė ir s. Audra Lintakienė, vakarinėje 
aprangoje, pasiruošusios gaminti vakarienę.
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burtų būdu. Skiltį idealiai sudaro šeši - astuoni skautai, o 
berniukų vienu per mažai... Sudarėme mišrias skiltis, 
kurios pačios greitai įsikūrė, susinešė daiktus ir tuoj prie 
darbo. Pradedame su mazgais. Brolis Andrius Tamulis 
kruopščiai ir kantriai mokė skautus rišimo technikos. Jis 
visą laiką praleido su skiltimis rajonuose, padėdamas 
skautams virti, rišti, tvarkyti... darbas be pabaigos. Per 
pusantros dienos skilčių rajonuose pasirodė lauko virtu
vės, stalai, rūbinės. Supuolė darban ir kiti vadovai moky
dami, padėdami, patardami. Darbas buvo sunkus ir dar 
apibarstytas skautiškos teorijos pašnekesiais. Patį pirmą 
vakarą jau kalbėjome apie skilčių sistemą, pareigas ir jų 
paskirstymą skiltyje. Kalbėjome apie skilties dvasingumą, 
kaip jis pasirodo, kodėl šūkiai, dainos ir gal net 
pasisveikinimai. Skiltys pasirinko vardus - "Kalavijų" ir 
"Slibinų", su sese Violeta Strikiene sukūrė gaireles ir 
šūkius. Kalbėjomės apie kursų šūkį - "Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi", kurį dažnai teko išgirsti kursų bėgyje. Tą patį 
vakarą dar suspėjome susėsti prie laužo padainuoti ir 
mokytis apie laužavedystę - svečių susodinimą, dainoms 
vadovavimą, laužavedžio pareigas ir t.t.

Rytas. Laikas keltis... Nustebusi žiūriu, kad visi 
jau keliasi, tvarkosi, ruošiasi rytmetinei inspekcijai. 
Pusryčiai ne mums virtis, o šeimininkui broliui Sauliui 
Soliūnui su sūnumi broliu Rimvydu. Mūsų auksiniai 
šeimininkai mus valgydino, ruošė skiltims lauko virtuvės 
maistą ir visuomet su šypsena padėjo, kur reikėjo. O 
dabar kursantams staigmena - indų plovimas. Traukėm 
burtus, kad budės pastogėje, kas rajone. Suprato skautai, 
kad, apart savo skilties rajono, tvarka turi būti visur.

Po pusryčių dainavimas. Be išimties! Mokėmės 
daug skautiškų, liaudies dainų ir giesmių. Greičiausiai 
prikibusi daina - "Ant kalno gluosnys". Su jąja žaidėme, 
džium-džiuminome, pasiskirstėme dalimis - berniukų ir 
mergaičių, ir bendrai džiaugėmės. Mano didelis noras 
buvo, kad vaikai išmoktų skautų vakarinę giesmę "Sutelk 
mus, Viešpatie" Kiekvienam išspausdinau po kišeninį 
lapelį su giesmės žodžiais. Kas gražiausia - vėliavų nulei
dimo metu Čikagos skautų stovykloje, peržvelgiau kur
santus, visi iki vieno krapštė uniformos kišenes ieškoda
mi lapelių. Sėkmė!

Kursuose buvo trys užsiėmimams skirti laiko
tarpiai - rytinis, popietinis ir vakarinis, o užsiėmimų 
išdėstymas įvairus: ir teorija, ir praktika. Teoriniai 
užsiėmimai vyko visur: pastogėje, laužavietėje dieną ir 
naktį, laukuose, miškuose. Kadangi skautamokslis vyksta 
per žaidimus, tai žaidėme, dėliojome, ruošėme estafetes. 
Mokėmės apie Baden-Powell, apie uniformas (kodėl 
dėvime, jos reikšmė, ką ji simbolizuoja, jos ženklus ir t.t.). 
Sesės Dana Mikužienė, Dalia Zygienė ir Rima 
Jokubauskienė supažindino su jūriniu skautavimu, istori
ja bei programa. Brolis Audrius Viktorą ir sesė Violeta 
Strikienė vadovavo vėliavininko specialybės programai, 
kuri apima keletą labai svarbių punktų: elgesys prie vėli

avų, vėliavos iškėlimo, pakabinimo taisyklės, vėliavos 
aikštės išpuošimas, vėliavų lankstymas ir skirtingų tautų 
vėliavų rinkinys. Sesė Vanda Aleknienė pravedė keturis 
užsiėmimus su kompasu - susipažinimas su laipsniais, 
kryptimis, pačiu kompasu ir jo naudojimu. Brolis Aras 
Lintakas, be kitų stovyklinių darbų, suruošė kursantams 
dviejų valandų paskaitas ir pratimus apie įrankių naudo
jimą, padėjimą, galandimą, tvarkymą. Kiekvienam kur
santui buvo privaloma turėti skautišką peiliuką, pririštą 
prie diržo kilpos. Man buvo ir baisus, ir pasididžiavimo 
punktas. Baisu, nes skautai atrodo dar tokie maži, bet iš 
tikrųjų jau pilnai suprantantys įrankių saugumą. 
Didžiavausi, nes kursantai rimtai elgėsi su įrankiais, o kai 
reikėjo, pupt - ištraukė peiliuką iš kišenės ir tinkamai juo 
naudojosi.

Vakarais, uniformuotiems dalyvaujant vėliavų 
nuleidime, taip pat vyko mokymasis. Sesė Vanda mokė 
kaip komaduoti, kaip rikiuotis, žygiuoti. Mokėmės kaip 
tiksliai perduoti raportus, rikiuotis pagal skiltininką, riki
uotis eilėn, linijon stot, eilėn stot, kaip vadovauti skilties 
šūkiui. Mokėmės žygiuoti prie vėliavų, kaip aikštėje turi 
būti sustatytos skiltys, tuntai, kaip pražygiuoti pro 
tribūną ir ją gerbti pražygiuojant, iš kurios pusės reikia 
žygiuoti, kad saliutas būtų teisingoje pusėje.

Kaip matote, stovykloje nebuvo nei minutės nuo- 
bodžiavimui. Darbas buvo sunkus ir prasmingas. Per 
keturias dienas kursantuose pastebėti dideli pasikeitimai 
- skiltys susivienijo, dirbo kartu bendram tikslui, patys 
kursantai brendo skautiškai.

Rašyti galiu daug, o ar skaityti nenusibosta? 
Negaliu baigti straipsnio nepapasakojusi kursų 
kibirkštėlių. Jų buvo nemažai, papasakosiu gražiausias. 
Suradome "Kernavės" kraityje didelį, kaip pusbačkę, 
kunkulą plonos, plonos virvės. Ta virvė tinkama, nesupu
vus, tik baisiai sunarpliota. Ją per keturias dienas 
atpainiojome - kas tik turėjo laisvą minutę - prie virvių!

Antrą kursų dieną pas mazgus besimokančias 
seses išgirdau sesę Sigą guodžiant kitą sesę: - "Nieko, 
išmoksi. Kitą kartą bus lengviau". Suvirpo širdis tai išgir-
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dus.
Jau paskutinė vakarienė. Visas dienas maistą 

gaminomės ant laužų. Štabas sušaukė kursantus i virtuvę 
staigmenai - picos vakarienei. Galvojau, kad bus didžiau
sias džiaugsmas, o jie "Yi-hūūūūūūūūl! Nereiks indų 
plauti!" Imk ir pagalvok...

Dar, dar paskutinis pasididžiavimas. Pirmame Čika
gos tuntų stovyklos vakare, kursantai buvo pakviesti 
nuleisti vėliavas. Problema - ar leisti tą atlikti jiems vie
niems, ar ir vadovams eiti kartu... Nutarėm kursantus 
leisti vienus prie vėliavų. Prisiminkim - šie vaikai tik 11- 
12 metų amžiaus... Laikas eiti prie vėliavų, o mano širdis 
tiesiog šokinėja. Gi kursantai nužygiavo kalnan, teisingai 
sustojo, rimtai, taisyklingai nuleido vėliavas, sulankstė ir 
atžygiavo į savo vietas. Visos taisyklės, iki paskutinės, 
išlaikytos! Tiesą pasakius, man net silpna pasidarė jiems į 
vietas sugrįžus. Puikus įrodymas, kad mes kažką rimto 
nuveikėme.

Sunku buvo skirstytis į tuntus po tokios gražios 
stovyklos. Kursantų veiduose spindėjo užsidegimas skau- 
tauti, stovyklauti, rodėsi ir nuovargis, ir pasitenkinimas, 
nekantrumas sugrįžti į tuntus, ir liūdesys paliekant naujas 
skiltis, naujus draugus... Šie "išbandymo" kursai buvo 
visokeriopai sėkmingi. Net svajonėse tokių rezultatų nesi

tikėjau. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie paskiltininkų 
kursų: Vandai Aleknienei už skautiškąjį gyvenimo būdą, 
nesustojamą paramą ir pasitikėjimą manimi, Danai 
Mikužienei, kuriai be sustojimo skambinau su idėjomis ir 
klausimais, Violetai Strikienei, kuri metų metais mane 
palaiko, guodžia ir prisideda prie darbo, kai man šauna 
koks projektas į galvą, Arui Lintakui už kantrybę namu
ose, už amžinus stovyklavietės ruošos projektus, už visą 
paramą darbuose, Sauliui Šoliūnui, kuris atskubėjo į talką 
su sūnumi Rimvydu, Andriui Tamuliui ir Audriui 
Viktorai, kurie, kai šovė man į galvą mintis ruošti kursus, 
atskubėjo talkon. Didžiuojuos kursantais, jaunais 
vadovais, skilčių globėjais Jonu Jokubausku ir Kazimieru 
Šoliūnu. Šių kursų sėkmė priklauso mums visiems. Be 
jūsų...

Palaukit, palaukit! Dar paskutinė mintis! Kažkuriame 
"Skautų aido" sename numeryje buvo nuotrauka, kur ant 
kastuvo kepamas maistas. Nutarėme išbandyti. 
Kursantai, pasiėmę kastuvus, klausia kaip švariai juos 
reikia išplauti. Aš į juos pasižiūrėjau ir sakau: - "Kaip 
pasiklosi...", o jie man - "taip, taip mes žinom! - taip 
išmiegosi". Kastuvai blizgėjo...

vyr.sk.s. Audra Lintakienė
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sesė Vanda moko rikiou’es
broliai Kovas ir Jonas sesė Erika kažka 

sprendžia

sesės Ava. Liana ir Daina

kunkuliuoja

brolis Danielius 
neštuvuose

sesės Alisa ir Rima

skilties globėjas brolis 
Kaziukas

2006 GEGUŽĖ - BIRŽELIS

brolis Saulius

broliai vadovai: Andrius 
TamulisAras Lintakas, 
Audrius Viktorą............

komposo žaidimas : sesės Krista.
Viktorija. Daina ir Siga

skilties globėjas 
brolis Jonas

brolis Lukas 
veda užrašus
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Maria Pappas
Cook County Treasurer

March 24, 2006

Ms. Elena Namikas 
Editor
"Skautes Aidas"
580 E. Park Ave.
Elmhurst, IL 60126

Dear Ms. Namikas:

Congratulations and thank you on the 83rd anniversary of your publication 
"Skautes Aidas."

I offer congratulations for the anniversary itself, and thank you because what 
you do is important to all of us.

The people of our communities love word about events and history close to 
them. Your publication provides such vital information to your readers, satisfying 
their needs and interests.

As one who believes in the importance of strong communities, I commend your 
commitment to your readers. The cohesion you provide the Lithuanian American 
community makes our entire society stronger. That cohesion was what I sought 
in designing my Web site, www.cookcountytreasurer.com, which has crucial 
information about property ownership for your readers in a variety of languages.

I join your readers in wishing your publication the best on this anniversary.

118 North Clark Street • Room 212 • Chicago, Illinois 60602 • Telephone (312) 603-6202 • FAX (312) 603-2113

Printed on fawyvfa! Pap<*r
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Cook County iždininkė Maria Pappas įteikė pasveikinimą "Skautų aidui"

"Skautų aido" gimtadienis

Įdomi patirtis.
umetę paltus priekinėse 
raštinėse ant stalo, žmonės 
registruojasi, fotografuo

jasi, vaišinasi kava, laukia kada 
bus pakviesti pas p.Pappas. 
Grupė mergaičių, airių tautini
ais drabužiais, šokinėja vietoje, 
o jų labai raityti perukai ir ka
rūnėlės ant kaktų, atrodo šoka 
kartu. Pora kiniečių meilingai 
sveikinasi, viena paduoda Vy
tui šuns metų magnetą. Ketu
rios moterys, laikydamos kaž
kokius plakatus, drąsiai kal
basi. Mudviems, kaip atrodo 
seniausiems, tarnautoja paduo
da kėdes. Atsidaro durys ir 
įžygiuoja keturios porelės mek
sikiečių vaikučių, nepaprastai 
gražiai jų tautiniais drabužiais 
aprengti, sombrerai didesni už 
kavalierius. Iždininkės asisten
tė p.Pat Michalski klausia
vaikučių palydoves ar ir kon

sulas jau čia, o jos nesupranta...
Prisimenu a.a.v.s. Jono 

Damausko man perduotą vie
no rašytojo posakį - "imi
grantai - trąša naujai valsty
bei". Prisimenu ir tas dienas, 
kai kiekvienas Lietuvos ar

.m. kovo 23 d., 83-iame "Skautų aido" 
gimtadienyje, vykau j Chicagą priimti 

^✓Cook County (valsčiaus) iždininkės Maria 
Pappas sveikinimą. Pakviesta, sutikau 
nuvažiuoti, nes pagalvojau, kad 85-asis 
jubiliejus dar toli... dar...

Per žvarby vėją iš traukinio stoties su vyru 
nužingsniavom į Chicagos miesto ir Cook 
County "valdovų rūmus". Kiekvienos tautybės 
atstovui, ar keliems, paskirtas audiencijos 
laikas. Atrodo, kiti gal ilgiau užsibūna, tai 
turiu laiko žvalgytis, laukti...

lietuvių vardo paminėjimas 
buvo sutinkamas su džiaugsmu ir padėka...

Jau ir mano eilė. Ponios Marijos Pappas tvirtas 
rankos paspaudimas, malonus žvilgsnis. Sveikina 
"Skautų aidą" su gimtadieniu ir tuoj sako, kad lankėsi 
Lietuvoje, Vilnius labai gražus, o aš jai - "Atėnai man 
irgi patiko". M.Pappas yra graikų kilmės. Sustojam 
nuotraukai. "Kiek tau metų?" klausia į mane 
žiūrėdama. 74-ri, sakau susigėdus, o p.Michalski, 
netoliese stovėdama, tuoj įsiterpia - "ar jūs žinot, kad 
lietuviai skautai, kai įstoja, tai - "for life". Visam 
gyvenimui...

Alė Namikienė
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Galvosūkis - KAS MES?
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Žodžiai surašyti skersai, žemyn, aukštyn, įstrižai. 
Likusios raidės sudaro linksmą sakinį.

brolis, budėk, budys, burė, būgnas, dainos, eglės, 
ežeras, Geležinis Vilkas, gojus, iškyla, irklas, 
kalba, klevas, laužas, liepa, miškas, mugė, Nemunas, 
Neringa, palapinė, paukštytės, Rambynas, Romuva, 
rūtelė, saulė, sesė, skautai, skautės, stovykla, 
Šatrija, Širvinta, takelis, tiesi, vadovai, vilkiukai, 
vyčiai, žuvis

š A T R I J A R A M B Y N A S
I Ž A B R 0 L I S I U S L K A
R B S A K Š I M S B R A A I K
V 0 M A L Y K Š I U Ė U U I L
I G T R A D A S A D T L Ž S I
N N S E S Ė L Ė I Ė A Ė A N V
T A T U L 0 B T S K K R S I S
A S 0 S I Ė A Y A P E I L M I
N S V I S E I T V Z L K I M N
E v Y č I A I Š E Ū I S A M I
M Ų K D T R S K L U S I V U Ž
U 0 L U U Ė M U K S U J 0 G E
N u A V L B D A I N 0 S D Ė L
A K 0 G Ė N I P A L A P A J E
S N E R I N G A R 0 M U V A G
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LSS — LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

Lietuviškoji skautybė yra Pasaulio skautę sąjūdžio dalis. Pasaulyje yra virš 28 milijony skautę ir skaučiy 
216-oje valstybiy. 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 lietuviy skauty-skaučiy 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 Skautę Sąjungą.

1945 m. iš tėvynės į Vakarę Vokietiją pasitraukusiy lietuviy tarpe atgaivinta lietuviškoji skautybė. 

Lietuviy kilmės jaunimo - skautę vienetai veikia JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Piety Amerikoje ir 

priklauso Lietuviy Skautę Sąjungai (LSS).
Skautę 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 

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

Auklėjimo darbui vykdyti, berniukai ir vyrai jungiami į Lietuviy Skautę Broliją (LSB), mergaitės ir 
moterys - į Lietuviy Skaučiy Seseriją (LSS), o studijuojantis jaunimas - į Akademinį Skautę Sąjūdį (ASS).

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

ir skautes (paukštytes, vilkiukus, ūdrytes, bebriukus), skautus ir skautes (skautus, skautes, jury jaunes, jury 

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

vyresniąsias skautes, jury būdžius ir gintares. Sąjungoje taip pat veikia oro skautai.

Skautiški vienetai veikia veikia pagal Lord Baden-Powell skautybei skirtą metodą - skilčiy sistemą. 

Skautę sueigos dažniausiai (pagal vietos sąlygas) vyksta po lituanistinės mokyklos pamokę.

Visi vadovai ir vadovės yra savanoriai, įvairiy profesijy žmonės. Vadovus,-es saisto skautiškos tradici

jos, atsakomybė, nuostatai, prievolės, skauto įstatai.

Oficialus Lietuviy Skautę Sąjungos organas yra "Skautę aidas", leidžiamas LSS Tarybos Pirmijos.
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