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Skaučių Kalėdos

Kada šlipsas raudonas, tikim pasakų šalį, 
Ir Kalėdos ateina su lėlėm, su žaislais, 
Su blizgučiais, saldainiais, ir Kalėdų Senelį 
Lydi Išminčiai trys, nešini smilkalais.

Daug giesmių geltonšlipsės mokinas,
Lanko prieglaudas, žmones senus;
Piemenėliai, Aukščiausią 
•pažinę,
Skelbia - Dievas Karalius pas 
mus.

Kada mėlynas šlipsas, sniego 
senis sušalęs
Gera šokt ir dainuoti kartu.
Žalios eglės, Kalėdų varpeliai, 
Ten jaunystė, ten aš, ten ir tu.

Dienos, metai ir mėnesiai bėga, 
Šlipsas žalias, plaukai jau žili, 
Tik Betliejuje Kūdikis miega, 
Neša meilę, ramybę širdy...

Tesujungia mus darbas, 
vienybė,
Stokim, sesės, į skautišką ratą.
Linkim Džiaugsmo, Kalėdų 
Ramybės
Ir Laimingų, Šventų Naujų 
Metų!

Sesė Rita 
2006 m.

Z. Sodeikienės iliustracija
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DIEVUI. TĖVYNEI A R T I M U
' ___________________ ■_____________________________ •_____________________________________________ ___ . ■

Skautė giliau supranta**.
vyr.sk. v.sL Inga Newsom

Pabudėt, mielas broli, ir mudu eiva!
Dieną naktį ugniakuro kylantis dūmas 
Gręžia dangų vilties ugnimi: Lietuva!

B.Brazdžionis

Kasdieną skautų stovykloje viršininkas pasveikina 
stovyklautojus šūkiu “Budėk!”, o stovykla atsako 
- “Vis Budžiu!” Daugelis atsako taip todėl, kad 
taip įprato sakyti nuo mažens. Keli kiti galvoja, kad 

stovykloje reikia budėti dar ir dėl sesių, ir brolių. O aš 
manau ir žinau, kad skautei reikia budėti ne tik stovyk
loje, bet ir kasdieniniame gyvenime tarnaujant Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Mes, skautės, naudojamės Dievo 
duotais talentais kitų naudai.

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą, 
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena, 
Iš tavo rankos man ir laimė mano krito, 
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

B.Brazdžionis

Skautės katalikės tikėjimas nėra vien tik apsi
lankymas bažnyčioje. Gyvas tikėjimas yra geri darbai ir 
nuolatinis budrus atvirumas aplinkai. Skaučių įstatai ir 
dešimt Dievo įsakymų mums duoda praktiškas ir mora
lines gyvenimui gaires. Per šiuos įstatus ir įsakymus 
mes išmokstam kasdieną stengtis tarnauti kitiems, ypač 
Dievui. Sekdami Kristaus nurodymus, mes atliekam 
gerus darbelius tuo pagerindami Dievo pasaulį. 
Nežiopsom ir pasyviai nestebim kitus, bet visuomet ban
dome paveikti aplinką pagal Dievo valią. Savaime aišku, 
kad lankomės, meldžiamės bažnyčioje, gerbiam tėvus, 
nežudom... Skautė giliau supranta tuos nurodymus ir 
Dievo tikslus. Mes - katalikės turime atsakomybę kovoti 
už tikėjimą. Šiomis dienomis tai yra tikras iššūkis, nes 
pasaulis, mums rodo, kad yra lengviau nusisukti nuo 
Dievo. Žmonės vis klausinėja - kodėl miršta nekalti, 
kodėl nusikaltėliai laisvi, kodėl Dievas karų nesustabdo 
ir t.t. Skautės šioj padėty stengiasi nugalėti nihilistinę 
visuomenės įtaką ir įžvelgti Dievo ranką pasaulio įvyki
uose. Tikėjimas ir viltis atnaujina jų pasaulėžiūrą.

Aš čia gyva - po kojų tarė žemė, 
Aš čia gyva - sūnau, ar nematai ?
Aš čia gyva - palinkę ir sutemę, 
Atsiliepė dangaus skliautai.

B.Brazdžionis

vyr.sk.v.sl. Inga Newsom

Antras skautiško gyvenimo pamatas yra tau
tiškumas. Lankome lituanistinę mokyklą, stovyklau
jame, šokame tautinius šokius. Aš stengiuosi dirbti 
kartu ir su kitais Amerikos lietuviais, kad pagerinti 
lietuviškąjį gyvenimą, seku Lietuvos gyvenimą laikrašči
uose bei internete. Įvykiai Lietuvoje paveikia ir mus čia 
- Amerikoje. Lietuvybė, vis dėl to, suteikia dar gilesnę 
gyvenimo prasmę, ją praturtina. Budėti tėvynei dažnai 
yra sunku, nes tautiškumas Lietuvoje, atrodo, silpsta. 
Tad yra mūsų atsakomybė padėti prisikelti tai dvasiai, 
švęsti tautines šventes, bendrauti su Lietuva ir įtikinti 
žmones ten ir čia, kad tautiškumas yra dvasinė vertybė. 
Mano kasdieninėje mokykloje, galiu užtikrinti, visos kla
siokės žino, kad mudvi su Aleksandra esame ne tik lietu-
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vaitės, bet ir skautės. Paklausta apie mano tautybę, ar 
net apie mano atostogas, su pasitikėjimu atsakau, kad 
stovyklavau lietuvių skautų stovykloje. Nors draugėms 
kartais ir juokas, bet man - ne. Man tai yra vienas iš 
didžiausių malonumų gyvenime.

Aš žinau, yra Šviesa pasauly,
Ir keliauja ji vienui vienui viena.
Pro naktis, pro padugnes ji spindi saule, 
Ir karaliui, ir man, vargšui, amžina.
Meile amžina.

B. Brazdžionis

Dievo ir Tėvynės meilė skautiškoje ideologijoje 
yra papildoma budėjimu artimui. Kiekvienas skautų 
įstatas primena kaip mes kasdien galime padėti 
draugams, tėvams, pasauliui. Kristus sakė, kad yra leng
va būti geru savo draugui; net ir blogi žmonės gražiai 
elgiasi su savo draugais. Skautė yra draugė ne tik pažįs
tamiems, bet padeda ir draugauja su visais, ypač su tais, 
kuriems reikia draugystės. Matydama nesantaiką ar 
problemas, stengiuosi pirma galvoti apie kitą ir bandau 
mano aplinkoj sudaryti ramybės ir teisingumo jausmą. 
Kai skautė mato vargstantį ar alkaną, randa būdą, kaip 
tam asmeniui padėti. Mūsų gerieji darbeliai, maži ar 
dideli, atžymėti ar neatžymėti, visada ką nors pradžiug

ins, pagerins gyvenimą. Iš kitos pusės - mes esme tikros, 
kad pakliuvus į nelaimę, visada atsiras kita sesė, kitas 
brolis, kuris mums padės. Šita ypatybė jungia skau
tiškąją šeimą. Lengva suprasti kodėl vadinamės sesėmis 
ir broliais. Per skautybę turime asmeninius ryšius su 
kitais skautais sąjungoje ir net pasaulyje. Nors jie gyve
na ir toli, širdyje žinau, kad esame viena didelė šeima ir 
tuo pačiu mano atsakomybėje yra tą šeimyniškumą tęsti 
ir išgyventi. Taip skautės ir daro - po truputį įtakojame 
pasaulį mūsų gerais darbais.

Budėjimas nėra tik sugebėti paslėpti skilties 
gairelę, kad broliai nakčia stovykloje jos nepaimtų. Ir 
nėra pasiruošimas nugalėti “priešą” miške. Tikras 
budėjimas yra nuolatinis pasiruošimas ir drąsa gyveni
mo naktyje kovoti su dvasios priešais. Tame darbe 
mums padeda Dievas, tvirtina tautiškumas ir remia 
mūsų artimieji.

Visos mūsų mintys, mūsų viltys
Prie gimtosios žemės ir namų, 
Ten sušąlę grįžtame sušilti 
Iš visų pasviečių svetimų.

B. Brazdžionis

v.sl. Inga Newsom yra vyresnioji skautė “Palangos” 
tunte, Los Angeles, CA

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄ. A
LSS Tarybos Pirmininko pažiūra Į Tarybos komisijas

P
rieš 45 metus kilo mintis 
aktyviau įjungti LSS Tary
bos narius į Sąjungos rei
kalų diskusijas. Pagal to meto 

reikalavimus, buvo steigiamos 
LSS Tarybos komisijos. Mintis 
yra panaši į tą, kuri randama 
daugelyje demokratinių kraštų 
valdžiose.

Pavyzdžiui - Amerikos 
valdžioje, Senate ir Kongrese 
randame įvairius komitetus, 
kurie išsamiau diskutuoja rei
kalus, padaro konkrečius spren
dimus ir tada rekomenduoja 
šiuos pasiūlymus pilnam kongre
sui ar senatui diskutuoti ir bal
suoti. Tokiu būdu-.visas Senatas 
(100 senatorių), arba visas 
Kongresas (virš 300 narių) ne
turi pilstyti “iš tuščio į kiaurą”,

2006 LAPKRITIS-CRUODIS

Lietuvių Dienų atidaryme, Los Angeles, buvo pakviesti dalyvauti LSS vadovai. 
Nuotraukoje iš k.: LSB VS v.s.fil. Romas Rupinskas, v.s.fil. Laima Rupinskienė, LSS VS 
v.s. Dalia Trakienė, ASS VP v.s.fil. Zita Rahbar, Darius Rahbar ir LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Gintaras Plačas. Nuotr. v.s.fil. Gilandos Matonienės
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kalbėdami apie įvairias mintis ir pageidavimus, kurie 
niekada nesibaigia. Mūsų - LSS Tarybos komisijų dar
bas yra panašus į šį kongreso pavyzdį. Tarybos komisi
jos išnagrinėja LSS reikalus ir duoda konkrečius pasiū
lymus Pirmijos ir Tarybos sprendimams.

Kodėl reikia Tarybos komisijų? Salia čia išaišk
intos priežasties, kad komisijos sutaupo Pirmijai ir tary
bai daug laiko, yra kelios kitos svarbios priežastys, 
kurios gal ne taip aiškios. Įjungdami visus tarybos nar
ius į komisijų darbą, duodame jiems progą iš arčiau įsig
ilinti ir suprasti mūsų Sąjungos rūpesčius, veiklą, 
dinamiką. Kadangi LSS Tarybos nariai gyvena įvairiose 
vietovėse, tai jie kviečia savo vietovių vadovus į šias 
komisijas. Tokiu būdu duodama proga visų LSS rajonų 
vadovams įsijungti į LSS esminių reikalų gvildenimą ir 
sprendimą. Kuo daugiau vadovų domėsis Sąjungos 
reikalais, tuo geresnės galimybės juos įtraukti ir į kitus 
Sąjungoje darbus bei pareigas, užtikrinant vadovavimo 
tęstinumą. Tuo pačiu - vadovai, turėję progos geriau 
išnagrinėti Sąjungos problemas, rūpesčius ar 
atsiekimus, tampa tvirtesniais ir sąmoningesniais 
vadovais savo vietovėse.

Pavyzdžiui - Kurio nors tunto tuntininkas, 
pakviestas dalyvauti LSS Vadovų lavinimo ir Tęstinumo 
komisijoje ir gavęs progą bendrauti su Vadovų lavinimo 
skyrių vedėjais, pamatys, kaip vadovų lavinimo darbai 
vyksta Čikagoje, Melbourne ar Toronte ir galės daug 
geros metodikos pritaikyti savame tunte. Arba - kurio 
nors Rajono Vadas, dirbdamas LSS Narių įjungimo į 
darbus komisijoje, turi progą susipažinti su daugeliu 
LSS rėmėjų, tėvų ir vadovų, jų pajėgumais, profesijomis 
ir darbo sričių talentais. Organizuodamas didesnę 
stovyklą, jis jau gali kreiptis į šiuos asmenis, prašy
damas jų pagalbos paįvairinant stovyklos programą, 
palengvinant administracinius darbus.

Galime duoti daug pavyzdžių, bet svarbiausia 
mintis yra ta, kad komisijos atlieka ne vien tik svarbią 
Sąjungos vadovavimo rolę, bet dinamika, kylanti iš šių 
komisijų darbo, duoda daug naudos visai Sąjungai 
daugeliui metų į ateitį ir mus visus sustiprina.

Kitas svarbus dinamikos reiškinys yra didesnis 
vadovų pritraukimas į LSS valdomųjų organų darbus. 
Komisijų nariai, turėję progą įsigilinti į Sąjungos 
reikalus, tikriausiai turės didesnį norą apsiimti vadovo 
pareigas ir toliau tęsti tuos darbus tiesioginiai iš savo 
apsiimtų pareigų. Kuo didesnis tokių vadovų pasirinki
mas, tuo geriau LSS vadovų tęstinumui. Duodami jiems 
progą spręsti esminius LSS reikalus, įtraukdami juos į 
naujus darbus, duodame savo skautams įvairesnę, 
įdomesnę organizaciją. Nauji žmonės, naujos mintys 
atgaivina bet kurią organizaciją, kuri po eilės metų 
pradeda pasidaryti nebeįdomi ir nuobodi.

Į darbą komisijose įtraukdami visų mūsų 
rajonų vadovus, gauname rajonų patirtį, patys praturtė

jame ir praturtiname visą savo Sąjungą. Tuo pačiu suar
tiname pasaulyje išsklaidytus mūsų rajonus, padedame 
visiems pasijusti nariais vienos organizacijos, kuri jais 
rūpinasi ir nori išgirsti jų nuomones bei pasiūlymus. 
Visi laimime!

Baigdamas - nors pagal Tarybos komisijų 
nuostatus neturiu gauti Pirmijos ar Tarybos narių pri
tarimo skiriant komisijas ar kviečiant jų pirmininkus, 
noriu, kad šis procesas būtų dalis mūsų visų minčių ir 
pažiūrų jungties. Turėdami progą pasisakyti komisijų 
steigimo raikalu, komisijų užduočių gvildenimu, 
įtraukiame daugiau LSS Vadovybės narių į komisijų 
dinamikos supratimą. Žiūrint į ateitį, būtų labai 
naudinga mūsų Sąjungai, jei LSS Tarybos komisijų 
dinamika klestėtų ir augtų, stiprindama mūsų visų 
pajėgumą ir bendravimą.

Kviečiu visus Sąjungos vadovus,-es pasisakyti 
šiuo reikalu ir pasidalinti savo pažiūromis.

Stiprėkime dirbdami kartu!

v.s.fil. Gintaras Plačas
LSS Tarybos Pirmininkas

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
LSS Tarybos Pirmija 2006 m. rugsėjo 16 d. j 

paskautininko laipsnį pakėlė: 
v.si. Girių Antanaitį, 

v. si. Kajų Kazoką, 
v. si. Tomą Skučą.

LSS Tarybos Pirmija 2006 m. spalio 14 d. į 
paskautininko laipsnį pakėlė: 

v. si. Liną Grybą, 
v. si. Rimą Marčiulionį, 
v.sl. Morkų Sungailą.

Į vyresnio skautininko laipsnį 
s. Teodorą Rotcą.

Į jūrų paskautininko laipsnį 
v. vai. Raimundą Novak, 
v.val. Rimą Petrauską.

į jūrų skautininko laipsnį 
j.ps.fil. Marių Narį.

LSS Tarybos Pirmija Lelijos Ordinu 
apdovanojo:

s. Algirdą Dudaitį, 
ps. Tony Philpott.
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LAIŠKAS LIETUVIŲ FONDO VALDYBAI
Mieli Lietuvių Fondo valdybos nariai,

Visos Lietuvių Skautų Sąjungos vardu dėkoju Jums už Lietuvių Fondo didelę finansinę 
paramą mūsų organizacijai. Jūsų gausūs pinigų paskirstymai, ypač jaunų vadovų 
lavinimo reikalams, padeda mums ruošti ir įgyvendinti programas jaunimui ir jų 
tėvams prienama kaina. Visi žinome, kad norint išlaikyti lietuviškų organizacijų 
gyvavimą už Lietuvos ribų, yra labai svarbu rūpintis ateities vadovais ir tęstinumu. Jei 
dabar nedėsime pastangų Įžiebti jauniems vadovams norą dirbti organizacijos gerovei, 
jei nesupažindinsime juos su organizacijų prasme ir nauda jaunimui, jei nelavinsime ir 
neperduosime jiems organizacijos meilę, ateitis gan prastai atrodytų.

1907 metais žymus britų generolas Robert Baden-Powell nutarė išmėginti jaunimo 
auklėjimo teorijas, kurios jau kelis metus “kunkuliavo” jo mintyse. Suorganizavęs apie 
20 berniukų ir suradęs tinkamą stovyklavietę Brownsea saloje prie Anglijos pakrantės, 
pravedė pirmąją bandomąją stovyklą. Nuo tos vasaros ir jo parašytos knygos 
“Skautybė Berniukams” 1908 metais, skautavimas greitai paplito visoje Anglijoje ir 
tuoj pat visame pasaulyje. 1918 metais skautybės mintis pasiekė ir Lietuvos jaunimą.

2007 m. pasaulinė skautų organizacija švenčia 100 metų sukaktį - tai didelis atsieki- 
mas. 2008 m. Lietuvių Skautų Sąjunga švenčia savo 90 metų jubiliejų. Norėdami bent 
simboliškai padėkoti Lietuvių Fondui už visą Jūsų paramą, Lietuvių Skautų Sąjungos 
Pirmija įrašo mūsų Sąjungą į Lietuvių Fondo narių eiles su 100 dol. auka, ir paprašėm 
v.s.fil. Rimantą Griškelį mus atstovauti Lietuvių Fonde.

Linkime Lietuvių Fondo valdybai daug sėkmės ir ryžto tęsiant savo kilnius darbus ir 
dar kartą širdingai dėkojame už Jūsų praėjusią ir būsimą paramą Lietuvių Skautų 
Sąjungai bei jos padaliniams. Ačiū, kad rūpinatės lietuviško jaunimo organizacijų 
tęstinumu ir gyvavimu, ir remiate mūsų veiklą!

Budžiu!

s.v.v.s.fil. Gintaras Plačas
LSS Tarybos Pirmininkas

LSS Tarybos posėdis
Trečiasis, 2006-2008 m. kadencijoje, LSS Tarybos posėdis 
įvyko 2006 m. spalio 21-22 d.d., PLC, Lemont, 1L

“...Ei, pirmyn į Tautinę stovyklą...” šiais Il-osios 
Tautinės stovyklos dainos žodžiais, kuriuos išeivijoje 
dainuoja jau ketvirtoji karta-generacija, užbaigtas dviejų 
dienų darbas. Kodėl ši trumpa Tarybos posėdžio apy
braiža pradedama nuo galo? Todėl, kad lietuvių skautų 
vadovybei IX Tautinė stovykla 2008 m. yra didysis 
rūpestis, džiaugsmas ir darbas. Visi kiti darbai, susiję su 
jaunimo auklėjimu yra, drįstu rašyti, rimtų, pasišven
tusių, šią kilnią idėją energingai tęsiančių vadovų,-ių 

rankose.
Šeštadienį, spalio 21 d., posėdis, pradėtas 8:30 

vai. ryto, tęsėsi iki 5:00 vai p.p. Po maldos (šiam 
posėdžiui, kartu su sveikinimu, atsiųstos v.s. Gedimino 
Kijausko SJ) ir Tarybos Pirmininko v.s.fil. Gintaro Plačo 
sveikinimo, Tarybos Vicepirmininkė v.s.fil. Gina 
Mačiulienė pravedė užsiėmimą-“žaidimą”, kuriame, 
sukarpytų paveikslų lapus sudėję į vieną, radome 
klausimus. Juos tos keturios vadovų grupelės savaip 
atsakė. Rezultatas? - aukščiausia pirmenybė vaikams- 
jaunimui, tada - lietuvių kalbai, vadovams, tėvams, 
Tautinei stovyklai, kurios ruošimui, aptarimui ir skirta
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LSS Tarybos posėdyje Tarybos sekretorė v.s. Marytė Utz, Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Gintaras Plačas 
ir Tarybos Vicepirmininkė v.s.fil. Gina Mačiulienė.

bei patiekimas, medi
cininė pagalba, draudi
mai, kelionės, kaina, 
pasų klausimas važiuo
jant iš vienos valstybės į 
kitą ir daugelis kitų su 
didelės stovyklos ruoša 
susijusių klausimų. 
Buvo atkreiptas 
dėmesys ir į praėjusių 
didžiųjų stovyklų 
patyrimą, pasisekimus 
ar sunkumus. Galutinį 
nuosprendį LSS 
Tarybos tvirtinimui 
pateiks Brolijos, 
Seserijos ir ASS vyr. 
vadovai.

didžioji posėdžio dalis.
Nelengvas darbas. Tarybos atsakomybėje yra 

galutinai patvirtinti (nutarti) kur ir kada vyks Tautinė 
stovykla. Yra du pasiūlymai - Kanados rajono lietuvių 
skautų stovyklavietė “Romuva”, priklausanti Romuva 
Ine., esanti netoli Huntsville, ON, 225 km. nuo Toronto 
ir “Camp Manatoc”, amerikiečių skautų stovyklavietė 
esanti tarp Cleveland ir Akron miestų, Cuyahoga Valley 
National Parke.

“Romuvos” stovyklavietės siūlymą pateikė 
Kanados rajono Vadas v.s. Romas Otto, “Camp 
Manatoc” - raštu “Pilėnų” tunto tuntininkas v.s. Remi
gijus Belzinskas. Tarybai reikėjo palyginti daugelį da
lykų - nuotoliai, įrengimai, kiek žmonių gali priimti, gal
imybės užsiėmimams (sportui, pionerijai), maisto ruoša

Dievui-Tėvynei-Artimui žvakutes uždega LSB Vyr. Skau
tininkas v.s.fil. Romas Rupinskas, ASS Vadijos Pirmininkė 
v.s.fil. Zita Rahbar ir LSS Vyr. Skautininke v.s. Dalia Trakienė

Po pietų Tarybos 
Pirmininkas, “apsišar

vavęs” net keturiomis rožių puokštėmis, meilingu 
žodžiu padėkojo v.s. Albinai Ramanauskienei už 22 metų 
darbą administruojant “Skautų aidą”, padėkojo ir sėk
mės linkėjo “Skautų aido” administratorės pareigas per
imančiai s.fil. Irenai Žukauskienei, dešimtus metus SA 
redaguojančiai v.s. Alei Namikienei ir šio Tarybos 
posėdžio dalyvius vaišinančiai s.fil. Lydijai Griauzdienei. 
Nuoširdžiai prisiminta posėdyje negalėjusi dalyvauti 
j.v.s. Irena Regienė, virš 40 metų “Draugo” dienraštyje 
redagavusi “Skautybės Kelią”. Už Nuopelnus Ordiną 
Tarybos Pirmininkas prisegė JAV Vidurio rajono Vadei 
s. Danai Mikužienei.

Ir vėl prie darbo. LSS Taryboje veikia 3 komisi
jos ir dar kelios yra pramatytos. Jas koordinuoja 
Tarybos Vicepirmininkė v.s.fil. Gina Mačiulienė.

LSS Nuostatų komisija, vadovaujama v.s.fil. 
Zitos Rahbar, pereitos kadencijos metu atlikusi didelį 
darbą (buvo pataisyti, priimti ir išleisti LSS nuostatai 
2005 m.), šiai kadencijai darbą tęsia toliau. Nuostatų 
komisijos nariai yra v.s. Tadas Dabšys, v.s.fil. Daina 
Kasputienė, s.fil. Vytenis Lietuvninkas ir v.s.fil. Kazys 
Matonis.

LSS Archyvo ir Muziejaus pirmininku yra 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis (pranešimą posėdžiui atsiuntęs 
raštu)), nariai - v.s. Gediminas Deveikis, j.s.fil. Justinas 
Kirvelaitis ir v.s. Romas Puodžiūnas. Jie savo darbą 
dirba jau daug metų, 2005 m. išleistas Archyvo- 
Muziejaus Katalogas.

Ryšių su Lietuvos Skautija naujai įsteigtos 
komisijos pirmininku yra v.s.fil. Rimantas Griškelis. 
Galėjome pasidžiaugti, kad broliui Griškeliui tar
pininkaujant, Lietuvos Skautijos vadovai paruošė gražų 
projektą “Pažink ir atrask Vilnių”, kurio įgyvendinimą 
2000.00 dol. parėmė Tautos Fondas.
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Toliau sekė Bro
lijos Vyr. Skautininko v.s. 
fil. Romo Rupinsko, Se
serijos Vyr. Skautininkės 
v.s. Dalios Trakienės ir 
Akademinio Skautų Są
jūdžio Vadijos Pirmininkės 
v.s.fil. Zitos Rahbar pra
nešimai, atliktų darbų 
apyskaitos, statistikos. Va
dovų pranešimuose išryš
kėjo didelė Lietuvių Fondo 
parama skautiškai veiklai 
ir, tuo pačiu, vadovų padė
ka fondui. Jau kelis kartus
LF skyrė paramą Gintaro 
ir Ąžuolo vadovų mokyk
loms, “Skautų aidui”. Šiais 
metais dosnią paramą 
suteikė Jaunųjų vadovų stovyklai, vykusiai 
“Romuvoje”, Rako stovyklavietės pagerinimui, 
draugininkų suvažiavimui ir t.t.

Aptartas LSS darbo planas 2006-2008 
m., vadovybės rinkimų korespondencinio su
važiavimo siūlymai ir t.t.

Sekmadienį, spalio 22 d., po šv. Mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, LSS 
vadovai susirinko dar dviejų valandų pasitari
mams apie ateities planus. Dalis LSS vadovybės 
dalyvių, iš tolimų vietovių, jau buvo išvykę. 
Baigiantis posėdžiui, Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Gintaras Plačas už puikų bendradarbiav
imą nuoširdžiai padėkojo Tarybos Vicepirmininkei 
v.s.fil. Ginai Mačiulienei ir Tarybos sekretorei v.s. 
Marytei Utz.
Sustojus į glaudų ratelį, sesė Gina perskaitė v.s. kun. 
Algimanto Žilinsko parašytą maldą posėdžio užbaigimui 
ir... suskambo linksma “Atgimė tėvynė”.

v.s.Alė Namikienė

Klausimus sprendžia v.s.fil. Rimantas Griškelis, v.s.fil. Vytenis Vilkas, v.s.fil. Gintas Taoras ir 
v.s.fil. Gintaras Plačas.

Skautiška šypsena labai padeda sprendimuose... v.s. Rasa 
Karvelienė, s. Dana Mikužienė, v.s.fil. Kazys Matonis, j.s.fil.

Rūta Kirkuvienė ir v.s. Albina Ramanauskienė.

(nuotraukos A.N.)

Glaudžiam rate baigiamas LSS Tarybos trečiasis posėdis, v.s. 
Alė Namikienė, v.s. Romas Otto, v.s.fil. Gintaras Plačas, 
j.s.fil.Rūta Kirkuvienė, v.s. Marytė Utz, s. Dana Mikužienė, 
j.s.fil. Virga Rimeikienė, v.s.fil. Kęstutis Ječius, v.s. Dalia 
Trakienė, v.s.fil. Kazys Matonis(nesimato), v.s. Irena Marke
vičienė, v.s.fil. Vytenis Vilkas ir v.s.fil. Gina Mačiulienė.
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Jaunų vadovų stovyklos apžvalga

L SS Jaunų vadovų 
stovykla vyko 
2006 m. liepos 29 
- rugpjūčio 5 dienomis, 

Romuvos stovyklavietė
je, Huntsville, ON, 
Kanadoje. Stovyklavo 
35 prit. skautų amžiaus 
skautai,-ės.

Paskelbti tikslai -
Jaunų vadovų stovykla 
buvo skirta prityrusių 
skautų amžiaus sesėms 
ir broliams, kurie nori:

Virvės traukimo varžybos kanojomis. “Guminių ančiukų” 
skiltis Eglė Širvinskaitė, Lauren Ploog, Veronika Sriubiškytė 
ir Ernesta Bartuškaitė smarkiai irkluoja prieš varžoves.

• Linksmai stovyklauti
ir susidraugauti su bendraamžiais stovykloje,
• Pasigilinti skautamokslyje ir įsigyti DAUG įdomių

specialybių,
• Pastiprinti savo vadovavimo ir instruktavi
mo gabumus.

Nepaskelbti tikslai -
° Lavinti jaunus, pilnamečius vadovus (18-25 
m. amžiaus) duodant jiems progą suplanuoti, 
suorganizuoti, pasiruošti ir pravesti įvairius 
užsiėmimus.
° Suruošti ir pravesti įvairią ir pilną dienot
varkę
•Paskatinti atsakomybę, iniciatyvą ir entuzi- 
azmą.\

Stovyklos struktūra -
•Stovyklavome skiltyse,
•Stovyklautojai turėjo progą pasirinkti spe
cialybių užsiėmimus,
•Laikėmės skautų įstatų ir įžodžio.

Kodėl specialybės?
•Jauniems yra lengviau vadovauti, kai jie 
patys gerai supranta ką reikia atlikti, ir kaip 
atlikti uždavinius.
® Specialybės yra svarbi skautavimo dalis.
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• Specialybes galima gana greitai įsi
gyti-
• Stovyklautojai užsidirbo 309 spe
cialybes, vidurkis 8.8

Stovyklos atgarsiai -
•Cleveland - vienos sesės mama: 
“Romuvos jaunųjų vadovų savaitė 
labai gerai pasisekė!!!”
•Alt ant o rajonas - sesė Daiva: 
“Atrodo, kad visi gražiai stovyklavo 
ir kursai labai pasisekė. Siunčiu 
Tomo nuotraukas, kad galėtumėt 
pasidalinti su kitais. Raginkite ir 
kitus skautus į sekančius kursus.”
• Chicago - “Kiek suprantu iš visų 
kalbų, atrodo, kad buvo sėkminga 
stovykla. Aldutė Martinkutė ir 
Viktutė Petrauskaitė labai daug 

“Bebrų” skiltis neša lauko virtuvės mantą į savo stovyklą: 
Anton Wasowics, Milo Lattanzi ir Kazimieras Šoliūnas.

pasakojo ir išdidžiai pasigyrė, kad
susirinko 11 specialybių! Tik skundėsi, kad neturėjo
pakankamai laisvo laiko, bet šiaip labai patenkintos!
Kiekviena stovykla visus moko - ir jaunus, ir vyres
nius.”
•Chicago - “gerai viskas praėjo ir, turbūt, palietei
kiekvieno jaunuolio gyvenimą”

Brolis Tomas

(nuotraukos s.fil.T.Dundzilos)

Šv. Mišių metu Eglė Šivinskaitė, Ramunė ir Ernesta 
Bartuškaitės vadovavo giesmėms, skaitė skaitinius. Jos 
užsidirbo Pamaldų pravedėjos specialybę.

Jaunų vadovų 
stovyklos atidarymo malda

i
Ačiū, Dieve, už šią gamtą Romuvoj, 

Kad saugiai visi atvyko praleisti 
savaitę drauge.

Ačiū už galimybę susitikti su senais 
ir naujais draugais,

Ir už vadovus, kurie paaukojo savo 
laiką ir darbą.

Palaimink mus susirinkusius čia ir 
mūsų šeimas namuose.

Saugok ir globok mus lydėdamas 
Tavo keliu.

(Maldą parašė prit. skautės iš Clevelando - 
Daina Chmieliauskaitė, Ramunė ir Ernesta 
Bartuškaitės. Sesė Virginija Rubinski, 
“Neringos” tuntas)
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Ar atlikau pareigą?

Skauto įžodį pirmojoje Atlanto rajono “Rambyno” stovykloje 1954 m. duoda busi
masis Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. Skautininkas; mazgelį užriša s. Elena 
Gimbutienė.

Sutemus - naktiniai žaidimai, laužas, 
na ir gal kiek numigome. Grįžau namo 
sekantį rytą gerokai uodų apgraužtas, 
stipriai atsiduodamas dūmais ir 
pasiruošęs dar kiek nusnausti. Bet kaip 
buvo smagu... čia tai tikrai man, 
pagalvojau!
Nekantriai laukiau sekančios iškylos, 

kuri turėjo vykti liepos mėn. Deja tą 
savaitę, kai vyko iškyla, mūsų šeima 
praleidome prie pajūrio, Nantasket 
Beach. Pergyvenau, kad praleidau 
iškylą. Dar labiau pergyvenau grįžęs 
namo ir sužinojęs, kad visi mano drau
gai, ir vyresni, ir jaunesni, davė skauto 
įžodį ir gavo geltonus kaklaraiščius. Tik 
aš vienas likau be kaklaraiščio - skautas 
kandidatas. Bet artinosi skautų vasaros 
stovykla, tad labai jos laukiau, tikėjausi 
ten pasipuošti geltonuoju kaklaraiščiu.
Įžodžiai turėjo būti vidurinio savait

galio šeštadienį prieš vėliavų nuleidimą. 
Tikėtasi daug tėvų ir svečių, nes tai 
buvo pirmoji rajoninė stovykla rytų 
pakraštyje. Jos vardas - “Rambynas”. Iš 
ryto man draugininkas pranešė, kad po 
pietų dviem valandoms esu paskirtas 
budėti sargyboje brolijos rajone. 
Truputį buvo gaila, nes tai juk laisvesnė 
popietė; maudymasis, sportas, valtys, 
lankymas vyks kitoje ežero pusėje. O 
man reikės pasilikti rajone. Na, ką 
padarysi... pareiga lieka pareiga.
Budžiu. Praslinko valanda. Apėjau ir 
patikrinau visas pastovykles, kurios jau 
buvo apytuštės. Praslinko ir antra. Vėl

Tai, atrodo, buvo labai seniai, kada buvau žymiai 
jaunesnis. Mieste, kuriame augau - Worcester, 
MA, skautai įsisteigė vėlyvą 1954 m. pavasarį. 
Sekantį mėnesį sueigose susipažinome su skautų pro

grama ir pradėjome ruoštis įžodžiui.
Birželio mėn. įvyko pirmoji naktinė iškyla. 

Nuvykome į State Park mišką už maždaug 14 mylių, 
susiradome nuošalesnę vietą, kur iš tikrųjų net nebuvo 
galima stovyklauti nes nebuvo tam pritaikyta ir 
įsikūrėme nakčiai. Sename puode ant laužo ką tai 
virėme - tikrai buvo skanu, o gal tik buvome alkani...

apeinu stovyklą ir nekantriai laukiu, 
kada mane pavaduos sekantis. Belaukdamas įlipu į 
skautų vyčių pastatytą bokštą ir dairaus. Brolijos 
rajonas jau visiškai tuščias, tik retkarčiais praeina koks 
besilankantis svečias. Tyla. O iš kitos ežero pusės 
girdžiu smagius stovyklautojų balsus. Praslinko dar 
pora valandų, o aš vis dar čia. Neramu. Jau saulė žemi
au, šešėliai ilgėja... Pagaliau mano neramumas laimi ir, 
palikęs savo sargybos postą brolijos stovykloje, skubiai 
nukulniavau kiton ežero pusėn. Labai rūpėjo įžodis. Be 
to ten, be abejo, atrodė žymiai smagiau negu tuščioje
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stovykloje.
Laikrodžio neturėjau. Pasirodo buvo vėliau nei 

maniau. Pastovyklės jau išsirikiavusios vėliavų nulei
dimui. Skautų įžodžiui pasiruošę jau irgi laukia eilėje. 
Skubiai prisijungiau prie jų. Grupėje buvau, turbūt, pats 
didžiausias, kiek ištysęs 14-metis. Įžodis - ir pagaliau aš 
jau su geltonu kaklaraiščiu!

Po vėliavų nuleidimo prieinu prie draugininko 
ir sakau, - “apleidau stovyklą, nes labai nenorėjau vėl 

pasilikti kandidatas be šlipso.” “Ooo, gerai, kad atėjai, 
aš visai apie tave užmiršau!” - man atsakė. Žinoma, 
turėjo jis keletą pažįstamų vyr. skaučių pastovyklėje, 
sportas, lankymasis - pilnai suprantama...

O gal reikėjo man pasilikti stovykloje toliau 
budėti? Bet save išteisinau. Labai norėjau būti kaip ir 
kiti - su šlipsu.

K.M.

9.11. - Rugsėjo Vienuoliktoji

M
anau, kad niekam nereikia aiškinti, ką reiškia 
Amerikai ši data - Rugsėjo 11, 2001, bet, suėjus 
penkiems metams nuo šio tragiško įvykio, 
norisi šiek tiek prisiminti tą dieną, kai teroristai sugri

ovė New Yorko taip vadinamą World Trade Center, arba 
populiariai vadinamus Twin Towers - Dvyniai Bokštai, 
kur buvo visa eilė bankų ir įvairiausių finansinių insti
tucijų, ir kur dirbo keli tūkstančiai žmonių.

Tada aš gyvenau New Yorko Queens rajone, 
daugiabutiniame pastate, keturioliktame aukšte. Pro 
langus puikiai matėsi Manhattano didelė dalis su žymi
ais pastatais, kaip Chrysler ir Empire State Buildings ir, 
žinoma, minėtieji Twin Towers.

Buvo graži saulėta diena. Kaip visda, prieš 
pradedant dienos programą, mėgdavau pro langą 
pasižiūrėti į didingus pastatus anapus Hudsono upės. 
Bežiūrint, savotiškai suvirpėjo oras ir pasigirdo trenks
mas. Iš vieno Twin Towers bokšto pasirodė juodi dūmai. 
Netrukus suskambo telefonas. Ir išgirdau tokią žinią - 
“teroristai įskraidino lėktuvą su visais keleiviais į Twin 
Towers!” Iki nubėgau atgal prie lango, jau ir iš antro 
bokšto pasirodė dūmai - antras lėktuvas atsitrenkė į 
antrąjį bokštą. Beveik tuo pačiu metu pasigirdo gais
rininkų, policijos ir pirmosios pagalbos mašinų sirenos. 
Visi skubėjo pagalbon net nežinodami tiksliai kas vyks
ta. Televizijoje tuojau pasirodė visa tragedija iš arti. 
Rodė bėgančius, rodė drąsius gaisrininkus skubančius į 
pagalbą, policiją, bandančią palaikyti tvarką ir t.t.

Ypač narsiai ir atkakliai stengėsi gaisrininkai, 
skubėdami į degančius bokštus gelbėti ten dirbačius 
žmones. Kadangi abu bokštai turėjo po 100 aukštų, buvo 
didelis uždavinys, nes, bematant užgeso elektra, neveikė 
liftai, reikėjo naudoti laiptus. Tie aukštai, į kuriuos 
atsitrenkė lėktuvai - degė. Juose buvę žmonės beveik iš 
karto žuvo. Kas galėjo, stengėsi leistis laiptais žemyn, o 
prieš juos į viršų skubėjo gaisrininkai. Kiekviena 

sekundė buvo brangi! O kaip matuoti tuos laiptus 
myliomis!, kuriais žemę pasiekti bandė tūkstančiai 
žmonių?! Ir štai, niekam nesitikint tokios pabaigos, 
didingieji bokštai pradėjo smukti žemyn, po savimi 
palaidodami žmones ir jų gelbėtojus - virš 300 gais
rininkų!

Kodėl apie tai dabar rašau? Todėl, kad šios 
tragedijos metu išryškėjo gelbėtojų drąsa, nepalaužiama 
jėga, auka savo artimui (nematytam, negirdėtam) 
statant savo gyvybę pavojun.

Nugriovus bokštams, savanoriai gelbėtojai be 
poilsio, be atvangos, ieškojo karštuose griuvėsiuose dar 
gyvų žmonių ir rado, ir matėme televizijos ekranuose. 
Man visam gyvenimui liks atmintyje vieno jauno, 
paišinu veidu, be galo nuvargusio, 28-30 metų gais
rininko žodžiai reporteriui - “Aš buvau ir esu skautas - 
čia atlikau gerąjį darbelį”. Daug buvo tokių didvyrių 
tomis valandomis ne vien New Yorke, bet ir 
Washingtone, kur lėktuvas pataikė į Pentagono rūmus, 
ir Pennsylvanijos laukuose...

Dabar, kai tenka būti toje vietoje kur stovėjo 
Twin Towers, kur yra aptvertas plotas vadinamas 
Ground Zero, visada prisimenu jaunąjį gaisrininką 
Daniel, kuris tą baisią dieną atliko savo gerąjį darbelį...

Tos baisios tragedijos gyvais liudininkais taip 
pat yra du lietuviai skautai vyčiai, dirbę Twin Towers ir 
viena vyresnioji skautė, dirbusi kaimyniniame Wall 
Street. Visi laimingai išsigelbėjo, daug mylių pėsčiomis 
nukeliavę iš nelaimės vietos, kol pasiekė savo artimuo
sius.

Tegul Dievas, kuriam mes pasižadėjome tarnau
ti, apsaugo mus ir toliau, kad galėtume visada pagelbėti 
artimui, kaip tas jaunas gaisrininkas...

v.s. Birutė Kidolienė
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Pagerbtas v.s. Česlovas Kiliulis
Česlovo Kiliulio nuoširdi, plati 

skautiškoji veikla tęsiasi nuo 
pat penktojo dešimtmečio 

pradžios, kada jis, dar vaiku 
būdamas, sii šeima atvyko iš 
Vokietijos į Bostoną. Jo nepailstamo 
entuziazmo ir 25-rių metų vadovav
imo dėka išaugo Lietuviškosios 
Skautybės Fondas.

Pernai Česlovas sulaukė 
70-ties metų, deja, ta sukaktimi 
negalėjo sykiu džiaugtis jo brangi 
žmona v.s.fil. Laimutė Kiliulienė, 
kuri mirė 2004 m. pavasarį.

Šių metų balandžio 29 d., 
v.s. Inos Nenortienės namuose 
įvyko Česlovo pagerbimas. 
Renginiu rūpinosi namų šei
mininkė Ina, v.s. Birutė Banaitienė 
ir v.s. Saulė Šatienė. Šventėje daly
vavo apie 30 Bostono apylinkėje 
gyvenančių Česlovo draugų, daugu
moje skautų. Šurmulio nustebintą
Česlovą atlydėjo jo sūnūs Tomas, Romas ir duktė Daiva. v.s. Česlovas Kiliulis su dukra Daiva ir sūnumis Romu ir

Susirinkusiems pabendravus ir pasivaišinus Tomu.

Česlovą Kiliulį pasveikinti susirinkę Bostono sesės ir broliai skautininkai.
(nuotraukas atsiuntė v.s. Birutė Banaitienė)
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suneštiniais gardumynais, sekė trumpa pagerbimo pro
grama. Vs. Birutė Banaitienė aptarė Česlovo atliktus 
darbus Bostono ir JAV lietuvių skautijos veikloje (neliko 
nepaminėti ir a.a. Laimos nuopelnai), o s.fil. Julius 
Špakevičius plačiau aptarė Česlovo pastangas auginant 
LS fondą. Tapęs jo pirmuoju pirmininku, jis pasikvietė 
valdybon darbščius skautininkus, gyvenančius netoli 
Bostono. Valdybą kviesdavo posėdžiams kas keli mėne
siai - vis keldamas naujas mintis, kokiais būdais sutelk
ti daugiau pajamų LS fondui. Jo ilgo fondui vadovavimo 
metu surengti vaidinimai (du sykius kviestas “Antra 
kaimas” iš Čikagos), parodos, pokyliai, loterijos. Česlo
vas taip pat sudarė fondo atstovų tinklą, rasdamas juos 
beveik visuose lietuvių telkiniuose. Atstovai padėdavo 
valdybai, ypač šermenų metu, pasiūlant mirusiojo 
artimiesiems LS fondą, kur atsilankiusieji galėtų palikti 
savą auką mirusiojo atminčiai. Metams bėgant tai tapo 
labai dažni atvejai..., o fondui susidarė gražios įplaukos. 
Kai dešimtmečiais įvairūs skautijos darbuotojai vilkino 
“Lietuviškoji skautija 1945-1985” knygos išleidimą, 
Česlovas įsipareigojo šį didelį darbą užbaigti: susiradęs 
pagelbininkus, išspausdintą knygą netrukus pristatė 
visuomenei.

Pabaigai dail. Ina Nenortienė įteikė Česlovui jos 
pačios sukurtą, įrėmintą skiautinį: centre - iš daugelio 
jo skautiškos veiklos nuotraukų sudėta kompozicija, 
kraštuose paliekant vietos visų dalyvių parašams (kur, 
vos atvykę, ten pasirašė...) Sujaudintas Česlovas 
Kiliulis visiems padėkojo, o susirinkusieji jam linkėjo 
sveikatos ir viso geriausio.

JŠ

Šventės “kaltininkai” - s.fil. Julius Špakevičius, v.s. Birutė 
Banaitienė, v.s. Česlovas Kiliulis ir v.s.dail. Ina Nenortienė.

Gerai pasisekė 
Vydūno fondo 
suruoštas knygų 
vajus

R
ugpjūty Vydūno fondas gavo padėkos laišką iš 
Adomo Mickevičiaus universiteto Poznanėj. 
Baltistikos skyriaus vedėja prof. Nicole Nau rašo: 
“Gerb. Vydūno Fondo Taryba, esame Jums labai dėkin

gi, kad buvote taip geraširdė ir padovanojote tiek daug 
vertingų, naudingų ir reikalingų knygų. Kiekviena iš jų 
yra mums ypatingai brangi ne tik dėl to, kad palengvina 
darbą dėstytojams, bet suteikia galimybę patiems stu
dentams (ypač magistrantams ir doktorantams) lavin
tis. Jūsų siuntos dėka, mūsų biblioteka žymiai 
praturtėjo ir prasiplėtė knygomis, kurių negautume jau 
pirkti Lietuvoje.

Todėl, nuoširdžiai dėkojame už paramą kny
gomis ir siuntos organizavimą mūsų katedrai. Jūsų kny
gos labai pravers ne tik mūsų darbuotojams, bet ir mūsų 
dabartiniams ir būsimiems studentams. Dar kartą 
didelis AČIŪ.”

Adomo Mickevičiaus universiteto (Lenkijoje) 
tuometiniam dėstytojui Giedriui Zidoniui kreipiantis, 
2005-jų metų' rudenį Vydūno fondas suorganizavo ir 
išsiuntė virš 800 knygų siuntą. Įvairaus žanro leidinius 
padovanojo Vydūno fondas, Ateitis - Vaclovas Kleiza, 
Vytautas Černius, Ph.D., Eugenija Daugirdienė, Sofija 
Jelionienė, Vladas Kaupas, Romas Meilus, Irena 
Regienė (Lietuviška Enciklopedija. Pilni 37 tomai), 
Aldona ir Antanas Sūnaitis, Laimutė ir Algirdas 
Stepaičiai (Laisvės kovų archyvas; 36 tomai), Aldona 
Zailskaitė, Gintautas ir Lakštuonė Vėžiai.

Visų labai vertingų knygų išvardinti neį
manoma. Tačiau, išsiųstų knygų sąrašuose yra beveik 
visų mūsų klasikų, poetų, beletristų, dramaturgų kūry
ba, Lietuvių enciklopedija, Lietuvos istorijos knygos, 
laisvės kovų, žurnalistikos ir biografiniaį leidiniai. Be to 
apstu įvairių mokslinių darbų, jų tarpe - “Dabartinė 
Lietuvos kalba”, “Lietuvių kalbos tarties žodynas” 
(Vytautas Vitkauskas),: Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto leidiniai, Lietuvos rašytojų metraščiai ir 1.1.

Jei atsirastų daugiau norinčių savo turimomis 
knygomis pasidalinti su Lietuvos bibliotekomis, prašom 
kreiptis į Vydūno fondą, 14911 127^ Str., Lemont, IL 
60439

fil. Ritonė Rudaitienė
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Gerieji darbeliai tęsiami per Lietuvių Fondą

Iš tikro ne darbeliai, o dideli, geri darbai.
“Be šitos stipendijos man būtų labai sunku tęsti 

architektūros mokslus. Jūsų duosnumas leis man 
nusipirkti medžiagas modeliams, knygas ir kompiuterių 
programas...” rašo šių (2006) metų Vidugirio fondo 
stipendininkė.

v.s.fil. Vytautas Vidugiris, buvęs Lietuvių 
Skautų Brolijos Vyriausiu Skautininku 1979-1984 
metais, Lietuvių Fondui paliko 100,000 dol., kad gerieji 
darbai būtų tęsiami ir po jo mirties. Jo palikimą 
tvarkingai išdalijo žmona sesė Helen, kuri priklauso 
“Kun. Gražinos” vyr.skaučių būreliui Los Angeles.

Lietuvių Fondo informacijoje skelbiama, kad LF 
2006 m. paskyrė 71 stipendiją, tai 25% šių metų skirtos 
paramos. Kiti 75% skirtos paramos remia mokslą, švi
etimą, kultūrą, lietuviško jaunimo ugdymą išeivijoje ir 
Lietuvoje.

Lietuvių Fonde yra virš 7000 narių. 2006 
metams fondo naujų narių vajus pavadintas “Mes nar
iai! Mūsų tauta - mūsų ateitis”. Ištrauka iš LF 
Tarybos pirmininko Vytauto Kamanto ir Valdybos 
pirmininkės Sigitos Balzekienės sveikinimo nariams: 
“...Visus kviečiame įrašyti LF nariais (su 100 dol. auka) 
arba LF nariais kandidatais (su 10 dol. ar didesne auka) 
Jūsų vaikus, vaikaičius bei gimines ar draugus, padidin
ti Jūsų asmeniškus įnašus ir prisiminti Lietuvių Fondą 
Jūsų testamentuose. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią 
paramą Lietuvių Fondui ir jo darbams.”

Dar yra Specialios paskirties fondai 
Lietuvių fondo apimtyje. 2006 metais, pagal tų 
fondų steigėjų nurodymus išmokėta iš viso 149,960 dol. 
Pav.: v.s.fil. Vidugirio inžinerijos stipendijų fondas - 

3,700 dol., s.fil. Amalijos ir Mykolo Jagučių stipendijų 
fondas - 777 dol., v.s.fil. Stepono Kolupailos studentų 
šalpos fondas - 370 doL, s. Evelinos ir Broniaus Masiokų 
(Lietuvių Kalbos Institutui) - 740 dol., s.prel. Juozo 
Prunskio 8-ni fondai iš viso, o Lietuvių Skautų Sąjungai 
paskirta - 370 dol. ir t.t.

Kiekvienais metais Lietuvių Fondas ruošia 
tradicinį rudens pokylį. Šiais metais, lapkričio 4 d. jis 
vyksta Pasaulio Lietuvių Centro salėse, Lemonte. Kartu 
bus “Dovana nariams” koncertas, kuriame programą 
atliks LF stipendininkė, pianistė Evelina Puzaite, 
fortepioną studijuojanti Guildhall aukštojoje muzikos ir 
dramos mokykloje, Londone, buvęs LF stipendininkas, 
pianistas Gabrielius Alekna magistro ir daktaro studijas 
baigęs Juilliard mokykloje New Yorke ir LF stipen
dininkė sopranas Vakarė Petroliūnaitė, studijuojanti 
Westminster Choir College, Princeton, New Jersey.

Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkė Sigita 
Balzekienė, kviesdama į koncertą ir pokylį, rašo: “Šį 
koncertą organizuojame, norėdami parodyti LF gabių 
studentų, kurie gauna Lietuvių Fondo stipendiją, talen
tus. Mes didžiuojamės jų pasiekimais ir tikime jog jų 
sėkmė ir išgarsėjimas pakels Lietuvių tautą. Mes labai 
dėkojame LF nariams, kurių duosnumas sudarė gal
imybes suteikti Lietuvių Fondo stipendijas. Šis koncer
tas - dovana Jiems!”

Linkėdami Lietuvių Fondui sėkmės, tariame 
nuoširdų ačiū už rėmimą lietuviškos skautiškos veiklos 
ir raginame visus jungtis į gerų, didžių darbų tęsėjų 
eiles.

v.s.AIė Namikienė

Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas v.s.fil. Vytautas Kamantas ir Valdybos pirmininkė 
Sigita Balzekienė LF spaudos konferencijos metu PLC, 2006 m. spalio 18 d. Nuotr. AN
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Dr. Jonas Naujokaitis, sulaukęs 94 metų, 
mirė 2006 m. liepos 17 d., San Diego,CA

1954 m. gegužės 9 d. dr. Jono Naujokaičio namu
ose, Pomona, CA., įvyko ASS Los Angeles skyriaus 
steigiamoji sueiga.

Šeima dėkoja už aukas, pagal velionio pagei
davimą, skirtas lietuviams skautams Los Angeles.

v.s. Mykolas Banevičius
mirė 2006 m. spalio 12 d., Hartford, CT

Skautiškos šeimos Tėvas, ilgametis JAV Atlanto 
rajone Vadovas. Baigęs Gilwellio mokyklą.

1978 m. VI Tautinėje stovykloje buvo vilkiukų pas- 
tovyklės viršininku, 1985 m. - Atlanto rajono 
“Anykščių šilelio” stovyklos viršininku, 1998 m. - VIII 
Tautinėje stovykloje krautuvėlės pagelbininku.

1985-1987 m. LSS Tarybos Pirmijos narys, 
Lietuvių Skautų Brolijos vadijos narys 1988-1993 m.

Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyboje nuo 
1985 m.

Geležinio Vilko Ordinu apdovanotas 2006 m.

v.s. Gerardui Juškėnui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu Jo šeimai.
Feliksas Mockus

v.s. Mykolas Banevičius 
nuotr. G.Treinienės

Prisimindami Namo išėjusias
v.s. Danutę Keršienę 

ir
s. Liudą Sendžikienę,kurios per eilę metų džiaugėsi ir rėmė “Skautų aidą” - skiriame 200 dol. jų šviesiam atminimui.

Toronto Skautininkių,-ų Ramovė 
v.s. Prima Saplienė
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Visus gimtadienius švenčiau Romuvoje
vyr.sk. Daiva Paškauskaitė

Vyr.skautės įžodį Romuvoje 
2006 m. rugpjūčio 11d. 
davusios - Adriana Turczyn, 
Kassandra Kulnys-Douglas, 
Virginija Pečiulytė, Daiva 
Paškauskaitė, Viktorija Yčaitė 
ir Austina Tarvydaitė džiau
giasi sesės Gerdos 
Tarvydienės dovanotu tortu.

G
imiau 1989 m. rugpjūčio 5 d. ir užaugau lietu
viškoje šeimoje. Į Kanados rajono lietuvių skautų 
Romuvos stovyklavietę pradėjau važiuoti 
būdama tik dviejų metukų. Visus savo gimtadienius 

švenčiau Romuvoje. Kadangi mano mama užaugo skau
tiškoje šeimoje, man nebuvo pasirinkimo - turėjau skau- 
tauti. Pradėjau liepsnele Romuvoje, tada buvau paukš
tytė, skautė, prityrusi skautė ir dabar vyr. skautė kan
didatė. Nors pradėjau skautavimąbe pasirinkimo, dabar 
aš pati pasirenku skautybę.

Trijų metų būdama pradėjau lankyti darželį,

Visa šeima prieš įžodį Romuvoje - ps. Audra Viskantienė, Viktorija 
Yčaitė, ps. Julija Yčienė, Kristina Yčaitė ir j.b.Paulius Bekeris.

kur lietuvės seselės mus išmokė melstis lietuviškai ir 
angliškai, ir daug lietuviškų dainų.

Maironio lituanistinę mokyklą Toronte pradė
jau keturių metų. Baigusi aštuntą skyrių, lankiau 
aukštesniuosius lietuvių kalbos kursus, kuriuos baigiau 
šiais metais. Kursuose teko rašyti straipsnius, keli buvo 
išspausdinti “Tėviškės Žiburiuose”, o kursus baigiant 
laimėjau “Student Ambassador Award”. Taip pat aš 
priklausau “Gintaro” tautinių šokių grupei. Į Kretingos 
stovyklą, Kanadoje, važiuoju nuo šešių metų. Šią vasarą 
buvo man antri metai vadovės pareigose.

Prisikėlimo parapijos vaikų chore pradėjau
giedoti būdama astuonių metų. Ir dabar kartais 
vadovauju giesmėms Mišių metu. Man buvo 
proga ir garbė dalyvauti Dainų šventėje Lietuvoje 
2003 metais su Kanados Jaunimo choru. Ten 
labai pajutau mano tikrąjį lietuviškumą ir 
supratau, kad visą gyvenimą norėsiu palaikyti 
ryšius su lietuviais. Kai grįžau iš Dainų šventės, 
skridau į Jubiliejinę stovyklą, vykusią Big Bear 
kalnuose Kalifornijoje. Bet prieš tai, dar būdama 
paukštyte, dalyvavau VIII Tautinėje stovykloje, 
Paxton, MA. 1998 m. Tik per skautavimą aš turė
jau progą susitikti su skautais iš visos Amerikos 
ir kitur. Dabar, būdama vyresnė, galiu suprasti 
kaip svarbu yra prisidėti prie lietuviškos veiklos 
ir džiaugiuosi, kad turėjau progų tai daryti.

Kai skautavimas yra didžioji gyvenimo dalis, 
labai daug išmokstame. Ne tik apie skaučių 
įsakymus ir įstatus, pioneriją ar mazgus, bet kaip 
būti gera sese, geru žmogumi. Įstatus bei įsaky-
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mus reikia ne tik žinoti, reikia pagal 
juos gyventi, galvoti apie artimą, 
padėti tiems, kur reikia ir būti 
pasiruošus gyvenimo nuotykiams. Aš 
viskam esu pasiruošusi ir noriu tapti 
vyresniąja skaute.

(Visada džiaugiamės kelionių 
aprašymais “Skautų aide”. Čia - 
sesės Paškauskaitės rašinyje matome 
lietuviškoje, skautiškoje šeimoje 
augusias jaunuolės 17 metų 
“kelionę”. Ir jos, ir jos šeimos atlikta 
labai daug.

“Šatrijos” tunto, Toronte, skautė 
Daiva Paškauskaitė savo biografiją 
parašė šiais metais vyr. skautės kan
didatės programai; įžodį davė šią 
vasarą Romuvoje.

Vyr. skautės įžodžio šventėje močiutė v.s. Albina Ramanaus
kienė, įžodį davusi Daiva Paškauskaitė, s. Indrė Ramanauskai 
tė Paškauskienė ir s.fil. Renata Ramanauskaitė Borucki.

Įdomu, kad vyr. skautės įžodį
Romuvoje 1974 m. davė ir jos mama s. Indrė, tada iš 
Chicagos dalyvavusi LSS Gintaro vadovių mokyklos 
stovykloje. Red.)

JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONE

“RAMBYNAS 40”
v.s. Birutė Prasauskienė

JAV Lietuvių bendruomenė šiuos metus paskelbė 
“Stovyklų metais”. Tai labai tiko Ramiojo Vandenyno 
rajono stovyklai, kuri švenčia Rambyno stovyklavietės 
40 metų jubiliejų. Stovyklavietė yra Kalifornijos Big 
Bear kalnuose. Stovykla vyko š.m. liepos 26-rugpjūčio 5 
d.d. ir pavadinta “Rambynas 40”. Pastovyklių vardai 
priminė prieš 40 metų mėgiamas temas: sesių - 
“Meilės”, brolių - “Taikos” pastovykles.

Stovyklos viršininkai buvo v.s.fil. Vytenis Vilkas 
ir ps.fil. Juozas Venckus. Ūkvedžiai - s.v. Vytas Venckus 
ir s.v.dr. Dainius Mulokas, iždininkė - s.fil. Audra 
Reivydienė, medicinos seselė - Kristina Bandžiulienė ir 
religinės programos vedėja - s.fil. Jūratė Venckienė.

Sesių paštovyklei vadovavo ps.fil. Regina 
Jogienė, jos pavaduotoja ir stovyklos fotografė - s.fil. 
Regina Polikaitienė. Paukštyčių vadovė buvo v.s.fil. 
Daina Kasputieųė, skaučių - vyr.sk.v.sl. Audra Griciūtė, 
prityrusių skaučių - vyr.sk.v.sl. Daiva Mattytė, vyres
niųjų skaučių - vyr.sk.v.sl. Daina Mattytė.

Brolių pastovykles vadovas buvo s.v.v.sl. Aidas 
Mattis, jo pavaduotojas ir programų vadovas - s.v. 
Liudas Deveikis, komendantas - s.v.kand. Aleksas 
Vilkas. Skautų ir prityrusių skautų draugininku buvo, 
s.v.v.sl. Dainius Anelauskas su padėjėjais s.v.kand. 
Andrium Mikuckiu ir s.v. Tauru Stočkum. Vilkiukų 
vadovas buvo ps. Vytas Dabšys, sporto vadovas - s.v. 
Audrius Avižienis, iškylos vadovas - s.v.kand. Vytas 
Reivydas. v.s.fil. Tadas Dabšys buvo specialių programų 
vadovas, ps. Kęstas Reivydas - baseino ir plaukimo 
vadovas. Brolis Kęstas stovyklai padovanojo baseiną, 
kad nereikėtų skautukų vežioti į toli nuo stovyklos esan
tį baseiną, ar Big Bear ežerą.

Savaitgalio jaunų šeimų paštovyklei, “Gėlių 
vaikai”, vadovavo ps. Laima Baipšienė, ps. Tara 
Čelkienė ir v.sl. Vida Jatulienė. Vadovės su tėvelių pagal
ba gražiai globojo ir užėmė mažiausius stovyklautojus.

Darbščiosios stovyklos virėjos pirmą savaitę 
buvo - vyr.sk. Darija Francesco, sesė Laima Žilinskienė
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(nuotraukos s.fil. Reginos 
Polikaitienės)

“Rambynas 40” stovyklos 
Kalifornijoje vadovai: s.v.
Dainius Mulokas, s.fil. Tadas
Dabšys, ps.fil. Juozas Venckus, 
s.v.v.sl. Marius Anelauskas, 
s.v.v.sl. Aidas Mattis, v.s.fil.
Vytenis Vilkas, ps.fil. Regina 
Jogienė ir s.fil. Jūratė 
Venckienė.

ir šefas Roger Vasserberg. Antrą savaitę jų darbą 
perėmė Dana Dabšienė, Birutė Milliron ir vyr.sk. Karen 
Dabšienė. Visi džiaugėsi skaniu, sveiku maistu, nes 
apetitas gryname ore tikrai buvo geras.

Liepos 29 d., šeštadienį, vyko stovyklos jubilie
jaus iškilmės. Prie lauko valgyklos buvo iškabinta daug 
padidintų nuotraukų iš praėjusių stovyklų. Vyko 
konkursas “Atspėk kas toje nuotraukoje?” Aprašymais 
ir nuotraukomis gražiai atvaizduota stovyklavietės 
istorija, iškabintas duosnių aukotojų sąrašas. 
Stovyklavietei nuolatos reikia taisymų, pagerinimų ir be 

aukų ji negalėtų išsilaikyti.
Artinantis vakarui, kvepiančių pušų pavėsyje, 

gražiai atnaujintoje ir papuoštoje gamtos “koplyčioje”, iš 
šv. Kazimiero parapijos atvykęs kun. Tomas 
Karanauskas aukojo šv. Mišias ir pasakė įdomų, skau
tams pritaikytą pamokslą. Kun. Tomas, pirmą kartą 
aplankęs “Rambyną”, pavadino jį tikru stebuklu.

Vakare vėliavų nuleidimo iškilmėms išsirikiavo 
virš 100 skautų,-ių ir dar tiek tėvelių ir svečių. 
Dabartinis Ramiojo vandenyno rajono Vadas ir stovyklos 
viršininkas v.s.fil. Vytenis Vilkas papasakojo apie

Skaučių “Meilės” pastovyklė.
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stovyklavietės įkūrimą, joje atlieka
mus pagerinimus. JAV LB Tarybos 
narė ps.fil. Violeta Gedgaudienė 
sveikino stovyklą ir prižadėjo 
Bendruomenės skiriamą piniginę 
dovaną vienam iš stovyklavietės 
pagerinimo darbų. Negalėdami 
dalyvauti, sveikinimus atsiuntė 
v.s.fil. Eugenijus ir v.s.fil. Irena 
Vilkai.

Po raportų, per “Palangos” 
tuntininkės ps.fil. Reginos Jogienės 
įsakymus sužinojom, kad sekančios 
sesės apdovanotos Vėliavos Žyme
niu: v.sl. Vida Jatulienė, vyr.sk. 
Darija Francesco ir sesė Laima 
Žilinskienė; Tėvynės Dukros 
Žymeniu apdovanotos: vyr.sk.v.sl. 
Aleksandra Habanek, vyr.sk.v.sl. 
Lina Jocaitė, vyr.sk.v.sl. Birutė 
Pakuckaitė ir v.sl. Briana Šilka- 
itytė. Sekė brolių “Valio! Valio!” ir 
“Kalniškių” tuntininko s.v.v.sl. 
Mariaus Anelausko įsakymas lei
džiantis Matui Gajauskui duoti 
vilkiuko įžodį. Po įžodžio Matukas, 
brolių vyčių mėtomas į aukštį, tos 
dienos tikrai nepamirš.

Iškilmingai programos 
daliai pasibaigus, į aikštę atžygiavo 
skautai nešdami paskutinių 4 
dešimtmečių plakatus ir dalyviai 
buvo kviečiami stoti prie tų, kurie 
atžymėjo jų pirmosios stovyklos 
dešimtmetį. Kilo juokas ir sąmyšis, 
kol visi atsiminė kuriai grupei prik
lauso.

To vakaro laužas vėl tęsė 4 
dešimtmečių temą. Tarp visų 
mėgiamų dainų ir atskirų vienetų 
pasirodymų buvo sugalvota, kaip 
su jumoru įtraukti net trijų kartų 
atstovus. Šios stovyklos vadovai ir 
vadovės tikrai gražiai atžymėjo 
mūsų mylimo Rambyno jubiliejų.

Kad stovyklavietė dar ilgai 
be piniginių bėdų gyvuotų, š.m. 
rugsėjo 30 d. ruošiamas balius su 
iškilminga vakariehe, skautiška 
programa ir šokiais. Viskas vyks 
Glendale Hilton viešbutyje. Šoki
ams gros orkestrus iš Lietuvos - 
“Skamp”.

Šaunieji vilkiukai 40-oje stovykloje Rambyne.

*
Big Bear kalnai, kvapnios pušys ir “Kalniškių” tunto skautų rikiuotė.

Sesės, draugės, vadovės - “Palangos” (LA) tunto vyresniosios skautės!
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Liepsnelės ir giliukai su tėveliais 
- trečioji skautiškoji karta 
Rambyne.

Prie vyčių paminklo Rambyno 
stovyklavietėje buv. Ramiojo 
Vandenyno rajono Vadas s.fil. 
Tadas Dabšys ir dabartinis RVR 
Vadas v.s.fil. Vytenis Vilkas.

“Rambyno” 
stovyklautojai 
prisimena...

Pirmas dešimtmetis -
s.fil. Jūratė Venckienė: reikėjo atsivežti savo indus. 
Pavalgę, juos plaudavome dviejuose kubiluose - vienas 
su muilu, kitas - bėjo. Jei buvai paskutinis, tai tas van
duo buvo o-jo-joi! Palapinės buvo sunkios, brezentinės, 
kaip kareivių. Mergaitės sukdavo plaukus ant didelių 
suktukų, o paskui, naktį puldavome vengrų skautų 
stovyklą prie Big Bear ežero.

s.fil. Jūratė Venckienė, “Rambynas 40” stovykloje religinės 
programos vedėja.

Antras dešimtmetis -
ps. Laima Balchienė: kartą, po smarkių naktinių 
žaidimų, iš ryto pamatėme mažiuką Volks Wagen auto
mobilį vidury sesių stovyklavietės, o jame miegantį 
brolį...
vyr.sk. Laima Sturonaitė: kartais naktys būdavo 
tokios šaltos, kad ant balučių rasdavom ledo. Eidamos 
miegoti šiltai apsirengdavom ir nosis užsiklodavom... 
Atsimenu, kai a.a.kun. Kasponis laikė mums šv. Mišias 
apsiavęs teniso batais...
vyr.sk. Darija Zaliūnaitė Francesco: visos atsivež- 
davom daug saldainių ir prisivalgydavom daugiau negu 
mama leisdavo namuose...
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Stovyklų prisiminimus 
pasakoja: ps. Laima 
Balchienė, vyr.sk. 
Darija Žaliūnaitė 
Francesco ir vyr.sk. 
Laima Sturonaitė. 
Šios sesės, kartu su 
s.fil. Audra 
Reivydiene, dabar 
vadovauja 
“Kunigaikštienės 
Gražinos” vyr. 
skaučių būreliui.

Trečias dešimtmetis -
ps.fil. Auris Jarašūnas: tada buvau 
geltonšlipsis...labai patiko gražios sesės... Vienoje 
stovykloje a.a.v,s, Mykolas Naujokaitis visą stovyklos 
programą pritaikė apysakos “Algimantas” temai. Buvo 
labai įdomu, statėm bokštus, kovojom su kryžiuočiais...

prit.skautė Karina Jogaitė, “Rambynas 40” stovyklautoja.

ps.fil. Auris Jarašūnas, LSS Tarybos narys, “Rambynas 40” 
stovykloje. Skautės Rūta ir Daina Bandžiulytės 

“Rambynas 40” stovykloje.
Ketvirtas dešimtmetis -
prit.skautė Karina Jogaitė: kai buvau paukštytė ir 
girdėdavau naktį lojant kajotes, labai bijodavau, bet sesė 
Regina išgelbėdavo ir nuramindavo...
skautės Rūta ir Daina Bandžiulytės: stovyklose vis 
randame naujų draugių... kartais nakties metu būdavo 
labai šalta... bijodavome, kai naktį staugė kajotės...

Čia tik trupinėlis gražių atsiminimų iš praėjusių stovyk
lų JAV Ramiojo Vandenyno rajone. Visi “Rambyne” 
stovyklavę prisimename ne tik pasisemtas skautiškas 
žinias ir patyrimą, bet ir daugelį nuotykių, netikėtumų 
ir gražių naujų draugysčių. Iki sekančios stovyklos, kuri 
bus jau penktame dešimtmetyje!

sesė Birutė Prasauskienė
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JA VAT LAN TO RAJ ON E

Kur pieva, ežeras, pušynas
- ten Atlanto “VABALYNAS”!

J
AV Atlanto rajono stovykla “Vabalynas" vyko š.m. rugpjūčio 13-20 d.d., Bolton, MA. Stovyklos vadovai: viršininkas 
Romas Juozelskis, Atlanto rajono Vadė Naida Šnipaitė-Johnson, Paulita Alinskienė, Linas Banevičius, Aldutė 
Belzer, Dalytė Bernotienė, Vytas Dilba, Daiva Juozelskienė, Milda Kvedarienė, Janina Matulaitienė, Dana 
MacDonald, Debbie Pileikienė, Arūnas Šimkus, Lina Šmidt, Auksė Stočkutė.
Paukštytės stovyklavo "Plaštakių” pastovyklėje, vilkiukai - “Tarakonų”, skautės - “Boružių”, skautai - “Vorų”, 

prit.skautės - “Jonvabalių”, prit.skautai - “Laumžirgių”, vyr. skautės - “Širšių”, skautai vyčiai - "Bimbalų” pastovyklė
je.

Liepsnelės, giliukai ir jaunesni stovyklavo kartu su tėveliais jaunų šeimų “Avilio” pastovyklėje. Vadovės - ps. Paulita 
Alinskienė irv.sl. Monica Murauskienė.

Stovykloje išleistas 26 puslapių! laikraštėlis “Žynys”. Kiekvienai pastovyklei skirtas visas puslapis su nuotrauka ir 
visų pavardėmis. 8 puslapiai jaunimo piešinių (konkursui) stovyklos vardo tema. s. Janinos Matulaitienės eilėraštis 
apie stovylą įlistruotas viešnios iš Los Angeles - sesės Auksės Stoškutės. Galvosūkis, juokai, nuotykiai. Labai gražus, 
švarus leidinėlis, kurį paruošė Debbie Pileika (redaktorė), Lina Šmidt, Vytas Dilba ir Romas Juozelskis.

“Vabalyno” stovyklos nuotraukas galima pažiūrėti tinklalapyje http://www.isveikata.com/ar/vabalynas/gallery/albums.php
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(Gavę leidimą, iš “Vabalyno” stovyklos laikraštėlio perspausdiname nuotraukas ir kitą informaciją.
Pavardės po nuotraukomis nėra eilės tvarka. Red.)

JAV Atlanto rajono “Vabalyno" stovyklos štabas: Paulita 
Alinskienė, Linas Banevičius, Aldutė Belzer, Dalytė 
Bernotienė, Vytas Dilba, Daiva Juozelskienė, Romas 
Juozelskis, Milda Kvedarienė, Janina Matulaitienė, Dana 
MacDonald, Debbie Pileikienė, Arūnas Šimkus, Lina Šmidt, 
Naida Šnipas-Johnson, Auksė Stočkutė.

Paukštytės - “Plaštakės”.
Veronica Alinskas, Krista Angeliadis, Elytė Auštras, Antanina 
Belzer, Krista Čepkauskas, Veronika Dilba, Siga Juozelskis, 
Veja Kazlas, Emily Milukas, Austė Norvilą, Alina Orentas, 
Diana Pileika, Alysa Rasys, Laura Šmidt.
Vadovės
- s. Joana Šimkus, s. Rita Štuopienė, v.sl. Kristina Katinas, 
Vita Čepkauskas.

Vilkiukai - “Tarakonai”
Vyras Belzer, Stevenas Bonda, Matas Leveckis, Lukas 
Narkevičius, Benjamin Šernas, Lukas Šmidt, Andrius 
Bernotas, Lukas Čepkauskas, Matas Mickus, Andrius 
Narkevičius, Christopher Šernas, Gabrielius Žibaitis, Tomas 
Bernotas, Mitchell Kiliulis, Alexas Murauskas, Marius Orentas, 
Darius Schubert.
Vadovai
- ps. Leonas Bernotas, s. Paulius Mickus, v.sl. Paulius 
Murauskas, v.sl. Tomas Šernas.

Skautės - “Boružės”
Brigita Alinskas, Lina Balta, Emmalina Glinskis, Gabrytė 
Grigonis, Alėta Juozelskis, Lara LeBlanc, Monica Leveckis, 
Redutė Limantas, Karolina Naujalis, Lina Neidhardt, Niką 
Norvilą, Gabija Pileika, Kristina Šimkus, Kristia Štuopis, 
Isabella Štuopis.
Vadovės
- ps. Daiva Kiliulis, v.sl. Gailutė Kligys-O'Connell, s. Ieva 

Šmidt.
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Skautai - “Vorai”
Matthew Angeliadis, Aras Banevičius, Marius Bernotas, Alis 
Dičpinigaitis, Adomas Grigonis, Andrius Hickey, Joris Katinas, 
Dennis McDonnell, Jason Miller, Jonas Šimkus, Matthew 
Sližys, Tomas Štuopis, Darius Veršelis, Lukas Veršelis.
Vadovai - ps. Tauras Vebeliūnas, si. Darius Subatis.

Prityrę skautai - “Laumžirgiai”
Tomas Didžpinigaitis, Rytas Dirsė, Darius Hickey, Aras 
Karosas, Dainius Kazlauskas, Arie LeBlanc, Brendon 
Lounsbury, Geoffrey MacDonald, Tauras Norvaiša, Gintas 
Norvilą, Saulius Šležas, Vytas Štuopis, Andrius Valiūnas, 
Lukas Žibaitis.
Vadovai - ps. Saulius Dambauskas, v.sl. Gintas Adomkaitis, si. 
Jonas Bielkevičius.

Prityrusios skautės - “Jonvabaliai”
Lina Bonda, Adelė Bubnytė, Lina Juozelskytė, Aurelia 
Mickūnaitė, Audra Norvaišaitė, Sofija Rasytė, Greta Šmidt, 
Laura Šukytė, Adrija Vaičiulionytė.
Vadovės - si. Kristina Lingirtadt, si. Lina Kazakaitytė.

Vyresniosios skautės - “Širšės”
Kima Bacevičiūtė, Liana Bielkevičiūtė, Gabija Blaudžiūnaitė, 
Akvilė Girdauskaitė, Laura Kazakaitytė, Aistė Kazlauskaitė, 
Ieva Narkevičiūtė, Ema Rygelytė, Ona Rygelytė, Aleksa 
Subatytė, Lia Šukytė, Katarina Bacevičiūtė.
Vadovės - s. Lina Subatienė, si. Lina Maciūnaitė.
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Skautai vyčiai - “Bimbalai”
Andrius Balta, Dovilas Bukauskas, Jonas Biržulis, Simas 
Glinskis, Andrius Limantas, Nicholas Miller, Alexas Šukys, 
Andrius Valiūnas.
Vadovai - v.sl. Tomas Skučas, v.sl. Simas Phillips, v.sl.
Kastytis Norvaiša.

KAS VYKO
“VABALYNE”

atrodytų tavo palapinė, jeigu joje apsigyventų vabalai?” 
Laimėtojų laukė neįprastas atpildas - pats stovyklos 
viršininkas turėjo jiems sutvarkyti palapines ir pakloti 
lovas!

Vieną dieną visas miškas skambėjo nuo skautų vyčių 
kandidatų dainų jiems betampant po stovyklą storiausią 
rąstą vardu “Monika Sanikva Logauski”. Rąstą jie ne 
tik tempė, bet ir į visas pastovykles malkų krūvas 
sunešiojo to vakaro laužams. Tai dirbo broliai! Bet už 
tai, po sunkaus darbo, galėjo atsipūsti ant savo Deko.

Prityrę skautai visą savaitę, progai pasitaikius, ruošda
vo badmintono varžybas, Antroji jų aistra buvo lauko 
virtuvė. Šių brolių mamos tikrai galės įvertinti jų puik
ius sugebėjimus.

Visiems labai patiko iškylos aplink stovyklą. Daugelis 
naudojo paslaptingus gamtos ženklus, o kadangi skau
tas yra gamtos draugas... tai niekas nepasiklydo.

Skautės “Boružės” sugebėjo lauko virtuvėje net tortą 
išsikepti, o jų papuošti geltonai, raudonai taškuoti var
tai džiugino kiekvieno akį.

Suaugę broliai skautai ne tik puikiai prižiūrėjo 
stovyklavietę, bet dar ir puikų Akmenų skulptūrų 
muziejų įkūrė. Tokio net visame pasaulyje nerasi. 
Skautas išradingas!

Orų prognozė: saulės kuo daugiausia, 
vėjelio gaiviausio, jonvabalių ryški
ausių, uodų neskaudžiausių, plaštakių 
margiausių, vorų nebaisiausių, 
boružių taškuočiausių...

Plaukiojimas kanojomis yra vienas 
didžiausių malonumų visiems 
“Vabalyno”. skautams. Ypač daug 
laiko ant vandens praleisdavo prit. 
skautės. Na, o vilkiukai sėkmingai 
gelbėjo iš kanojų išvirtusius skautus. 
Rodos, turėtų būti atvirkščiai, bet 
broliškai meilei amžius nesvarbus.

Sesės - vyr. skautės kandidatės vieną 
tamsią, gūdžią naktį atrado savo 
skautiškumą, seseriškumą, vienybę ir 
draugystę. Visos už vieną, viena už 
visas!

Paukštytės, vilkiukai, skautai ir 
skautės dalyvavo kūrybiniam piešinių 
konkurse, kurio tema - “Kaip

Jaunų šeimų - “Avilys”
Bzz...Bitės, mmm...Medus,
Vienas, du, trys - Avilys!
Stovyklavo Adomaičių, Austrų, Braunfelds, Kezių, Kiliulių, Lora, Mickų, Milukų, 
Murauskų, Orentų, Šernų, Skučų, Vebeliūnų, Veitas-Purins šeimos - 45 nariai!
Vadovės - ps. Paulita Alinskienė ir v.sl. Monica Murauskienė.
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Skaniausią maistą, 
kaip visada, gamino 
Vanda Lescord, 
Aldutė Belzer, 
Danutė Dilba, Daiva 
Juozelskis, Tomas 
Leveckis, Tomas 
Štuopis, Irena 
Widugiris, Stepas 
Zabulis, Lina Šmidt.

“VAB^lL/ibT1 T YKLOS JUOKŲ SKRUZDĖLYNAS

Juokų skruzdėlynas riogsojo miške,
Knibždėjo linksmuoliai visokie jame,
Pasklido po girią jie visą plačiai,
Skrajojo, kvatojo margi Vabalai!

— Broliai, nusiprauskit, šiandien gal ateis švaros inspekcija, - paragina vadovas skautus.
— O jei neateis? Taip ir vaikščiosim, kaip kokios baltos varnos...?

Paukštyčių gyvenimui stovykloje paįvairinti ruošiama lauko virtuvė.
Vadovė: — Kokios neskanios salotos, beveik nevalgomos. Ar jas nuplovei?
Paukštytė: — Žinoma! Ir dar su muilu.

— Kokių užduotį sugalvoti, kad ir pats protingiausias skautas nerastų sprendimo?
— Uždaryti jį apvaliame kambaryje ir liepti atsisėsti į kampų.

Vilkiukas atnešė vadovui piešinį.
— Žiūrėk, kaip gražiai jus nupiešiau.
— Gražiai, - pagirtų vadovas, - bet kodėl mano plaukai žali?
— Tai, kad aš negalėjau rasti praplikusios spalvos.

— Broli Tomai, kokios purvinos tavo rankos! Ką gi tu pasakytum, jei aš į valgyklą ateičiau taip išsiterliojęs?
— Aš būčiau mandagus ir apie tai net neužsiminčiau...

Pukštytės išsiruošė į žygį.
—Ar jaučiate, kaip kvepia miškas?
—Taip, jaučiame, kaip saldžiai kvepia Dianos kišenėse saldainiai, gauti iš slaugės namelio.
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Sis tas apie viešnagę Lietuvoj

Vilnius. Valstybės diena. Atžygiuoja Lietuvos kariūnai.
(nuotraukos v.s. Nijolės Užubalienės)P

o penkerių metų apsilankius ir pabuvojus gimt
inėj žemėj porą mėnesių, įspūdžių daug, ypač 
asmeniškų. Tačiau, nors trumpai, pasidalinsiu 
kai kuriais įspūdžiais, vaizdais, kurie man labiausiai 

krito į akis ir, gal būt, “Skautų aido” skaitytojams bus 
įdomūs. Nekalbant jau apie šaunias Karaliaus 
Mindaugo-Valstybės dienas nuo liepos 5-tos iki 9-tos su 
daugybe įdomių renginių ir Universiteto kieme, ir 
Katedros aikštėj, ir pačioj Katedroj, ir Užupy, ir 
Gedimino prospekte (teatralizuotos eitynės “Esu lietu
vis - esu karalius!”) ir iškilmingų paradų prie 
Prezidentūros, akin krito maistu ir įvairiausiomis 
prekėmis (ir pirkėjais!) perpildytos parduotuvės, auto
mobilių srautai gatvėse (sakoma, mašinų Lietuvoj jau 
virš milijono!) ir modeliškai lieknų jaunų žmonių!

Kiti, ne tiek į akį krentantys, bet dėmesio verti 
dalykai: senovinis kalendorius iškaltas aplink sėdinčio 
karaliaus’Mindaugo skulptūrą, kuri dominuoja aikštę 
prie Lietuvos Valstybinio muziejaus. Siame kalendoriu
je mėnesiai vadinami gilioje senovėje liaudyje vartotais 
vardais, pridedant ir krikščioniškus šventuosius, kaip 
pvz.: Kovas - Špokų diena; Gandrinė/šv. Kazimieras; 
Rugpjūtis - Perkūno, Zolinė/išskrenda gandrai; Rugsėjis 
- Alutinis/Daga/šv. Mykolas; Lapkritis - Ilgės/ganiavos 
pabaiga; Gruodis - Arklių dienos/Kūčios.

O dar įdomiau, puikus operos “Pilėnai” pas
tatymas Trakų pilyje!

Gintaro Karoso įsteigtas Europos Centro 
parkas netoli Vilniaus kalvotam miškely taip pat vertas 
aplankymo ir pasivaikščiojimo. Čia išdėstytos įvairių

Kaip malonu Karaliaus Mindaugo dienoje, Vilniuje, sutikt sesę 
Dvoreckienę, buv. Vyr. Skautininkę Lietuvoje.
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tautybių skulptorių sukurtos skulptūros. Vienos - 
milžiniškos, kitos mažesnės, bet visos, populiariai tari
ant, “virš fantazijos”. Parką paliekant, būtina sustot 
prie savotiško, kompaso formos statinio. Jame iškalti 
Europos miestų vardai ir kilometrai, kaip tie miestai toli 
nuo Europos Centro (kuris, mūsų garbei ir įdomumui - 
tik 9 km. už Vilniaus!) Čia pagal pasaulio šalis sužymė
tos Europos sostinės ir jų nuotoliai. Pvz.: Amsterdamas 
- 1571 km.; Atėnai - 1882 km.; Berlynas - 827 km.; 
Londonas - 1730 km., o Maskva - deja, per arti, per arti! 
tik 801 km.

Iš Europos parko toliau pavažiavus, jau ir pats 
Europos Centras. Čia ant kalvos aukštas stulpas su 
žvaigždžių karūna ir lietuvišku-anglišku parašu - 
EUROPOS GEOGRAFINIS CENTRAS! Aplink plevė
suoja Europos kraštų vėliavos. Centro aplinka dar 
tvarkoma ir gražinama.

Lietuvoje net ir maži miesteliai turi įdomių 
etnografinių muziejų. Vieną tokį apžiūrėjau Aukštaitijoj, 

Uoginių kaime. Tai jau mirusio Adomo Petrausko seno
sios kaimo buities muziejus įrengtas jo paties kieme su 
gražiai atremontuotais senais pastatais. Muziejuj gausu 
daiktų, įrankių, padargų, paveikslų; visa vadinama “lino 
mūka” (kančia) nuo brukimo, šukavimo ir t.t. iki plonos 
drobės! Čia ypač įdomus “rato stebulės” muziejus, įreng
tas milžiniškame rate.

Toliau į vakarus, į Palangą. Ji patvinusi vasaro
tojais ir turistais. Visa toji minia, daugumoj jaunimas, 
mėgavosi Lietuvą užplūdusiais neįprastais karščiais po 
+ 30C ir daugiau. Nors Baltija sušilo nuo 7C iki 17C (!), 
bet, man dar prisimenančiai šiltas Michigano ežero ban
gas, 17C buvo žymiai per šalta!

Tai čia truputis, kas man ypač buvo įdomu 
Lietuvoje pamatyti ir su jumis “Skautų aido” sesės/bro- 
liai, pasidalyti.

Sesė Nijolė iš kitos Žemės pusės

Kun. A. Saulaičio
išleistuvės - atsisveikinimas

Šią vasarą rugpjūčio mėn. lankiausi Lietuvoje - 
dalyvavau PLB XII seime. Apsistojau šv. Kryžiaus 
namuose, kuriems vadovauja seselė Igne. Tai 

ypatinga asmenybė, kaip mes ją pažįstame iš skautiškų 
stovyklų. Ji visuomet su planu ir nenuilstamai darbuo
jasi Lietuvoje. Sv. Kryžiaus namai-pastatai, atnaujinti iš 
buvusių negyvenamų ir apleistų, šviečia savo patrauklu
mu, jaukumu. Tai seselės Ignės nenuilstamo ir 
sumanaus darbo vaisiai.

Rytais rasdavau ją jau prie kompiuterio; ir kava 
jau išvirta prie kurios pasikalbėdavom apie 
vakarykščius įvykius ir ateinančios dienos planus. Taip 
viena rytą ir sužinojau, kad čia - kieme įvyks 
atsisveikinimas su kun. v.s. A.Saulaičiu SJ, kurį ruošė 
Lietuvos skautai. Jau 5-tą vai. pradėjo rinktis skautai ir 
svečiai. Buvo sukrautas ir lauželis, koks įmanomas 
miesto ribose. Jau nuo pradžios skautai, dauguma 
akademikai, šoko ratelius, taut, šokius ir susibūrę

Prie atsisveikinimo lauželio Vilniuje v.s.fil. Antanas Saulaitis 
SJ, vakaronei gražiai vadovavęs s.v.senj. Jonas Mikaliūnas ir 
fil.dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (tikriausiai su dukrele).

(nuotraukos v.s.Danutės Surdėnienės)
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Iš kelių kraštų susirinkę 
Vilniuje. 3-čia iš k. 
v.s.Dariutė Surdėnienė iš 
Philadelphijos, s. Aldona 
Kaminskienė iš Chicagos, 
neatpažinta sesė, brolis 
Antanas Saulaitis ir v.s. 
Jaras Alkis iš Anglijos per
sikėlęs gyventi į Lietuvą. 
(Atsiprašome neatpažin
tųjų.)

dainavo. O brolis Saulaitis svečius vaišino saldumynais, 
kuriuos sakėsi gavęs iš Pietų Amerikos. Į kiemą sug
užėjo arti šimto žmonių, kurių tarpe buvome ir mes keli 
iš Amerikos. Vadovams buvo sunku atsisveikinti su 
pamiltu dvasininku, mokytoju, patarėju ir naujų minčių 
įnešėju, kuris savo paprastumu ir išmintimi patraukė

visus, ypač jaunimą. Daugeliui buvo neaišku, kodėl ati
mamas žmogus, kuris čia Lietuvoje dar taip reikalingas! 
Kun. Saulaitis visus švelniai nuramino, kad tai nėra ant 
visados atsiskyrimas!

Danutė Surdėnienė

LS Telšių Krašto skautų vasara
Būti skautu, tai iš patirties atrasti 
gyvenimo tiesas, puoselėti tautos tradi
cijas, būti atsakingam bažnyčioje ir 
visuomenėje, elgtis pagal krikščion
iškąsias vertybes.

L
ietuvos Skautijos programa - kruopščiai paruošta, 
pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms bei išbandy
ta laiko ir skautų visame pasaulyje. Skautavimas

- tai linksmas žaidimas, pilnas nuotykių, naujovių, 
paslapčių.

Skatinant jaunimo norą pažinti save, suteikiant 
efektyvaus bendravimo, pagalbos bendraamžiams 
įgūdžių ir noro išreikšti save per įvairiapusišką veiklą, 
Lietuvoje Telšių apskrityje aktyviai veikia viena iš 

nevyriausybinių organizacijų - Lietuvos Skautijos 
Telšių tuntas. Lietuvos skautijai priklausantys vienetai 
šiuo metu veikia ne tik Telšių mieste, bet ir Rietave bei 
Viešvėnuose.

Jau 16-ką metų ši organizacija vienija įvairaus 
amžiaus žmones, tikinčius, kad jie pasaulį šiandien gali 
padaryti geresnį, nei jis buvo vakar. Per visą šį laikotarpį 
nemažai telšiškių vaikų paragavo skautiškos duonos. 
Daugelis jų tebėra skautai ne tik Telšiuose, bet ir kitu
ose Lietuvos kampeliuose, prisimindami savo pirmuo
sius žingsnius Telšių tunte.

Pastaruoju metu visame Telšių krašte dalyvau
ja apie 100 aktyviai veikiančių skautų. Kiek suorga
nizuota žygių, iškylų ir renginių sunku ir suskaičiuoti.

Tradicinė Telšių krašto stovykla, šiais metais 
pavadinta “Medynmetis 2006”, vykusi š.m. liepos 19-26 
d. subūrė daugiau nei šimtą stovyklautojų iš Telšių
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krašto, taip pat svečių iš kitų kraštų bei kitų skautiškų 
organizacijų.

Stovykla vyko miške netoli Labardžių kaimo, 
Rietavo savivaldybėje. Stovyklauti nuosavame miške 
skautams jau ne pirmi metai leidžia jo šeimininkas 
Petras Kupetis. Si stovykla šiek tiek skyrėsi nuo 
ankstesniųjų nes ją organizavo dar gana neseniai 
sulipdyta komanda. Ir naujo, ir seno štabo “pirmas bly
nas”, stovyklautojų nuomone, buvo tikrai vykęs. 
Stovykloje skautai 
susitiko su senais 
ir susirado naujų 
draugų. Visi kasdi
en patirdavo ką 
nors naujo ir įdo
maus, linksmai 
sportavo, mokėsi ir 
žaidė, dainavo, vai
dino, meistravo, 
dvasinių valandė
lių metu kalbėda
vosi apie rimtes
nius dalykus. Veik
los netrūko nei di
deliam, nei mažam. 
Skautai stovyklos 
metu ėjo į žygius, 
pasiskirstę į ketu-

rias komandas žaidė strateginį žaidimą, kurio metu 
svarbu buvo saugoti būrio vėliavą ir nepasiduoti “šnipų” 
provokacijoms. Įsimintina ir linksmiausia visiems buvo 
didžioji trasa - joje teko įveikti įvairias “šlapias” bei 
labai “purvinas” kliūtis.

Savaitgalyje stovyklą aplankė Telšių meras 
Vytautas Urbonavičius, seimo nario Bukausko padėjėja 
Regina Lukauskienė, Telšių vyskupijos Jaunimo centro 
direktorius ir senas skautų draugas kun. Rimantas
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Gudlinkis ir Telšių vyskupijos Jaunimo centro koordina
torė Rita Dirgėlaitė.

Sekmadienio vakarą, fakelų ir žvakių šviesoje, 
naktines šv. Mišias aukojo kunigas, brolis skautas 
Viktoras Daujotis ir kunigas, skautas vytis Vilius 
Viktoravičius.

Stovykla baigėsi apdovanojimais ir smagiu 
žygiu po stovyklos teritoriją. Skautai išsivežė į namus 
daug smagių prisiminimų, vadovai - vertingos patirties, 
kuri pravers toliau sėkmingai vystant ir koordinuojant 
skautų veiklą Telšių krašte.

Telšių krašto skautai aktyviai dalyvauja įvairiu
ose Telšių vyskupijos organizuojamuose renginiuose, 
atlieka kilnią savanorio misiją. Taip pat Telšių tunto 
skautai skatinami dalyvauti ir respublikiniuose bei tarp
tautinio masto projektuose ir renginiuose. Sąlytis su 
kitos šalies kultūra, tradicijomis ir naujovėmis skatina 
žmogų lyginti, analizuoti ir kurti, taip pat reprezentuo
ja savo kraštą. Bendradarbiavimas suteikia galimybę 
tobulėti, geriau pažinti pasaulį, paruošia aktyviam ir 

prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime.
Dalyvavimas Lietuvos skautijos veikloje padeda 

jaunam žmogui suvokti savo paskirtį, taip pat sutikti 
bendraminčių, įdomių žmonių, išbandyti save nepatir
tose situacijose, skatina mokytis, tobulėti ir patirti mal
onumą. Formuojamas pasirengimas humaniškiems poel
giams, supažindinama su pasaulio kultūra, sudaromos 
sąlygos ugdyti meninius ir kūrybinius sugebėjimus.

Skautiškas judėjimas gali išugdyti Lietuvai 
daugeliu atžvilgių naujas kartas - judrių, nagingų, fiz
iškai pajėgių, sumanių, mokančių organizuotai dirbti ir 
darniai bendradarbiauti, optimistiškai, patriotiškai ir 
krikščioniškai nusiteikusių, šaunių ir valingų lietuvių- 
lietuvaičių kartas.

LS Telšių tunto tuntininkė 
sesė Edita Barsienė 

ir 
LS Telšių tunto patyrusi skautė 

sesė Simona Klumbytė

Suvalgiau 144 agurkus!
(tęsinys)

Monika Siliūnaitė

Pirmadienis

Šį rytą kėliausi anksti, papusryčiavome ir 
išskubėjome į autobusų stotį. Anksti ryte skubėti nėra 
lengva. Gerai, kad nuo mūsų buto tik už 10 minučių. 
Sėdom į 8 vietų autobusiuką ir teko palaukti, kol bus 
užimtos visos vietos, nes vairuotojas nepradeda kelionės 
nepripildęs autobusiuko. Pakely keleiviai gali išlipti bet 
kurioje vietoje, prie kaimų ar sodų ir eina per pievas ar 
miškus kur jiems arčiau.

Sustojome Kaune prie turgaus, netoli miesto 
centro. Turguje jau daug žmonių. Nuėjome ir mes. Šį 
rytą Kaune vėsu, o aš atvažiavau iš Čikagos vasariškai 
apsirengusi, tai močiutė man nupirko šiltą švarką. Tą 
dieną Čikagoje buvo 90 F, o čia gal tik 60 F.

Kaune vaikščiojom visą dieną. Laisvės Alėjoje 
yra daug suolų, bet ne visus teko išbandyti. Graži, balta 
įgulos bažnyčia buvo uždaryta, tai padariau nuotraukų 
iš lauko. Viename Laisvės Alėjos knygyne radau įdomių 
knygų, kurias močiutė nupirko. Negalėjau sulaukti kol 
būsim autobusiuke, kad galėčiau pradėti skaityti. Prie 
Rotušės tėvukas susitiko p. Vytautą. Jie abu iš Kybartų, 
palaikė ryšį laiškais, bet nebuvo susitikę. Taigi, pietau

jant restorane kalba buvo apie Kybartus. Man nelabai 
įdomu... Norėjau pradėt skaityt knygą, bet pabijojau 
močiutės.

Po pietų p. Vytautas aprodė Kauno miestą. 
Kauno pilis turi gilų griovį ir aš bėgau žemyn stačiu 
šlaitu kaip “The Sound of Music” filme. Šalia pilies yra 
labai sena bažnyčia, jos vidus išgriautas, nenaudojama, 
bet tikimasi, surinkus pinigų, ją atstatyti. Prie rusų čia 
buvo įrengti sandėliai. Ant sienų dar matosi dalys senų 
paveikslų, kurie buvo uždažyti, o dabar po truputį 
atnaujinami. Kai kitą kartą būsiu Kaune gal jau bus sut
varkyta.

Kitoje Nemuno pusėje nuo kalno buvo galima 
matyti visą miestą ir apylinkes. Nemunas atrodė kaip 
didelė upė. Nuo kalno nusileidom vieno vagono 
traukiniuku, vadinamu funikulierium-keltu. Tokių 
Lietuvoje yra du. Mes pataikėm į paskutinį nusileidimą. 
Konduktorius jau buvo suskaičiavęs pinigus ir, nenorė
damas vėl skaičiuoti iš naujo, iš mūsų po 50 centų 
neėmė. Pasisekė!

Atvažiavę į autobusų stotį, radome autobusiuką 
jau laukiantį keleivių. Ir čia pasisekė - šis jau buvo 
paskutinis šią dieną važiuojantis į Vilnių. Dar buvo
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Kaune prie Maironio paminklo. Nuotr. Viktoro Kučo

šviesu, tai per visą kelionę skaičiau knygą. Iš stoties iki 
namų tik 10 minučių, bet jos buvo sunkios. 
Neprisimenu, kaip atsidūriau lovoje, bet, atrodo, spėjau 
nusirengti.

Antradienis

Išsimiegoję ir pailsėję, iš ryto ėjome į Rasų kap
ines. Gatvės daugelyje vietų taisomos. Beeidami pasik- 
lydom. Lipom, lipom į kalnus, o buvo galima trumpesniu 

keliu nueiti. Paklausus žmogaus kelio, gauni lenkišką ar 
rusišką atsakymą, net ir lietuviai nelabai žinojo kur tos 
kapinės randasi. Pagaliau suradom. Kapinėse sutikom 
vyrą, kuris viską žinojo ir parodė kur surasti reikiamus 
kapus. Aplankėme dr. Basanavičiaus, Čiurlionio, Putino 
gražius paminklus. Viename paminkle pamačiau tėvuko 
pavardę, bet vardas kitas. Vienoje kapinių dalyje yra 
palaidoti lenkų kariai. Ta dalis yra atskirai aptverta, 
žmonės prekiauja visokiais šventais dalykėliais. Jie 
kalba tik lenkiškai, bet supranta lito kalbą... Močiutė 
nusipirko gintarinį rožinį, o aš - karolius ir apyrankę.

Po pietų važiavome į Trakų pilį. Autobusas 
važiavo aplinkiniais keliais, sustodamas bet kur pagal 
keleivio norą. Gražios apylinkės su daug ežerėlių. Pilis 
pastatyta saloje. Įeiti į pilį yra tiltas, kurį Vytauto 
laikais pakeldavo artėjant priešams. Dar būdavo ir gilus 
griovys aplink pilį. Dabar jis sausas. Nuo aukštos pilies 
matosi visa graži apylinkė su mažesniais ežeriukais, 
kuriuos mačiau per autobuso langą. Čia gyvena 
karaimai. Jų protėviai buvo kunigaikščio Vytauto sargy
biniai. Jie statydavo namus trimis langais gale namo. 
Pirmas langas skirtas saulei, antras Vytautui, o trečias 
- pamiršau kam. Pilyje daug muziejų, per kuriuos 
skubėjau praeiti. Man seni daiktai nelabai patinka, juk 
man tik 10 metų ir trys dienos. Čia ledai skanūs, kaip ir 
visur Lietuvoje.

Grįžtant namo nusipirkau dar keletą knygų, 
bet Vytauto Landsbergio naują knygą vaikams pirksiu 
rytoj Gedimino prospekte.

Trečiadienis

Vilniaus miestas šiandien pasipuošęs 
trispalvėmis. Minima tautos tragedijos diena, kada 
prasidėjo masinis lietuvių trėmimas į Sibirą. 
Lituanistinėje mokykloje mums buvo aiškinama, kaip 
šeimas su mažais vaikais uždarydavo vagonuose be 
langų, be maisto ar vandens ir veždavo į Rusiją. Vaikai 
ir seneliai mirė nepakeldami tokio vargo. Rumšiškių 
muziejuje yra toks vagonas, kad žmonės matytų. Kai 
lankysiuosi Rumšiškėse, būtinai turėsiu tą vagoną 
pamatyti.

Šį rytą nuvažiavom prie TV bokšto. Čia irgi 
buvo kruvinų įvykių, kai rusų kareiviai užėmė TV stotį 
ir joje išdaužė aparatūrą. Dabar bokštas gražiai prižiūri
mas ir turistai dažnai jį lanko. Tarnautojai mielai atsak
inėja į klausimus. Mes pasikėlėme į viršų, kur grindys 
sukasi aplink visą aukštą. Sėdint vienoj vietoj su Coca 
Cola rankoj, pamažu apvažiuoji visą ratą. Per langus 
Vilniaus senamiestis, Neris, oro uostas, Katedra matosi 
kaip atviruke. Ilgai prisiminsiu šį vaizdą.

Vakarieniavome “Neringos” restorane. Čia 
sutikome dėdės Leono pusbrolio dukrą Danutę. Ji
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mokytojauja “Salomėjos Neries” mokykloje. Klausinėjo 
manęs apie mokyklą, kokias knygas mėgstu skaityti, 
dovanojo man gėlių. Tėvukas padarė keletą nuotraukų 
su p. Danute, bet jų nematys dėdė Leonas - jis jau pas 
Dievulį.

Pakeliui į namus, įtikinau močiutę, kad reikia 
sustoti batų krautuvėje “Danija”. Čia mano sesutė pere
itais metais pirko batus, kokių ir aš labai noriu. Pavyko 
močiutę įtikinti, kad ir man tokių batų labai reikia. 
Dabar vaikščiosiu Amerikoje su daniškais batais, pirk
tais Lietuvoje ir mano draugės pažaliuos iš pavydo. 
Batai - žalios spalvos. Su naujais batais krepšyje negalė
jau praeiti pro ledų parduotuvę, neišbandžiusi coca cola 
skonio ledų. Čia mes nuolatos sustojam ledų, eidami 
prie Katedros, kaip močiutė sako, “pažiopsoti”.

Ketvirtadienis

Tėvukas važiuoja į Kauną, kur susitiks su p. 
Vytu ir tada abu važiuos į Kybartus. Močiutė ir aš važi
avome atviru autobusu Vilniaus gatvėmis. Gidė aiškino 
apie matomas žymesnes vietas. Kelionė įdomi, ypač, kad 
pamatėme daug ir nepavargo kojos. Malonų pasi
važinėjimą trukdė būrelis mano amžiaus mokinių, kurie 
triukšmavo, mėtė dalykus į pravažiuojančias mašinas ir 
bendrai elgėsi lyg būtų pabėgę iš zoologijos sodo. Su jais 
buvo mokytoja, kuri visiškai nekreipė dėmesio į tokį 
mokinių elgesį. Močiutė buvo supykus. Pasibaigui 

Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, - “jurtos” 
namo pavyzdys. Taip gyveno lietuviai tremtiniai Rusijoje. 
Nuotr. Viktoro Kučo /

kelionei, gidė močiutės atsiprašė už vaikų elgesį.
Labai vėlai grįžęs tėvukas papasakoju apie savo 

kelionę po Kybartus. Važiuodami mašina prie 
Marijampolės pravažiavo pasisukimą į Kybartus ir 
staiga pamatė Lenkijos muitinę. Nedaug trūko, kad 
būtų atsiradę Lenkijoje. Greitai apsisuko ir grįžo į vietą 
kur reikėjo sukti, bet nutarė važiuoti per Vištytį. Pirmą 
kartą tėvukui teko matyti Vištyčio ežerą ir Vištyčio 
akmenį. Nuvažiavo prie Širvintos upės, dabar tik upelis. 
Ten tėvukas prieš 65, o p. Vytautas prieš 45 metus 
vėsindavosi per vasaros karščius. Nors iš upės liko tik 
vandeng vaga, vienoje vietoje vanduo buvo labiau 
susitelkęs ir čia p. Vytautas nutarė dar kartą pasinerti į 
Širvintą. Tėvukui vanduo atrodė per šaltas, jam labiau 
patinka vonios vanduo.

Pasidalinę dienos įspūdžiais, mudu su tėvuku 
žiūrėjom pasaulines futbolo rungtynes, kurias šiuo 
metu Lietuvos televizijoje rodo beveik be pertraukos. Aš 
pradėjau suprasti žaidimo taisykles, bet greitai užmig
davau.

(tęsinys sekančiame “Skautų aide”)
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VADOVAMS

Ar mūsų j aunimas skaito lietuviškai?

TT ▼'aziuko mugėje, praėjusį pavasarį, be kitokių prekių mūsų sesės sugalvojo 
IpC surinkti atliekamas lietuviškas knygas ir pateikti jas pardavimui už labai 
A jkprieinamą kainą. Knygų suvežta nemažai, įvairiausių, tarp jų ir gana daug lit
eratūros vaikams. Man kaip tik teko dirbti prie to stalo. Knygų kainos suviliojo 
nemažą svečių kiekį. Nustebau, kai greičiausiai nuo stalo pradėjo dingti knygos skirtos 
vaikams. Naujieji ateiviai jomis ypač domėjosi ir pirko. Paklausiau jaunos mamos ar jos 
mažas sūnelis taip ir skaitys. .. Ji paaiškino, kad pirma paskaitys tėtė ir mama, o kai 
vaikas susidomės - tegu pats skaito. Jei reiks pagalbos - mama ir tėtė padės ir taip bus 
išmokta skaityti lietuviškai be didelio vargo!

Toks paaiškinimas mane sugrąžino į vaikystės laikus Lietuvoje, kai laukdavau 
sekmadienio ryto, kada per radiją būdavo transliuojamas jaunimui skirtas “Vaikų kam
pelis”. Daugelį ir šiandien tebedainuojamų dainų toj programoj girdėjau. Taip pat ir 
“Meškiuką Rudnosiuką”... Žinoma, tuoj pat reikėjo ir tą knygą įsigyti.

Laikas daro savo. Palikome Lietuvą, nebėra ir to “Vaikų kampelio”. Bet išeivi
joj buvo ir Bernardas Brazdžionis - Vytė Nemunėlis, ir teberašė vaikams eiles, ir 
“Meškiuko Rudnosiuko” knyga iš naujo atgijo, ir vėl Rudnosiuko nuotykius įnsceniza- 
vo šeštadieninių mokyklų mokiniai bei skautų būreliai.

Tačiau šiandien vis dažniau išgirstam mūsų jaunuosius kalbant angliškai, net 
ir tada, kai tėvai juos atveža į šeštadieninę mokyklą ar skautų sueigą. Apie lietuviškų 
knygų skaitymą net neklausk! Vienai jaunai sesei pasiūliau gana įdomią Stepo 
Zobarsko knygutę ir gavau atsakymą “are you kidding!” Tačiau čia ne juokauti, o 
nusiminti reikia. Taip pat teko nugirsti siūlymą, kad skautamokslis būtų pateikiamas 
dviem kalbom: lietuviškai - tiems, kurie moka, angliškai - kuriems sunku lietuviškai 
susigaudyti. Ir tokios kalbos girdimos iš tėvų..

Ar nebūtų galima pasikviesti į pagalbą šeštadieninių mokyklų mokytojus,-as,

“Vilijos” židinio, New Yorke, sesės - v.s. Birutė Kidolienė, vyr.sk. Onutė Osmolskienė, v.s. Lilė 
Milukienė, vyr.sk. Živilė Jurienė, v.s. Vida Jankauskienė, vyr.sk. Rasa Miklienė ir vyr.sk. Aldona 
Žukienė.
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vieną, kitą iš tėvų, gerai lietuviškai kalbančių vadovų,-ių ir, jei ne kiekvienoje sueigoje, 
tai bent kas antroje paskirti kelioliką minučių lietuviškai knygai. Jei pakviestume 
skautų senelius - jiems būtų savotiška pramoga. Nepamiršti ir sesii} židiniečių, kurios 
sueigose ar savo namuose galėtų pravesti tokias skaitymo sueigėles. Svarbu parinkti tin
kamas knygas, o jų yra apsčiai, nes daugelis jų gauna ar parsiveža iš Lietuvos. Jos graži
ai išleistos ir iliustruotos. Svarbu jaunuosius patraukti, suįdominti. Iš to būtų keleriopa 
nauda - jaunieji nustotų maišyti angliškus žodžius į pokalbius, dar padėtų ir šeštadien
inės mokyklos pamokas atliekant, ir pagyrimų susilauktų, kad gražiai lietuviškai kalba, 
tai ir tėvams būtų malonu išgirsti... Tiesa, “Meškiuko Rudnosiuko” nėra internete, bet 
visvien tokios ir panašios knygutės buvo skaitomos šių dienų jaunimo senelių ir tėvų, 
kurie su malonumu jas prisimena iš tų laikų, kada interneto dar nabuvo...

v.s. Birutė Kidolienė

“Skautų aidui” du straipsnius atsiuntusi sesė Birutė Kidolienė vėl "savo vietoje”. Buvusi skaučių “Neringos” tunto tun- 
tininke, New Yorke, sesė Birutė daugiausia darbo skyrė skautiškai spaudai - buvo "Gabijos” redaktore, "Skautų aido” 
redakcinės kolegijos nare, V Tautinės stovyklos, 1968 m., laikraštėlio redakcijoje, VI Tautinės stovyklos, 1978 m., 
laikraštėlio technine redaktore, 1983 m. Jubiliejinės stovyklos laikraštėlio redaktore, skautų skyriaus “Darbininko" 
laikraštyje redaktore. Sveika sugrįžus! Alė N.

Pamokos iš žąsų

Kai skrendanti žąsis plasnoja sparnais, ji sukelia pakilimą (lift) kitoms žąsims skrendančioms 
už jos. Pasiekiama 71% daugiau skrydžio nuotolio V rikiuotėje-formacijoje, negu skrendant 
atskirai.

Pamoka: Žmonės, kurie turi bendrus siekius ir kryptį, greičiau ją pasiekia.

Kai žąsis išskrenda iš rikiuotės, greičiau pajunta oro trauką (drag) ir bando sugrįžti atgal riki
uotėm

Pamoka: Yra sunkiau ką nors daryti vienam, negu su draugais.

Kai vadovaujanti (priekyje skrendanti) žąsis pavargsta, ji grįžta į rikiuotę ir leidžia kitai žąsiai 
pirmauti.

Pamoka: Pasidalinant tarpusavyje vadovavimu, suteikiama proga visiems vadovauti ir pailsėti.

Skrisdamos rikiuotėje žąsys gagena (honk) - skatina priekines žąsis išlaikyti greitį.

Pamoka: Turime būti tikri, kad mūsų “gagenimas” yra padrąsinantis, o ne prislegiantis.

Jei žąsis suserga ar susižeidžia ir turi nusileisti, dvi kitos žąsys ją palydi ir pasilieka su ja kol 
jinai atsigauna, ar miršta. Tada abu palydovai bando pasivyti savo pulką, arba prisideda prie 
kito.

Pamoka: Paremk draugus jų sunkesnėse valandose, ne tik gerose.

Brolis Kazys
(Paimta iš AMI Advisor, Memphis, TN)
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PAŠTO DĖŽUTĖ
Siunčiu dar vieną straipsniuką apie Vydūno Fondą 
ir jo veiklą.

Ačiū už mano nuotrauką ir išvardinimą visų mano 
tarnysčių pereitame “Skautų aide”. Anūkai nustebo, 
kiek daug jų močiutė “visokių dalykų” prirašė.

Sesė Ritonė

Siunčiame lauktuvių iš neseniai pasibaigusios 
Atlanto rajono stovyklos - ženkliuką, marškinėlius ir 
stovyklos laikraštėlį. Linkime gražių likusių vasaros 
dienų. Budime!

Stovyklos viršininkas 
ps. Romas Juozelskis 

JAV Atlanto rajono Vadė 
v.s.fil. Naida Šnipaitė Johnson

Labai gerai, kad “Skautų aide” įvedėte skyrių 
“Išlydėti”, kur paminimi Namo išėję LSS vadovai ir 
vadovės.

Tik matau, kad ne visa gaunama tiksli informacija, 
pav. M.Jakaitis ilgai vadovavo Čikagos oro skautų 
draugovei, bet ne jūros skautams.

Su pagarba, dar Budėdamas -
j.v.s. Bronius Juodelis

Gavau liepos-rugpjūčio “Skautų aidą” ir dėkoju už 
taip gražų Rambyno stovyklavietės aprašymą. Tas 
paragino mane pabaigti korespondenciją “ S.A.” apie 
praėjusią stovyklą. Nuotraukomis pasirūpins sesė 
Regina Jogienė.

Buvo smagu pamatyti mieląjį Rambyną, nors ir be 
miego dvi naktis... ir dalyvauti jubiliejaus iškilmėse.

Sesė Birutė Prasauskienė

Kaip žadėjau, taip ir siunčiu porą rašinių. Nežinau 
iš kur atsirado noras dabar rašyti, gal, kad šią dieną 
ir vėl prisimenam baisiąją Rugsėjo Vienuoliktąją...

Birutė

Siunčiu nuotraukas ir aprašymą iš kun. Saulaičio 
išleistuvių Lietuvoje.

Ačių Jums už rūpestį. “Skautų aidas” įdomus, 
turiningas ir laukiamas.

Su geriausiais linkėjimais
Sesė Danutė Surdėnienė

Noriu Jums padėkoti už tokį gražų aprašymą ir 
įdėtą fotografiją “Skautų aide” apie šventę, kai man 

buvo įteiktas savanorio medalis.
Grįžęs iš Lietuvos radau “Skautų aide” liūdną 

žinią, kad š.iri. Clevelande mirė v.s. Gerardas 
Juškėnas. Ta žinia mane labai sujaudino. Mudu su 
Gerardu, jau savos Tėvynės netekę, tremty, D.P 
stovykloje dalinomės skautiškomis žiniomis dirbdami 
su mišriomis skautų draugovėmis.

Jo atminimui siunčiu auką “Skautų aidui”.
Feliksas Mockus

Puikus “Skautų aidas” ir džiaugiuos, kad prieš 
keletą metų prikalbinau Jus būti redaktore.

Siunčiu Juliaus Spakevičiaus straipsnį apie Česlo
vo Kiliulio pagerbimą Bostone ir kelias nuotraukas. 
Su geriausiais skautiškais linkėjimais. Vis Budžiu!

Sesė Birutė B.

Kaip matai, sugrįžau iš viešnagės Lietuvoj ir 
siunčiu trumpą įspūdžių fragmentą “Skautų aidui”.

Nuo baisiai ilgos kelionės lėktuvu jau atsigavau, 
bet gražieji, įdomieji įspūdžiai-vaizdai dar kaip reikia 
į žodžius nesusiklostė. Kurie “susiklostė” - čia 
siunčiu.

Pridedu ir keletą nuotraukų. Viena iš jų - sesės 
Dvoreckienės, kurią netikėtai sutikau pasibaigus išk
ilmėms prie Prezidentūros. Buvo labai malonu šnek
telė! ir pasidžiaugt jos šaunia-pareiginga skautiška 
išvaizda!

Tai tiek šį kartą. Budžiu, kiek galiu!
Nijolė

Mes jau baigėm išaiškinti paskutines “Vabalyno” 
stovyklos nuotraukas. Gali jas rasti Atlanto rajono 
tinklalapyje. Dabar siunčiu eilėraštį, kurį parašė 
Janina Matulaitienė, o menas - Auksės Stoškutės iš 
Los Angeles. Mūsų stovyklos laikraštėlį ruošė: Debbie 
Pileika (Connecticut) - vyr. redaktorė, Lina Šmidt 
(Florida) - juokai, galvosūkis ir t.t., Vytas Dilba (MA) 
- nuotraukos, menas, Romas Juozelskis - kompiu
teris. Buvo didelis bendras darbas.

Romas J.

Smagiai irkluojame tarp salų su baidarėmis. Gerai, 
kad vanduo ir oras šiltas, nes vėjas ir bangos 
smarkios. Apsistojame mažuose kaimeliuose, dažnai 
tarp žvejų. Nuostabūs vaizdai. Linkėjimai.

Tomas ir Mya,
Graikija
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