
s k AU] u A/DAS
JANUARY - FEBRUARY 2007 VOL. 84 NO. 1

SAUSIS-VASARIS 2007 1

1



SKAUTŲAIDAS SAUSIS - VASARIS 2007-1

“Skautų aidas" (USPS 497-840) is published 
bi-monthly for $10.00 per year by Lithuanian 
Scouts Association, Inc. a not for profit Illinois 
Corporation, 802 North Waiola, La Grange 
Park, IL 60526

POSTMASTER:
Send address changes to 

SKAUTŲ AIDAS 
802 North Waiola

La Grange Park, IL 60526

Office of Publication: 
SKAUTŲ AIDAS 

802 North Waiola 
La Grange Park, IL 60526

Managing Editor:
Mrs. Irena Žukauskas 

802 North Waiola
La Grange Park, IL 60526

SKAUTŲ AIDAS
Lietuvių Skautų Sąjungos organas

Įsteigtas 1923.111.23. ■
Šiauliuose, Lietuvoje.

LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA

Redaktorė 
v.s. Alė Namikienė 
580 E. Park Ave.

Elmhurst, IL 60126-3646 
Tel. (630) 279-8577

Techninis redaktorius 
Jonas Kuprys

Administratorė 
s.fil. Irena Žukauskienė 

802 North Waiola
La Grange Park, IL 60526

“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

v.s. F.Mockus, Toronto, ON, s.fil. T.Dundzila, Alexandria, VA, v.s.fil.
R. Griškelis, Hinsdale, IL, v.s.fil. R.Rudaitienė, Lemont, IL, vyr.sk.v.sl. 
LKriaučeliūnienė, Burr Ridge, IL, v.s. D.Ramanauskas, Chicago, IL, v.s.fil. 
D.Povilaitienė, Lemont, IL, j.s.fil. T.Chiapetta, Willow Springs, IL, v.s.
S. Jelionienė, Darien, IL, v.s.fil. V. Mačiulienė, Palos Park, IL, j.v.s. G. 
Treinienė, Orland Park, IL, s. D.Mažeikienė, Los Angeles, CA, v.sl. 
B.Trinkienė, Darien, IL.

Pataisymas: “Skautų aido" 5 nr. (2006, Rugsėjis-Spalis) v.s. Vandos 
Aleknienės straipsnyje “Mes atėjom bendrauti, nes viena ranka negali ploti...” 
tarp dviejų kompiuterių “pasiklydo" pirmojo sakinio dalis. Turi būti - "Mes 
atėjom draugauti, nes žmogaus didžiausia dovana kitam žmogui yra jo drau
gystė.”

Dėmesio!
Nauja “Skautų aido” administratorė yra s.fil. Irena Žukauskienė.
Prašau atkreipti dėmesį į LSS Tarybos Pirmininko v.s.fil. Gintaro Plačo 
pranešimą šiame “Skautų aido” numeryje.

“Skautų aido’’ rėmėjai:

v.sl. Irena Kriaučeliūnienė, sūnaus atminimui

$50.00
v.s. Danutė Surdėnienė, a.a. v.s. Mykolo Banevičiaus atminimui

$20.00

Nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė

“Skautų aido" administratorė

Prenumerata metams $10.00
Oro paštu j užsienį $40.00
Garbės prenumerata $20.00
Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Pirmame viršelyje:
“Dariaus ir. Girėno” draugovės Matas Orentas, davė prityrusio skauto įžodį! 
Nuotr. s.fil. V.Lietuvninko

Antrame viršelyje:
Jaunųjų vadovų stovykloje sesė Inga Brazauskaitė šventė gimtadienį. 
Stipruoliai - Vėjas Belzinskas, Mindaugas Leknickas, Darius Sonda ir Algis 
Simonavičius. Nuotr. s.fil.T.Dundzilos
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“Juozės Vaičiūnienės" stovyklą 1976 m. veda viršininkė s. 
Albina Ramanauskienė. Prie vėliavos - Audra Kubiliūtė ir 
Kristina Norkaitytė.

Už 22 metų darbą v.s.Albinai Ramanauskienei sako ačiū LSS 
Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Gintaras Plačas Tarybos posėdyje 
2006 m. spalio mėn., Lemonte. Nuotr. AN

Ačiū v.s. Albinai Ramanauskienei
1985 m. perėmusi “Skautų aido” administratorės 

pareigas, v.s. Albina Ramanauskienė po 22 metų darbo, 
jas perduoda s.fil. Irenai Žukauskienei.

“Ilgas, ilgas paukštės skrydis”, - sako s. Irena Sere- 
lienė dainoje skautininkėms.

Tikrai ilgas... keitėsi redakcijos, keitėsi spaustu
vės, pašto darbuotojų, su kuriais taip nelengva rokuo- 
tis, praėjo visa generacija, praėjo “Skautų aido” jubilie
jai, šventės.

Visur reikėjo būti laiku net 22 metus.
Sesės Albinos skautiškasis “paukštės skrydis” 

prasidėjo Vokietijoje. Imigravus į JAV, “Gabijos” tunte, 
Detroite, jau mėlynuoju kaklaraiščiu pasipuošus, daly
vauja veikloj, sutinka jai pažadėtąjį skautą vytį Liudą, 
su kuriuo skautiškoj rikiuotėj iki šiandien.

“Aušros Vartų” tunto Chicagoje nuotraukose sesę 
Albiną matome jau 1960 m. vyr. skaučių eilėje, 
Seserijos VS Lidijai Čepienei lankant skaučių tuntus.

1963 m. nuvyko į Rako stovyklavietę padėti jaun. 
skautų ir skaučių stovyklos viršininkui v.s. Vladui 
Vijeikiui maitinti stovyklautojus ir tada... “Romuva”, 
“Raminta”, “Medeinė” - dešimt stovyklų vadovės 
pareigose iki 1976 m. “Juozės Vaičiūnienės” stovyklos, 
kurioje jai teko viršininkės gairelė. Po to gal dar kitos 
dešimt stovyklų bei vadovės pareigos Jubiliejinese 
1973, 1983 m., VI Tautinėje 1978 m.

Atliktų darbų sąrašas labai ilgas. 1965-1967 m. 
buvo paukštyčių draugininke, 1969-1972 m. - “Aušros 
Vartų” tunto tuntininke, 1974-1978 m. - Rakė tunto 
stovyklavietės administratore, 1976-1984 m. Skaučių 

Seserijos vadijoje knygų/spaudos skyriaus vedėja.
Visuose darbuose v.s. Albina Ramanauskienė savo 

pareigas atliko tikėdama ir didžiuodamasi lietuviškąja 
skautybe.

v.s.Albinos ir v.s.fil. Liudo Ramanauskų šeimoje ne 
tik vaikai - ps. Asta, v.s.fil. Donatas, s.Indrė ir s.fil. 
Renata, bet ir vaikaičiai yra skautai. Albina ir Liudas - 
abu apdovanoti Geležinio Vilko ordinu.

“Skautų aido” bendradarbių ir skaitytojų vardu 
sesei Albinai ir jos padėjėjui broliui Liudui nuoširdus 
ačiū už nepaprastą darbą ir pavyzdį.

v.s. Alė Namikienė

GELEŽINIAI VILKAI
Ten, kur Liudas ir Albina, 
Kas skautybėj - viską žino, 
Viską dirba iš peties 
Dėl skautybės ateities.

Nors jau “digital” laikai, 
Geležiniai jų vilkai, 
Saugo ordinus visus, 
Saugo juos ir jų namus.

Sesė Rita

2007 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS
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LSS Tarybos Pirmininko sveikinimas
Mieli Lietuvių Skautų Sąjungos vadovai,
broliai ir sesės skautai, tėveliai ir skautų rėmėjai,

Sveikinu visus 2006 m. švenčių proga ir 
linkiu visiems laimingų ir skautiškų Naujų Metų.

Kaip daugelis žinote, 2007-tieji yra ypatingi metai mūsų skautiškoje šeimoje. 
1907 m. liepos 30 d. anglų generolas Robert S. Baden-Powell sušaukė 21 berniuką į 
Brownsea Island, Anglijos Poole Harbor ir pravedė pirmąją skautų stovyklą. Toje 
aštuonių dienų bandomojoje stovykloje Baden-Powellis išmėgino savo “berniukų 
skautų” mintis bei teorijas ir jiems pritaikė savo kariuomenės dienose patirtus skau- 
tavimo gabumus. Si stovykla skaitoma - skautybės pradžia. Grįžęs namo, entuziazmu 
užsidegęs, Baden-Powellis tuoj pat pradėjo rašyti “Scouting for Boys” (Skautybė 
berniukams) knygą, naudodamasis Brownsea Island stovykloje išbandytomis mintimis 
ir užsiėmimais. Sekančių kelių metų bėgyje skautybė pasklido po visą pasaulį. Per 
praėjusius 100 metų skautavimo nuotykiais bei programomis džiaugėsi daug milijonų 
pasaulio berniukų ir mergaičių, jų tarpe ir lietuviai bei lietuvaitės.

Šios svarbios skautybei sukakties proga, mes surengsime daug ypatingų, 
įdomių užsiėmimų ir minėjimų mūsų Sąjungoje. Svarbiausia - kiekvienas vadovas ir 
vadovė, kiekvienas skautas ir skautė kviečiami geriau susipažinti su skautybės 
pagrindais ir stengtis skautauti naudojant Baden-Powellio įkurtą skilčių sistemą. 
Mūsų pagrindai (the basics) yra labai svarbūs skautybės dėsniai, be kurių mūsų jauni
mas negautų pilnos skautybės vertės ir nuotykių.

Dirbkime kartu stiprindami mūsų - Lietuvių Skautų Sąjungą ir stenkimės 
mūsų jaunimui duoti tą patį džiaugsmą ir užsidegimą skautybei, kurį pajuto tie jaun
uoliai Brownsea Saloje prieš 100 metų.

Ačiū kiekvienam broliui vadovui ir sesei vadovei, su pasiryžimu ir pasišventimu 
dirbusiems mūsų Sąjungoje 2006-tais metais. Jūsų pastangos praturtino mūsų lietu
viško jaunimo gyvenimą, suteikė jiems gražių jaunystės prisiminimų, kurie išliks visam 
laikui.

Linkiu Jums naujo ryžto ir naujos energijos bendromis jėgomis stiprinti mūsų 
skautiškąją veiklą, tobulinti mūsų sueigas, iškylas ir stovyklas. Ieškokime naujų būdų 
suįdominti ir pritraukti lietuvišką jaunimą į mūsų organizaciją, kad visi turėtų progą 
patirti tą džiaugsmą ir savigarbą, kurią skautybė gali duoti.

Stiprėkime dirbdami kartu. 
Budėkime!

Brolis Gintaras
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

v.s.fil. Petrui Moliui
Lietuviškosios Skautybės Fondo Pirmininkui

Mielas Broli Petrai,

Noriu perteikti Lietuviškosios Skautybės Fondo valdybai savo ir visos 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos širdingą padėką už jūsų ilgus metus teiki
amą finansinę paramą skautiškai spaudai ir komunikacijai, vadovų lavinimui, 
užsienio vienetų veiklai bei daugeliui kitų Sąjungoje atsiektų darbų ir pastangų

Jungiamės kartu su Jumis kreipdamiesi j lietuvių visuomenę prašydami 
aukų ir paramos Lietuviškosios Skautybės Fondo pastangoms padėti išlaikyti 
gyvą ir stipriai veikiančią Lietuvių Skautų Sąjungą, ypač ruošiantis švęsti 
pasaulio skautybės 100 metų sukaktį, 2007-ais metais. Raginame visus 
lietuvius atkreipti dėmesį į mūsų bendras pastangas parūpinti prasmingą ir 
įdomią veiklą mūsų jaunimui pagal Baden-Powellio nustatytus skautybės 
principus ir metodus. Stengiamės ne vien tik lavinti tvirtus charakterio 
bruožus ir pilietybės jausmus mūsų jaunimo širdyse ir mintyse, bet taip pat ir 
meilę viskam, kas yra lietuviška.

Ačiū Broliui Petrui ir visai Lietuviškosios Skautybės Fondo valdybai. 
Linkime Jums daug ištvermės ir ryžto tęsiant savo nepailstamus darbus į 
mūsų Sąjungos devyniasdešimtąjį jubiliejų 2008-ais metais.

Budėkime!
v.s.fil. Gintaras Plačas

LSS Tarybos Pirmininką 
2006 m. lapkričio 7 d.

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
LSS Tarybos Pirmija 2006 m. lapkričio 17 d. j 

paskautininkės laipsnį pakėlė

v.sl. Rūtą Giedraitytę Mikulionienę,
“Gabijos” tuntas, Detroit, MI

Lelijos Ordinu apdovanojo:

ps. Almą Naumaitę Butkūnienę,
“Gabijos” tuntas, Detroit, MI

ps. Ritą Matvekaitę Kasputienę,
“Gabijos” tuntas, Detroit, MI

s. Almą Abariūtę Sventickienę,
“Gabijos” tuntas, Detroit, MI

LSS Tarybos Pirmininko pranešimas

KEIČIASI “SKAUTŲ AIDO” 
ADMINISTRATORĖS

Pranešu, kad ilgametė “Skautų aido” adminis
tratorė v.s. Albina Ramanauskienė, prašė Ją atleisti iš 
administratorės pareigų. Apgailestauju atleisdamas 
Sesę Albiną ir reiškiu Jai didelį skautišką AČIŪ už 22 
metus praleistus tarnaujant mūsų Sąjungos oficialaus 
žurnalo administravimo darbuose.

Linkiu Jai ir jos vyrui, broliui Liudui 
Ramanauskui, daug sėkmės ateityje ir žinau, kad visada 
jie prisidės prie skautiškų darbų, kol leis sveikata.

“Skautų aido” administratorės pareigas sutiko 
perimti s.fil. Irena Žukauskienė. Sesė Irena yra buvusi 
“Aušros Vartų” tunto, Chicagoje, tuntininkė (1974-1976 
m.) ir daugelį metų aktyviai dalyvavusi skautų 
akademikų veikloje.

Linkiu Sesei Irenai daug laimės, geros sveikatos

2007 SAUSIS-VASARIS 3 SKAUTŲ AIDAS
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ir ištvermės pradedant šias svarbias spaudos darbų 
pareigas.

Sesė Irena tvarkys visus “Skautų aido” prenu
meravimo, kartotekos, išsiuntinėjimo, bei finansinius 
reikalus. Turint klausimų apie “Skautų aido” prenu
meravimą ar siuntinėjimą Lietuvių Skautų Sąjungos 
nariams, bei kitiems asmenims ar organizacijoms už 
LSS ribų, prašau kreiptis į sesę Ireną sekančiu adresu: 
802 North Waiola, La Grange Park, IL 60526 
Sesės Irenos e-mail adresas yra: IrenaZ@prodigy.net

Budėkime!
v.s.fil. Gintaras Plačas

LSS Tarybos Pirmininkas

LSB ir LSS vadovų,-ių 
lavinimo skyriai

Skautavimo Šimtmetis 1907-2007 
Stovyklos Ženkliuko Konkursas

Gintaro Vadovių Mokykla - Ąžuolo Mokykla (GVM-ĄM)

Ką minėsime?
Pirma skautų stovykla įvyko 1907 metais Brownsea saloje, 
Anglijoje. Stovyklos viršininkas buvo skautų įkūrėjas Lord Ba
den-Powell.

Ką reikia atlikti?
Konkurso dalyviai turi paruošti ir pristatyti "camera-ready” žen
kliuko projektą PDF formate iki 2007 m. kovo 31 d. Ženkliukas 
gali būti bet kokios formos - keturkampis, trikampis, apskritas 
ar nelygaus krašto formos, pvz. 2003 m. Jubiliejinės stovyklos 
ženkliukas. Ženkliuko dydis nedidesnis už 3.5” x 3.5” (9 cm x 
9 cm). Spalvos pagal dailininko nuožiūrą. Dailininkas gali 
pateikti ne daugiau, kaip tris projektus.

Kaip bus ženkliukas panaudotas?
Ženkliukas bus naudojamas tik 2007 metų GVM-ĄM stovyklai. 
Premijuotas ženkliukas bus vienkartinis (“special edition") kore
spondencijos ženklas (logo) ir uniformos dalis. Pramatome išsi
uvinėtą ženkliuką (“embroidered patch”) prisiūti prie išeiginės 

uniformos ir šilkografiją (“silk-screen”) panaudoti prie darbo 
uniformos. 2007 metų GVM-ĄM stovyklautojai turės teisę jį ne
šioti pagal nustatytus uniformų reguliaminus.

Kas gali dalyvauti konkurse?
Visi skautai,-ės, kurie yra sumokėję 2007 m. Lietuvių Skautų 
Sąjungos nario mokestį, turi teisę dalyvauti konkurse. Neribo
jame konkurso dalyvius pagal amžių, tai jauni ir vyresni gali 
dalyvauti.

Kas išrinks laureatą?
Buvusieji GVM-ĄM stovyklų viršininkai sudarys jury komisiją.
2007 m. GVM-ĄM viršininkai, sesė Naida Šnipaitė-Johnson ir 
brolis Tomas Dundzila, surinks ženkliukus ir juos pasiųs jury 
komisijai. Dailininkų vardai nebus pateikti jury komisijai.

Kada bus paskirtas laureatas?
Konkurso laureatas bus paskirtas iki 2007 m. balandžio 30 d.

Kur kreiptis jei turite klausimų?
Gintaro Vadovių Mokyklos viršininkė 

Naida Šnipaitė-Johnson 
508-359-7891 (Boston)

Ąžuolo Mokyklos viršininkas
Tomas Dundzila

703-960-1513 (Washington DC) 
tomasmya@verizon.net

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas, 2006 m. rug
sėjo 19 d., įsakymu Nr. 48 Ordinu Už Nuopelnus apdovanojo 

s.fil. Ričardą Chiapetta,
“Lituanicos" tuntas, Chicago, IL

Ordinu Už Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu -
Violetą Smieliauskaitę Fabianovich, 

"Lituanicos” tuntas, Chicago, IL 
Vincą Luką, 

“Lituanicos" tuntas, Chicago, IL

LSB Ąžuolo mokyklos vedėjui s.fil. Tomui Dundzilai 
pristačius, tvirtinu, kad v.sl. Vėjas Belzinskas, “Pilėnų” tunto 
skautas Cleveland, OH, sėkmingai baigė Ąžuolo mokyklos 2004 
metų kursus. Brolis Vėjas atliko visus nustatytus uždavinius bei 
reikalavimus. Suteikiu jam teisę nešioti Ąžuolo Mokyklos ženk
lą, įteikiu jam šios mokyklos pažymėjimą, kurio numeris yra 
143.

Didžiuojuos ir sveikinu brolį Vėją, užbaigusį mūsų 
organizacijos vadovų mokyklą. Linkiu ir toliau tęsti skautišką 
darbą su jaunesniais broliais draugovėje, tunte, stovykloje, ar 
kur tik reikia pagelbos ugdant mūsų lietuvišką, skautišką jau
nimą.

Budėkime!
v.s.fil. Romas Rupinskas

LSB Vyriausias Skautininkas

2007 SAUSIS-VASARIS 4 SKAUTŲ AIDAS
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA

LSS Vyr. Skautininke v.s. Dalia Trakienė, įsakymu Nr. 41 
Ordinu Už Nuopelnus apdovanojo -

vyr.sk. Liną Anužienę,
“Gabijos” tuntas, Detroit, Ml

vyr.sk.v.sl. Dalią Harp,
“Gabijos” tuntas, Detroit, Ml

Skaučių “Gabijos” tunto, Detroit, Ml, įsakymu Nr. 233

vyr.sk. Viktorija Viskantienė 
apdovanota Tėvynės Dukros Žymeniu,

s.v. Edmundas Kasputis
apdovanotas Vėliavos Žymeniu.

ŽEMĖ YRA MŪSŲ GRINDYS
vyr.sk. Briana Šilkaitytė

K
ai aš buvau maždaug septynerių metų, man 
skautai nelabai patiko. Žiūrėjau Į viską paviršu
tiniškai, išsivaizdavau tamsias palapines, 
nepatogias lovas, šaltas naktis ir nespalvingus tamsiai 

mėlynus drabužius. Kai pirmą sykį nuvykau į stovyklą, 
dėvėjau oranžinius marškinius ir ružavas kelnes. 
Taisyklės man neturėjo reikšmės, aš tik norėjau gražiai 
puoštis. Buvo sunku anksti keltis mankštai, dirbti vir
tuvėje bei valyti išvietes.

Praėjo kiek laiko ir per tuos devynis metus supratau 
ką reiškia skautiškos taisyklės. Šiandien aš gyvenu 
pagal jas ir pagal skautų įstatus. Skautybės tikslas turi 
labai daug įtakos mano gyvenimui. Jaučiuos, kad ir 
mintys yra gilesnės, gyvenimas prasmingesnis. Nors 
kartais yra sunku, bet bandau laikytis savo žodžio; daž
nai lankausi senelių prieglaudoje ir stengiuos vienišus 
žmones, be savo namų ar šeimų, pralinksminti. Taip 
pat, pagal įstatus, padedu kitai skautei. Toks elgesys 
mane padaro laimingą.

Ypatingai suprantu kaip svarbu yra gerbti gamtą. 
Gyvendama prie jūros, aš matau kaip žmonės nekreipia 
dėmesio ir žaloja gamtą - meta šiukšles ant pliažo, išpi
la nuodingus chemikalus, kurie taip pat nubėga į jūrą. 
Besimaudydami jūroje, mes, kaip žuvys, galime baisiai 
susirgti. Su mano bendraklasiais mes visą dieną pralei
dome valydami pliažą, rinkdami šiukšles.

Vienais metais ponas Saulius mus pamokė, kaip gal
ima išgyventi miške. Buvo labai įspūdinga klasė. Nuo to 
laiko aš dar daugiau įvertinu mūsų aplinką ir gamtą - 
medžius, saulę, jūrą, vėją. Stovykloje medžiai dienos 
metu duoda mums pavėsį, o naktį sušįlam prie laužo, 
užkūrę jį iš medžių šakų. Žemė yra mūsų grindys, 

konkorėžiai - papuošalai. Norėdama prisidėti prie gam
tos saugojimo, aš prisirašiau prie “Heal the Bay” pro
jekto.

Dirbdami kartu mes galime atlikti daug daugiau, 
pasiekti mūsų tikslą daug greičiau. Skautybė turi labai 
daug įtakos žmogaus gyvenime. Kai esi skautė - esi 
draugiška, mandagi, taupi, sumani, gerbi žmones ir 
gamtą. Visa tai darydama, aš didžiuojuos būdama 
skaute.

“Palangos" tunto, Los Angeles C A, vyr. sk. Briana Silka- 
itytė vyresniosios skautės įžodį, davė “Rambyne” 2005 
m., Dabar jau studentė.

vyr.sk. Briana Šilkaitytė
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490 metais pr. m. e. helėnų karys, Fedipidas, nubėgo iš 
Maratono miestelio i Atėnus ir pranešė apie pergalę prieš 

persus sušukdamas “Nikė!”, lietuviškai “Pergalė!”

2006 m. rudenį brolis 
Donatas Ramanauskas 

nubėgo savo 50-ąjį maratoną.

Sesės ir broliai sveikina Donatą su šiuo įspūdingu 
atsiekimu ir linki jam ryžtingumo, jėgų ir 

pergalės ateityje.

Nikė!

Nikė! - Pergalė!

K
ai gavau s.fil. Tomo Dundzilos paruoštą sveikin
imą mūsų broliui v.s.fil. Donatui Ramanauskui, 
tuoj puoliau prie telefono paklausti ką sako jo 
šeima - žmona Rasa ir dukrelės Diana ir Regina.

Ramanauskai - Donatas, Rasa, Diana ir Regina
Nuotr. R.Karvelienės

Rasa: Donatas norėjo 50-ąjį savo gimtadienį atžymėti 
50-tu maratonu Montrealyje, bet dėl šeimos ir darbo rei
kalų nepavyko, tai už poros savaičių po gimtadienio sėk
mingai nubėgo 50-ąjį maratoną Detroite.

Pats sportininkas sumoka dalyvavimo mokestį, gau
na tos dienos maratono marškinėlius ir sveikinimą-pa- 

žymėjimą per kiek laiko nubėgo. Šiais metais 
Detroite buvo labai daug bėgikų. Net Donato se
sutė s.fil. Renata Borucki ruošiasi 2008 metais 
dalyvauti pusėje maratono pėsčiomis. (Čia tai jau 
man “greek” - sesė Alė)

Diana: Tėvelis yra 50 metų ir jau nubėgo 50 
maratonų! Jis labai sveikas ir jau pasiruošęs Bos
tono maratonui. Mes jį labai mylim ir džiau
giamės.

Regina: Jis neatrodo 50! Jis yra labai geras bėgi
mo treneris gimnazijoje. Aš dalyvauju “cross 
country” ir “track” varžybose. Labai mylim mūsų 
tėvelį!

Rasa: Ah... Donatas yra A tipo asmenybė! Ką pa
siryžo atlikti - įvykdo! Bet gi, pasiekęs savo tikslą, 
pav. nubėgęs maratoną, visada padėkoja šeimai, 
nes kartais ir šeima turi savo planus pakeisti, 
prisitaikyti.

Donato sveikata leidžia jam bėgti tolimus bė
gimus. Buvo geras sportininkas gimnazijoje, o
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studijuodamas De Paul uni
versitete Chicagoje jau bėgo. 
Šeima prisimena įvykį: stu
dentu būdamas, vasarą dirbo 
Chicagos miesto centre. Grįž
damas iš darbo Archer ir Ca
lifornia gatvių sankryžoje ne
sulaukė autobuso, tai bėgte 
parbėgo namo iki Troy gatvės. 
(Gyvenusieji Chicagoje žinom, 
kad turėjo bėgti apie 40 kvar
talų, an)

SNIEGO SENIS

Skautai vyčiai sugalvojo,
Sniego senį “būdavojo”;
Seną fetrą jam uždėjo,
Na, ir šlipso negailėjo!

K
ai su šeima gyveno 
Villa Park, IL, tai į 
darbą 13 mylių (į vieną 
pusę) važiuodavo dviračiu - ar 

lyja, ar sninga, ar šilta, ar 
šalta. Žiemai turi specialius 
drabužius.

v.s.fil. Donatas Rama
nauskas De Paul universitete 
įsigijo chemijos magistro laip
snį. Šiuo metu yra “research 
and development chemist”, 
turi didelį projektą Thailande. 
Dėl darbo prieš kelis metus 
persikėlė gyventi į Detroitą. 
Ten dalyvavo skautų “Bal
tijos” tunto veikloje, o ps. Ra
sa ir dukrelės - “Gabijos” 
skaučių tunte. Labai patinka 
stovyklauti Dainavoje. 2006 
m. Donatas dėl darbo grįžo į 
Chicagą ir šeima nekantriai 
laukia kada visi bus vėl kartu. 
Persikėlęs Chicagon, brolis 
Donatas grįžo ir į “Litu- 
anicos” tuntą, kuriame nuo 
vilkiuko užaugo. Dabar vado
vauja prit.skautų “Dariaus ir 
Girėno” draugovei, Lemonte.

Skautiškajai Ramanaus
kų šeimai nuoširdžiausi svei
kinimai, o buvęs vilkiuko Do
nato draugininkas linki sėk
mingo 100-ojo maratono!

Liko tik krūvelė sniego,.
Tik vanduo nuo fetros bėgo, 
Vyčio šlipsas ant žolės,
Gabaliukai du anglies...

Sesė Alė

Rako stovyklavietėj 2002 m-

Stovi senis, linksmas žiūri 
Į paukštyčių didį būrį, 
Į vilkiukų platų ratą, 
Kai jie seniui ranką 
krato.

Mėlynšlipsės čia sustoja 
Sniego seniui saliutuoja, 
Nors jo akys iš anglies, 
Skaito paslaptis širdies..

Bet ... staiga orai atšilo, 
Tamsūs debesys pakilo, 
Lijo dieną, lijo tris, 
Ir ištirpo senis šis!

Sesė Rita

RS. Skautai vyčiai pasiėmė fetrą ir šlipsą.
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Premijomis dabintas 2006-ųjų ruduo
2006 m. lapkričio mėn., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL, Lietuvių dailės muziejuje įvyko du 
kultūriniai renginiai - meno paroda “Išeivijos kelias” ir 
Premijų šventė.

Lapkričio 5 d. buvo atidaryta “Išeivijos kelias” 
paroda. Ruošiantis Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui, 
2004 m. Lietuvos dailės muziejus (direktorius 
Romualdas Budrys) ir Chicagos Čiurlionio galerija, Ine., 
(valdybos pirm. Leonas Maskaliūnas) pradėjo 
konkursinių parodų ciklą - 2005-2009 metais Vilniuje ir 
Chicagoje surengti penkias parodas. Pirmoji paroda 
“Lietuvos kelias” įvyko 2005 m. Vilniuje, Lietuvos dailės 
muziejaus Radvilų rūmuose.

Čiurlionio galerija, Ine., Lietuvos dailės 
muziejus ir Lietuvių dailės muziejus
Lemonte (dir. Dalia Slenienė) paskelbė dailininkų Miko 
J. Šileikio (1893-1987) ir Teofilio Petraičio (1896-1978) 
premijų dailės kūrinių konkursą.

Labai malonu “Skautų aide” pasidžiaugti, kad 
iš 31 konkurse dalyvavusio dailininko,-ės dešimt yra 
skautai, iš aštuonių premijų, penkios teko skautams.

Miko J. Šileikio premijos už tapybą ir skulptūrą
- ILoji premija Ramojui Mozoliauskui už “Partizano 
motina”, Il-oji - Danguolei Šeputaitei Jurgutienei už 
“Toliau visko”.

Teofilio Petraičio premijos už akvarelės ir 
grafikos kūrinius - IILji premija Rimgailei Jonynaitei 
Zotovienei už “Pavasario ženklai”.

Vertinimo komisija (pirm. Valentinas Ramonis, 
Viktorija Kašubaitė Matranga, Magdalena Stankūnienė 
ir Danas Lapkus) rekomendavo specialiomis premijomis 
atžymėti dar trijų konkurso dalyvių kūrinius, sukurtus 
kitomis technikomis, nei numato konkurso nuostatai. 
Taigi - specialiosios premijos buvo suteiktos Zitai 
Sodeikienei už “Angelų madona”, Adai Sutkuvienei už 
“Vilties angelas”.

Kitos parodoje dalyvavusios dailininkės skautės
- Audra Bielskutė, Jūra Galinytė, Aleksandra Eiva, 
Daiva Valerija Karužaitė, Vaiva Rimeikaitė.

Nors ir nebe visi čia suminėti menininkai 
“žygiuoja, saliutuoja, raportuoja, stovyklauja, iškylau
ja”, jais labai džiaugiamės, didžiuojamės, ir mūsų 
sesėms ir broliams jų pavyzdžiu sekti linkime.

Sesių ps. Ados Sutkuvienės (ASD Garbės 
narės), fil. Zitos Sodeikienės ir fil. Rimgailės Zotovienės 
kūriniai nuolatos puošia Vydūno fondo leidžiamus 
atvirukus, skauto vyčio Ramojaus Mozoliausko 
“Partinano motina” pasitinka kiekvieną atvykstantį į 
lietuvių centrą Lemonte, s.fil. Danguolė Jurgutienė 

buvo stovyklų viršininkė, 1983-1985 m. vadovavo 
“Gabijos” skaučių tuntui Detroite, MI.

“Aušros" tautinių šokių grupės vadovė s. Gražina 
Reškevičienė, mokytoja Raminta Urbanavičienė, vadovė s. 
Laimutė Antanelienė ir mokytoja Alma Tomasello.

Nuotrauka iš XII Lietuvių tautinių šokių šventės, 
2004 m. leidinio

JAV LB Kultūros tarybos ruošiama premijų 
šventė Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, įvyko lap
kričio 11 d. Nuo 1980 m. kasmet būna atžymėti 
muzikos, teatro, radio, dailės, žurnalistikos bei tautinių 
šokių vadovai, atlikėjai, darbuotojai. Premijų mecenatas 
- Lietuvių Fondas.

2006 m. tautinių šokių mokytojos premija 
paskirta tautinių šokių grupės “Aušra” Omaha, NE, 
vadovei Gražinai Reškevičienei.

1970 m. skaučių vietininkijoje, Omahoje, sesės 
Gražina Reškevičienė su Laimute Antaneliene subūrė 
skautus ir skautes į tautinių šokių grupę. Norėjo kartu 
šokti ir daugiau jaunimo, tai nuo 1971 m. sesės grupę 
perorganizavo į “Aušros” tautinių šokių grupę, kuriai 
vadovauja iki dabar - jau 35 metus. Sekančiais, 1972 
metais buvo pirmoji grupės kelionė į IV-tąją Tautinių 
šokių šventę Chicagoje, po kurios dalyvavo visose 
Tautinių šokių šventėse, o 1994 m. “Aušros” studentų ir 
veteranų grupės šoko pirmoje Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje Lietuvoje.

“Aušros” grupė atliko programas ir kituose 
miestuose: Lietuvių dienose, Los Angeles; Vasario 16 
minėjime, Denver, CO; “Vilties” žurnalo 45 m. jubilie-
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“Skautų aido” 1954 m. viršelyje s.kun. L.Musteikio nuo
traukoje, sesė Gražina Kavaliauskaitė (Kovaitė) -Reškevičienė 
įžodžio metu Omahoje laiko vėliavą.

jaus šventėje; čekų ir latvių festivaliuose Nebraskoje; 
Lietuvių dienose, Kansas City. 11 metų “Aušra” dalyva
vo Omahos miesto tautų festivalyje atlikdama pro
gramą, suruošdama tautodailės parodą.

s.Gražina Reškevičienė nuo 1956 iki 1967 m. 
vadovavo skaučių “Neries” tuntui Omahoje ir vėliau 
buvo aktyvi vadovybės eilėse skautams ir skautėms 
sudarius mišrų vienetą. Skautų vienetui nustojus veik
ti, sesės skautininkės Gražina Reškevičienė ir Laimutė 
Antanelienė dar kelis metus ruošdavo aukų rinkimo 
vajus, pakuodavo siuntinius ir pačios dešimtį valandų 
vairuodavo mašiną su siuntiniais į Chicagą, kad per 
našlaičių komitetą toji šalpa būtų siunčiama į Lietuvą.

2006 m. žurnalisto premija paskirta Ramunei 
Kubiliūtei.
Tai jaunosios kartos atstovė. Gimusi Kanadoje, užau
gusi Chicagoje, Ramunė praėjo visą tos kartos lietuvių 
vaikų kelią - lituanistinę mokyklą ir jaunimo organi
zacijas - skautus ir ateitininkus. Rašyti pradėjo anksti - 
Į lietuviškų mokyklų laikraštėlius; lankė Lietuvių žur
nalistų rengiamus kursus jauniesiems koresponden
tams.

Ramunė Kubiliūtė turi magistro laipsnį iš bib
liotekininkystės, dirba Northwestern universiteto med
icinos mokyklos bibliotekoje. Ji šoka tautinius šokius 
“Grandies” ansamblyje, yra “Vaiko vartai į mokslą” 
organizacijos valdybos bei tarybos narė, priklauso atei
tininkams.

Ramunės straipsniai tilpo “Drauge”, “Amerikos 
lietuvyje”, “Pasaulio lietuvyje”, “Darbininke”, 
“Dirvoje”, “Ateityje”, “Skautų aide”, “Bridges”.

Vyr.skautė, v.sl. Ramunė Kubiliūtė priklausė 
“Aušros vartų” skaučių tuntui Chicagoje, buvo 
vyr.skaučių “Sutemų” būrelio narė.

Kai pasveikinau sesę Ramunę laimėjus premiją, 
ji atsakė - “Ne dėl premijos rašiau, man labai patinka!” 

Nuoširdūs sveikinimai visoms ir visiems laure
atams!

v.s. Alė Namikienė

vyr.sk. Ramunė Kubiliutė Chicagos tuntų šventėje 1973 m. 
apdovanota Pažangumo Žymeniu.
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Paroda "JūrArte"
“JūrArte” parodos atidarymas įvyko 2006 m. gruodžio 2 
d., Lietuvių Dailės Muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Paroda skirta paminėti jūrų skautininkų,- 
ių “Grandies” 50 metų jubiliejinę sukaktį. Tikslas - 
sukelti lėšų vadovų ir skautų lavinimui, laivų išlaiky
mui. Taip pat būna skiriamos stipendijos apmokėti

“JūrArte"parodos plakato autorė g.v.v.t.n. Vaiva Rimeikaitė ir 
parodos ruošėja j.s.fil. Virga Rimeikienė.

Nuotr. j.v.s.G.Treinienės

sesėms ir broliams stovyklos mokestį.
“JūrArte” parodoje dalyvavo 31 menininkas,-kė 

išstatydami įvairius vario, sidabro, medžio, fotografijos, 
mozaikos, tekstilės, skulptūros ir tapybos darbus.

Parodą atidarė j.s. Jurgis Lendraitis paminė
damas, kad parodoje atstovaujami jūrų skautai,-ės ir jų 
šeimų nariai. Pasidžiaugė, kad iš viso priskaitoma per 
200 jūrų skautų ir skaučių. Jūrų skautininkų 
“Grandies” įgulai vadovauja j.s. Romas Cesas.

“JūrArte” parodos ruošimo darbus atliko j.s.fil. 
Virga Rimeikienė. Parodos metu taip pat vyko jūrų 
skautų-skaučių dailės meno konkursas, kuriame galėjo 
dalyvauti visi jūrų skautai nuo mažiausiųjų bebriukų ir 
ūdryčių iki jūrų budžių ir gintarių. Premijos buvo 
paskirtos iš a.a. prel.s.Juozo Prunskio fondo. 
Laimėtojus j.s. Laura Lapinskienė išvardijo sekančiai:

BEBRAI - ŪDRYTĖS:
I vieta - Tomukas Savickas
I vieta - Ariana Chiapetta
II vieta - ūdrytės už tapybą: Rima Bartuce, 

Ariana Chiapetta, Maya Chiapetta, Mery Kluko, Lija 
Hoffman, Ūla Lapkutė, Lilė Sadauskaitė, Valda Narytė, 
Violeta Tallat-Kelpšaitė.
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j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta ir j.s. Laura Lapinskienė parodos 
atidaryme, Lietuvių Dailės Muziejuje, Lemont, IL

Nuotr. j.v.s.G.Treinienės

GINTARĖS- BUDŽIAI:
I vieta - Lina Meilutė, spalvotas pieštukas

Parodos metu veikė tylioji loterija; fantai 
suaukoti skautų rėmėjų. Parodos atidarymo metu buvo 
rodomos jūrinio skautavimo skaidrės, paruoštos sesių 
Vilijos Kielienės ir Onos Savickienės. Taip pat grojo 
švelni muzika, kurią atliko budžiai - Ramūnas 
Stančiauskas, Raimondas Novak ir jūrų skautės - 
Michel Zaczek, Dalia Savickaitė, Ginta Sutkutė, Monika 
Stančiauskaitė.

“JūrArte” parodai plakatus sukūrė sesė Vaiva 
Rimeikaitė, parodos programos leidinėlį stilizavo sesė 
Sabrina Cesaitė.

Parodą paįvairino a.a.j.v.s. Leopoldo 
Kupcikevičiaus ir a.a.j.v.s. Antano Levano medžio dar
bai, skatinantys tęsti toliau jų puoselėtą meną.
Budžiu - Gero Vėjo!

Sesė Genovaitė Treinienė

JŪRŲ JAUNĖS - JŪRŲ JAUNIAI:
I vieta - Darija Tallat-Kelpšaitė,
I vieta - Vasaris Balzekas,
II vieta - Nora Sadauskaitė,
II vieta - Mantas Naris

JŪRŲ SKAUTĖS - JŪRŲ SKAUTAI:
I vieta - Siga Lapinskaitė, keramika,
II vieta - Aliukas Lapinskas, akrilika, 
II vieta - Daina Kielaitė, pieštukas.

L.S.S. Čikagos
Lietuvių Jūrų 

Skautininkų,-i ų
GRANDIS

Parodoje dalyvavo keturių generacijų atstovai - ūdrytės Maya 
Chiapetta, Adriana Chiapetta, Vaida Narytė, j.jaunius Mantas 
Naris ir seneliai Gintra ir Pranas Naris.

Nuotr. j.v.s.G.Treinienės

P
rieš 50 metų buvo įsteigta jūrų skau
tininkų įgula “Grandis”, kurios tik
slas - tobulinti jūrinio skautavimo 
programą. “Grandis priklauso Lietuvių 

Skautų Brolijai, bet įgulą sudaro jūrų 
skautininkės ir skautininkai. Dirbame 
kartu ir stengiamės sukelti lėšas vadovų ir 
skautų lavinimui, laivų pirkimui bei 
išlaikymui ir t.t. Kas metai prisidedame 
prie buriavimo stovyklos ruošos, bei 
vadovavimo.

Nuoširdžiai dėkojame, kad atėjote 
paremti mūsų jaunimą ir kartu su mumis 
atšvęsti “Grandies” 50 metų jubiliejų.

Parodoje “JūrArte” dalyvauja 
menininkai: j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta,
g.v.v.fil. Aleksandra Eiva, j.ps. Milda 

Johansonienė, j.sk. Erika Jokubauskas, g.v.v. Laura 
Jokubauskaitė, j.sk. Virginija Jokubauskienė, j.s. Petras 
Jokubauskas, vyr.sk. Judita Patra Jozaitis, g.kand. 
Vilija Jozaitytė, j.b.kand. Vytas Jozaitis, g. Julija
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Jūrų skautininkų,-ių 
“Grandies” valdyba
- Šarūnas
Brakauskas, Virga 
Rimeikienė ir Romas 
Česas.

Nuotr.
j.v.s.T.Chiapettos

Kasniūnienė, ps. Algimantas Kezys, j.b. Ray Kazlas, 
g.v.v. Vida Maciukevičiūtė-Kluko, vyr.sk. Margarita 
Kulys, s.v. Darius Lalas, j.s. Laura Lapinskienė, g.v.v.fil. 
Linda Mikučiauskaitė, vyr.sk. Gintra Narienė, Jonas 
Pleirys, s.v.s. Romualdas Povilaitis, j.ps. Aleksas 
Rimeika, g.v.v.t.n. Vaiva Rimeikaitė, j.s. Daina 
Rudaitienė, ps.fil. Leona Dalia Petreikytė-Siliūnienė, 
g.v.v. Julytė Narbutytė-Stankaitienė, j.b. Liudas 

Stankaitis Jr, vyr.sk. Rasa Sutkutė, ps. Ada Sutkuvienė, 
Jerry Strub, j.v.s. Genovaitė Treinienė.

a.a. j.v.s. Leopoldas Kupcikevičius ir a.a. j.v.s. Antanas
Levanas
nenuilstamai dirbo jaunimo labui.
Jų dvasia ir jaunatviškas entuziazmas persiliejo į visų 
širdis.

“Nerijos" tunto udrytės prie jų bendrai piešto paveikslo. Nuotr. j.v.s. T.Chiapettos
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Jų nuostabūs medžio darbai 
mums yra pašaukimas žengti 
pirmyn ir toliau tęsti jų pradė
tus darbus.

“Nerijos” tunto sesės ir 
“Lituanicos” tunto jūrų skautai 
buvo kviesti dalyvauti dailės 
meno konkurse. Dalyvavo 25 
sesės ir broliai.

1986 m. kun.dr.s. 
Juozas Prunskis Lietuvių 
Fonde įnešė 10,000 dol., kurių 
nuošimčiai skiriami skautiško 
jaunimo kūrybai skatinti. Dėka 
prel.kun. Prunskio, mūsų jau
niesiems skautams buvo paskir
tos piniginės premijos, kurios 
buvo įteiktos “JūrArte” paro
dos atidarymo metu. Premijos 
buvo paskirtos pagal jaunimo

Skautininkų L.Kupcikevičiaus ir A.Levano atminimui...
Skydas su visais Lietuvių Skautų Sąjungos ženklais - Antano Levano kūrinys.

amžių.
Dailės meno konkurse dalyvavo: Rima Bartuce, 

Ariana Chiapetta, Maya Chiapetta, Mary Kluko, Lija 
Hoffman, Ūla Lapkutė, Lilė Sadauskaitė, Vaida Narytė, 
Violeta Tallat-Kelpšaitė, Tomukas Savickas, Goda 
Inokaitytė, Julija Lapp, Ugnė Narbutaitė, Nora 

Sadauskaitė, Milda Savickaitė, Monika Siliūnaitė. 
Darija Tallat-Kelpšaitė, Vasaris Balzekas, Mantas Naris. 
Daina Kielaitė, Siga Lapinskaitė, Dalia Savickaitė. 
Aliukas Lapinskas, Jonas Savickas, Lina Meilutė.

Pradžiai prisiminti -Jūrų Skautininkų Grandis 1959-1960 m. Nuotr.j.v.s L.Knopfmilerio/iš AN archyvo
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a.a. skautą
Eugeniją Kriaučeliūną prisiminus

Saulutė leidos už kalnų,
Nusileido ir stovyklos vėliava,
Užgeso ir stovyklos žiburėlis
Ir su juo, Eugenijau, užgeso ir Tava
širdis

Bet ir vėl pakilus sau lei anksti rytą,
Pakils ir vėl stovyklos vėliava,
Tik nepakils Tavo jauna širdelė,
Kuri užmigo amžiams ir neprisikels
jau niekada.

vair. Eugenijus Leonas Kriaučeliūnas gimnaziją baigė 
1976 m. jau sirgdamas. Priklausė mokyklos krepšinio ir 
bėgimo komandoms, o taip pat ir Lituanicos krepšinio 
komandai Chicagoje. Baigė Kristijono Donelaičio prad
inę ir aukšt. mokyklas. Planavo studijuoti veterinariją. 
Į skautų sąjungą įstojo 1966 m., tapdamas vilkiuku. 
1971 m. davė jūrų skauto įžodį. Jo balsas girdimas ir 
“Lituanicos" tunto vilkiukų įdainuotoje plokštelėje “Tra- 
lia-lia”.

Mirtis išsivedė jį Atvelykyje, balandžio 17 d. 
Ilsisi Chicagoje, šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

(“Skautų aidas” 1977)

Eugenijau, Tu mielas ir brangus, 
Tu jaunas ir žavus buvai, 
Tačiau mirtis pakirto jauną 
Ir nematysime daugiau Tavęs.

Tu palikai žaizdas širdyje 
Tėveliams, seserims ir artimiems, 
O mes netekom šaunaus vyro, 
Dar jauno skauto, kaip Tavęs.

Tu palikai žaizdas širdyje skautams, 
Tu palikai mūs tautai ir visiems, 
Nes jauną žiedą greit nuskynė 
Žiauri mirtis taip nelaukta.

Aš žinau, kad mes nerasim šiandien, 
Nė plunksnos, nė žmogaus, 
Kuris galėtų aprašyt tėvelių skausmą, 
Netekusių sūnaus.

Aš pasižiūriu j rožytes,
Kurios taip žydi pas mane, 
Jos primena man Tavo veidą 
Ir brangų skautą, kaip Tave.

Tikiu, Eugenijau, kad Tavo veidas 
Paliks pas skautus amžinai, 
O mes bandysime keliauti 
Kur nesenai dar keliavai ir Tu.

Tebūna lengva, Eugenijau, ši žemelė, 
Kuri čia prislėgė Tave,
O mes keliausime per kalnus 
Ir prisiminsim vis Tave.

sk.akad. Regina Krutulytė
Tėvynės ilgesio mazgelį sūnui, jūrų skautui Eugenijui, užriša 
mama Irena Kriaučeliūnienė.
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85 metai v.s.fil. Antanui Paužuoliui
2006 m. lapkričio mėn. v.s.fil. Antanas Paužuolis 
šventė 85-ąjį gimtadienį.

Po Il-ojo pasaulinio karo, Vokietijoje, 
Muenchene, brolis Antanas Paužuolis sukvietė 
lietuvių jaunimą į draugovę ir kurį laiką jai vadova
vo.

“Lituanicos” tunte brolis Paužuolis 
pradėjo vadovauti vilkiukams trečiajame tunto 
veiklos laikotarpyje (1969-1979), buvo “Lituanica 
30” stovyklos viršininku 1979 m. Vadovo pareigas 
ėjo VI (1978) ir VII (1988) Tautinėse ir 1982 m. ir 
1993 m. Jubiliejinėse stovyklose.

1985-1987 m. buvo JAV Vidurio rajono 
vadu, o Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje dirbo 
1988-1993 m.

Ilgiausių, skautiškų metų v.s.fil. Antanui 
Paužuoliui!

Paąžuoliai - sūnus ps.fil. Linas, vaikaitis skautas Dominik, tėvas, 
senelis v.s.fil. Antanas ir vaikaitis prit.skautas psl. Antanas 2006 
m. “Rakas 50” stovykloje.

90 metų j.v.s. Broniui Stundžiai

“Ei pirmyn, ei drąsyn,.
Jūreivi, sparčiau!
Neški laivo vėliavą
Lietuvos plačiau. ”

Nuo Baltijos iki Ramiojo Vandenyno atnešėt 
Lietuvos jūreivio vėliavą, 

gerbiamas Broli.
90-tojo Gimtadienio proga, Jus sveikina visi jūrų 

skautai ir skautės linkėdami -
GERO VĖJO!!!

j.s.fil. Dalia Zygienė
Skaučių Seserijos jūrų skaučių sk. vedėjaj.b.ps.

Robertas Jakubauskas
Skautų Brolijos jūrų skautų sk. vedėjas

Prie jūrų skautų sveikinimų Broliui Broniui jungiamės 
ir mes visi - “Skautų aido” bendradarbiai ir skaitytojai. 
J.v.s. Bronys Stundžia - ilgametis “Skautų aido” ben
dradarbis, vadovėlių apie jūrinį skautavimą autorius, 
Lietuvių Enciklopedijos (Boston) bendradarbis.

Dar ir dabar jis buriuoja!! Lietuvių skautų 

Įkūrėjas v.s. Petras Jurgėla knygoje “Lietuviškoji 
Skautija” rašo, kad brolis Bronys buriavimo mokyklą 
Klaipėdoje lankė 1936 m., 1938 m. - vadovas jūros 
skautų skyriuje, VD universitete korporacijos “Jūra” 
steigėjas, Trakuose 1940 ir 1941 m. buriavimo instruk
torius.

Lietuvių Skautų Brolijoje, išeivijoje, j.v.s. 
Bronys Stundžia buvo jūrų skautų skyriaus vedėju 
1973-1975 m. ir 1994-1996 m.

Jūros skautų “Kun.Birutės” laivas buvo įkurtas Kaune 1933 
m. Nuotraukoje - Birutėnai buriuotojai: VI. Šarūnas, VI. 
Švedas, V. Petukauskas, Vyt. Zelenkevičius ir Br. Stundžia.
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Ramiajame vandenyne 
svajonės apie Baltiją

j.v.s. Bronys Stundžia

B
uvo laikas, kada atplaukę Nemunu į Klaipėdą 
sukdavome galvas, kaip čia patekus ant kokios 
jachtos ir išplaukus Į jūrą. Bet tai būdavo neleng
va, nes tų jachtų taip nedaug matėsi. Dabar gi čia 

atvirkščiai; dažnai jūrų skautus reikia prašyti, kad mal
onėtų ateiti paburiuoti.

Anais laikais klaipėdiečiai jūrų skautai, kurie 
dažniausiai buriuodavo Kuršių mariose ir išplaukdavo į 
jūrą, į mus, atvykusius iš krašto vidurio, žiūrėdavo iš 
aukšto. Atseit, kokie mes jūrų skautai, jei jūroje nebu
vome. Gal jie ir teisūs buvo.

Vėliau, išsimušus j jūrą ir jau pačiam vedant 
jachtas, net seilė varvėdavo besiklausant tokių “did
vyrių” pasakojimų, kurie jau spėjo perburiuoti Baltijos 
jūrą, pasiekti Švediją arba bent Rygą, ar Liepoją 
Latvijoje, Taliną Estijoje, ar Karaliaučių Prūsijoje.

Su kokiu pasigėrėjimu stebėjome Klaipėdoje 
atburiavusią iš Švedijos buriavimo mokyklos nau
jitelaitę, laku blizgančią jachtą ir jos gražiai unifor
muotą Įgulą!

Ir tik pagalvok - atplaukė iš toli - net iš Švedi
jos, skersai Baltijos jūrą! O dar kiek kitų uostų aplankė?!

Kartą Šventojoje pasirodė ir lenkų jūrų skautų 
jachta. Neblogai atrodė, gerai užlaikyta. O lenkai, tuoj 
pradėjo, būdami svečiuose, tiktai kas neigiamo ieškoti. 
Labai mums norėjosi tokius svečius alyvuotame uosto 
vandenyje išmaudyti...

Tiesa, mūsiškiai buriuotojai turėjo savo kritikų 
vietoje, Klaipėdoje. Tai buvo vokiečių ir suvokietėjusių 
lietuvių buriuotojų klubas “Segelverein”. Išpūtę akis 
stebėdavome jų jachtas. Ypač atmintyje pasiliko su 
raudonomis burėmis “Roter Teufel” atseit - “Raudonas 
Velnias”.

Kai mūsiškiai buriuotojai ėmė dalyvauti tarp
tautinėse regatose, 1938 m. sugebėjo surengti tarp
tautinę regatą namuose. Su jachta “Gulbė” (savininkas 
Mažonas) pasiekė Londoną, tai “Segelverein'o buriuo
tojai pradėjo “litauerius” buriuotojus rimčiau vertinti.

Laikas ir įvykiai apvertė viską aukštyn kojomis. 
Dauguma buvusių buriuotojų išsisklaidė po visą pasaulį. 
Lietuvoje išaugo nauja buriuotojų karta, kuri nieko neži
no apie praeitį (palygint labai trumpą) ir viską turėjo 

kurti iš naujo.
“Sa va bien?” užgirdau klausimą, nutraukusį 

mano atsiminimų pynę. Tai tahitietis Gastonas atėjo 
mane pakeisti prie vairo. Mūsų jachtos įgulą sudarė 
keturi: kapitonas - specialistas okeanografijoje ir navi
gacijoje, tahitietis Gastonas, atsiradęs pirmą kartą ant 
jachtos, kalbąs tik prancūziškai ir viena polinezijos 
tarme. Virėja, kuri buvo puiki jūreivė, bet nenusimanė 
apie virimą ir ketvirtuoju teko būti man, pagal tvarką 
kapitono padėjėju. Taigi kiekvienas turėjome pareigas ir 
labai mažai atliekamo laiko, nes automatinis vairavimo 
įrengimas buvo sugedęs ir kiekvienam reikėjo septynias 
valandas, su pertraukomis, praleisti prie vairo. Išimtį 
sudarė virėja, kuri vairuodavo tik tris valandas, bet 
nekokiu laiku - iš ryto nuo 3 iki 6 valandos, kada ją 
pakeisdavo kapitonas.

Jaunystėje tik dainavome apie “išsvajotas salas 
vandenyne...” dabar lyg ir netikiu, kad buriuoju viduriu 
Ramiojo vandenyno iš Tahiti į Havajus.

Dar ir tai nauja, kad buriuoju pirmą kartą per 
pusiaują. Su visais išraitymais, aplenkiant kai kuriuos 
atolus, kelio ilgis apie 2500 jūrmylių arba 4500 kilo
metrų.

G
al nuostabiausia man buvo vandenyno platybė ir 
vienuma. Tik prie Tahiti sutikome vieną prekinį 
laivą - tai ir viskas. Net jokio lėktuvo praskren
dant nepastebėjome. Tik skraidančios žuvys sklandy- 

damos nusileisdavo ant jachtos denio. Beveik kiekviena 
diena būdavo panaši į praėjusią, nes tas pats laivas, ta 
pati maža keturių asmenų bendruomenė, tas pats van
denynas ir pasatų vėjas.

Beveik po trijų savaičių smagu buvo išvysti 
debesų vainiką virš didžiojo Havajų salos ugniakalnio, o 
dar mieliau buvo išlipti Waikiki miesto marinos kranti
nėje, visai netoli garsiosios kalvos, vadinamos Deimanto 
galva.

(Ištrauka iš straipsnio spausdinto 
“Skautų aide” 1974 m)
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KANADOS RAJONE

Skautininkės ir skautininkai sueigoje lapkričio 4 d. Toronte. Nuotr. F.Mockaus

Skautininkų,-ių sueiga Toronte

T
oronto skautininkių,-ų sueiga įvyko 2006 m. lap
kričio 4 d. Prisikėlimo parapijos posėdžių kam
baryje. Sueigą sušaukė ir gražiai vadovavo 
iždininkė v.s. Prima Saplienė. Dalyvavo 12 sesių ir 2 bro

liai skautininkai, o kiti buvo išvykę j Clevelandą.
Sueigos vadovė programą pateikė sekančiai:
Lapkričio 5 d. lankysime kapines, pagerbsime 

amžinybėn iškeliavusius seses ir brolius skautus ir 
vadovus, uždegsime ant kapų s.K.Batūros paruoštas 
žvakutes.

Skautiškos Kūčios vyks gruodžio 17 d., 
Prisikėlimo parapijos salėje. Kūčioms maistas renkamas 
per skiltis ir draugoves su tėvelių pagalba. Maisto stalus 
sutiko paruošti s. D.Steponaitienė su vyr. skaučių 
“Birutės” draugove.

Vasario 16-oji ruošiama Lietuvos Kankinių 
šventovėje su šv. Mišiomis vasario 11 d. Po Mišių 
Anapilio salėje vyks iškilminga sueiga dalyvaujant skau

tams ir svečiams.
Šv. Kazimiero, mūsų Globėjo šventė ir didžioji 

Kaziuko mugė vyks kovo 4 d. Anapilio salėje. Mugei fan
tai renkami iš anksto, kuriuos sutvarkyti apsiėmė v.s. V 
Grybienė su padėjėja ps. Dalia Raoco. Draugovės mugei 
stalus ruoš jau iš vakaro.

Sąjungos narių mokestį pažadėjo rinkti pati 
iždininkė v.s. P Saplienė.

Skautininkių draugovės draugininke išrinkta 
ps.fil. Irena Petrauskienė.

Buvo prisiminta ir “Romuvos” stovyklavietė. 
2008 m. jai sukanka 45 m. Būtų miela Romuvoje švęsti 
Tautinę stovyklą.

Visi šie programos punktai buvo atydžiai disku
tuojami ir priimti.
Sueiga užbaigta giesme “Ateina naktis”.

F.M.
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JAV ATLANTO RAJONE

Traukinuku į zoologijos sodą

Traukinio bilietus nusipirko Antanas Petraitis ir Matas Mickus.

Renata Petraitytė ir Lukas Draugelis taip pat jau turi bilietus.

“Mindaugo” draugovės jaunesnieji skautai ir tėveliai 
susirinko išvykai j Nacionalinį zoologijos sodą lapkričio 
18 d. po pamokų lituanistinėje mokykloje. Rudenį skau
tai mokėsi apie žemėlapius, kelio ženklus ir gyvūnus. 
Visi laukė išvykos ir pagaliau atėjo diena pakeliauti po 
Vašingtoną. Susirinkę skautai rado įvairius reikmenis - 
žemėlapius, kompasą, žiūronus, Lietuvos vėliavą, 
virvutes, spalvotus pieštukus, termometrą ir t.t. 
Skautės ir skautai reikmenis pasiskirstė, nes jų 
prisireiks išvykos metu. Nuvažiavę į Metro stotį, jauni
mas su entuziazmu lipo iš mašinų ir labai laukė kelionės 
pradžios. Prieš palikdami mašinas, atlikome greitą 
patikrinimą. Kas turi žiūronus? Kas neša vėliavą? Kur 
randamės pagal žemėlapį?

Nuėjom į Metro stotį. Sustojom prie didelio 
žemėlapio pasitikrinti kur važiuosime traukinuku ir 
sužinoti, kiek kainuos kelionė. Iš anksto prašėme 
tėvelius, kad jų vaikai turėtų progą patys nusipirkti bili
etą - išmoktų šį svarbų darbą. Vaikai dėjo pinigus į 
automatą, spaudė mygtukus ir pasiėmė savo bilietus.

Visi pasiruošėm pereiti per automatines užt
varas. Kiekvienas kišo savo bilietą į automatą... Ciup! 
Dingo bilietas. Per akimirką atsidarė varteliai, o bilietas 
pasirodė kitoje automato pusėje. Leidomės eskalatori- 
um-judančiais laiptais į traukinių peroną žąsele, stovė
dami dešinėje pusėje, kad kiti keleiviai galėtų mus 
pralenkti, jei jie skubėjo.

Traukinių bėgiai buvo abejose perono pusėse. 
Kaip galima žinoti į kurį traukinuką lipti? Paieškojom 
ženklo ir paaiškėjo, kurioje pusėje reikia laukti 
traukinio. Suaugusiems rasti kelio ženklus perone yra 
paprastas dalykas, bet jaunesniems skautams tai 
nuostabus, dar nesuprantamas pasaulis.

Po kelių minučių atvažiavo traukinys. Visi gre
itai įlipome į vieną vagoną ir atsisėdome. Vėl kilo 
klausimų apie kelionę. Kaip žinosime, kai privažiuosime 
zoologijos sodo stotį? Kiek stočių reiks pravažiuoti? 
Šalia durų radome iškabintą žemėlapį, tai suskaiči
avome, kad reikės išlipti šeštoje stotyje. Be to, kai 
traukinys sustoja, galima pažiūrėti per langą ir matyti 
iškabintą stoties vardą. Po kelių stočių išgirdome garsų 
TŪ-TŪ ir tuoj sutemo. Įvažiavom į tunelį. Prasidėjo 
požeminė kelionė.

Išlipę zoologijos sodo stotyje, ilgai kėlėmės 
eskalatorium, nes buvom giliai po žeme. Tada reikėjo 
paeiti kelis kvartalus pro krautuves ir aukštus dau-
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Traukinyje: Matas Mickus, Erikas Laignel ir Antanas Petraitis. 
Antroj eilėj - Tomas ir Vita Laignel su dukrele Angele.

Kitam suole ūdrytė Renata Petraitytė su mama gintare Aldona 
Petraitiene, už jų - giliukas Ignas Draugelis.

giabučius namus. Buvo graži rudens diena. Truputį 
vėsu, bet dar malonu pabūti lauke. Pagaliau pasiekėm 
zoologijos sodą ir naujai pastatytą Azijos gyvūnų 
aplinką. Matėme meškų, leopardą, tikrą pandą ir 
didžiąją pandą. Skautukam išdalinome zoologijos sodo 
ieškonės lapus (scavenger hunt worksheets). Tuos lapus 
anglų kalboje galima rasti sodo tinklalapyje, bet Vita 
Laignel ir Eglė Locatis buvo išvertusios juos į lietuvių 
kalbą. Vyr.skautė fil. Ginta Remeikytė-Gedo iškylai

“orangutangas” kilęs iš indonezų kalbos ir reiškia - dži
unglių žmogus. Pasaulyje orangutangų yra mažai belikę 
ir jiems gresia išnykimas. Dr. Galdikaitė Įkūrė ir 
vadovauja Orangutan Foundation International 
(www.orangutan.org), kurios užduotis yra geriau 
suprasti ir apsaugoti šias beždžiones. Netoli orang
utangų namų skautai nusifotografavo ir pasirašė 
sveikinimą dr. Galdikaitei.

paruošė žodžių ieškonės žaidimą, 
kurį kartu išdalinome. Dėkojame 
visoms už svarbų, gerai atliktą gerą 
darbelį. Sesės tuoj pradėjo ieškoti 
atsakymų, broliams truputį ilgiau 
užtruko atkreipti dėmesį į uždavinį.

Ėjome gilyn į sodą. 
Priėjome dramblių ir begemotų 
namą. Gaila, kad nebuvo progos 
uždainuoti “Ten, kur teka upė 
Nilas”. Eidami toliau, priėjome 
mažų žinduolių namą, bet nespėjom 
įeiti, nes dienos jau trumpos; prieš 
keliaudami į namus, norėjom spėti 
aplankyti gorilas ir orangutangus.

Gorilos ir orangutangai 
neatrodė, kad būtų susidomėję 
skautais, bet užtai skautai jais 
domėjosi, nes žymi lietuvė mok
slininkė Birutė Galdikaitė praleido 
apie 35 metus Indonezijoje studijuo
dama orangutangus. Vardas

Ant skuzdėdos stovylos Renata Petraitytė, Gintarė Meižytė, Ingrida Skirpaitė, Angelė 
Laignel ir Gabrielė Gedo.
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Prieš išsiskirstant, 
skautams įteikėme keliaro- 
džio specialybės ženkliukus 
už atliktus darbus sueigų bei 
iškylos metu. Lauksim 
sekančios iškylos.

Brolis Tomas

(nuotraukas atsiuntė s.fil.
Tomas Dundzila)

Šią iškylos dalyvių nuotrauką draugininkas Tomas pasiuntė dr. Galdikaitei.
Sėdi: Gabrielė Gedo, Renata Petraitytė, Antanas Petraitis, Matas Mickus, Lukas Draugelis ir 
Erikas Laignel. Stovi: Ingrida Skirpaitė, Gintarė Meižytė, Andrius Mickus, Angelė Laignel ir 
Ignas Draugelis.

Dr. Galdikaitės laiškas “Mindaugo” d-vės draugininkui 
s.fil. Tomui Dundzilai

Dear Ponas Tomas: Thank you so much for your letter, the photo and the letter 
from the Scouts. I was thrilled to receive your e-mail and pleased that most of 
the young Scouts can speak, read, and write Lithuanian very well. I wish it was 
the case with me but after 35 years in Indonesia, the Indonesian language seems 
to have chased the Lithuanian out of my brain. I sometimes end up using 
Indonesian words with my 81 year old mother for whom Lithuanian is the first 
language (although she speaks English very well also).

I appreciate you writing me. I would love to visit with you next time I am in 
Washington, D.C. For more news of the orangutans, please visit our website 
www.orangutan.org which is the official website of the Orangutan Foundation 
International which I head and co-established.

By the way, my daughter Jane and I had the good fortune to visit Lithuania in 
1998 for a few days. It was June and all the flowers were blooming. Lithuania is 
beautiful indeed.

Warmly,
Birute Mary Galdikas
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National Zoo 
Washington, DC 

2006 m. lapkričio mėn. 18 d.

Gerbiama daktare Birute,

Dear Dr. Galdikas,

Vašingtono apylinkės jaunesnieji skautai sveikina Jus ir Jūsų bendradarbius iš 
Nacionalinio zoologijos sodo, kur iškylaujam ir džiaugiamės Dievo sutverta gyvūnija. 
Aplankėme šio sodo orangutangus ir kitus įdomius gyvūnus. Linkime Jums daug sėkmės 
studijuojant ir likusius laukinius orangutangus ir saugojant jų aplinką.

The Lithuanian scouts of the Washington DC area send greetings to you 
from the National Zoo. We are spending the afternoon at the zoo learning about and 
enjoying our creator's creatures, including the orangutans. We wish you success in 
continuing your research and protecting the natural environment of the wild orangutans in 
Indonesia.
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Antanas Petraitis ir Andrius Mickus prie dramblių Nacionaliniam zoologijos sode, Vašingtone

“Mindaugo” draugovės skautai apie iškylą -

Broli Tomai ir Broli Pauliau,
Ačiū labai už labai malonią iškylą. Mes praleidom labai gerą dieną zoologijos sode. Mes 

matėm labai daug gyvuliukų. Man mėgiamiausias gyvūnas buvo raudonasis panda. Jie man patiko, 
nes jie lipo taip aukštai j medžius. Kitą kartą aš norėčiau pamatyti šikšnosparnius.

ūdrytė Renata Petraitytė, 9 m.

Broli Tomai ir Broli Pauliau,
Ačiū labai už malonią iškylą. Mes praleidom gerą dieną zoologijos sode ir matėm labai daug 

gyvuliukų. Mano mėgstamiausias gyvūnas buvo dramblys. Buvo labai ilga diena ir aš labai pavargau.
vilkiukas Antanas Petraitis, 6 m.

Drambliai

Jeigu aš būčiau dramblys zoologijos sode, ėsčiau šieną. Kas šieno norėtų valgyti?! Ne aš! Aš 
gerčiau vandenį. Aš žiūrėčiau ką žmonės daro: ką jie kiša į tuos maisto maišus, kodėl su tais žais
lais su lempute žaidžia, kodėl vieni į mane žiūri, o kiti j kitus gyvulius?

Savo striaubliu paimčiau šieno, visi žiūrėtų j striaublį ir ką aš darau su juo. Aš eičiau iš kam
bario j kambarį. Mano vardas būtų Ledžengas. Aš manau man būtų smagu būti drambliu! Apie ką 
tu manai drambliai galvoja?

paukštytė Gabrielė Gedo, 8 m.

RS. Maisto maišas yra rankinukas, o žaislas su lempute yra foto aparatas.

2007 SAUSIS-VASARIS 22 SKAUTŲ AIDAS

24



2007 SAUSIS-VASARIS

ŽAIDIMAS
“MINDAUGO” draugovės 
iškylai
Washington zoologijos sode
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Begemotas Orangutanas
Beždžionė Panda
Dramblys Pilkasis ruonis
Flamingas Raganosis
Gepardas Tigras
Gibonas Ūdra
Gorila Vilkas
Juodasis Indijos lokys Žirafa
Leopardas

Išbraukite visas “Z” ir įrašykite likusias raides 
iš eilės ant brūkšnelių:

Tai - lietuvė mokslininkė tirianti orangutanus

z z 0 Z Z
z u Z Z Z

z Z z z

23 SKAUTŲ AIDAS

25



JAV VIDURIO RAJONEPopietė su kun. fil.v.s. Antanu Saulaičių S J
ntroji “Verpsčių” (skautininkių ir vyr. skaučių) 
2006-ųjų metų rudens sueiga buvo lapkričio 16 d. 
Danutės Dirvonienės namuose. Kun. v.s. Antanas

Saulaitis, SJ neseniai sugrąžintas iš Lietuvos perimti 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos, Lemont IL, kapeliono 
pareigas, maloniai sutiko pasidalinti paskutinėmis žin
iomis apie skautiškąją veiklą tėvynėje. Buvo gera 
sužinoti, kad Lietuvoje skautavimas plinta iš didesnių 
miestų j mažesnius miestelius ir kaimus, kur tik atsir
anda entuziastingi ir energingi vadovai. Nepaisant visos 
eilės įvairiais vardais pasivadinusių skautų organizacijų 
(daugumoje atsiradusių dėl finansinės paramos iš 
užsienio skautų), tėvynėje jaunimo gretose skautavimas 
daug nesiskiria.

Iš skautiškos veiklos praeityje “Verpstėms” 
gerai pažįstamas ir mielas kun. v.s. Antanas susilaukė 
daugybės klausimų, nes jo 9 metų veikla tėvynėje apėmė 
jaunimo organizacijas, įvairius būrelius ir socialinės 
pagalbos reikalingus žmones.

Lietuvoje kun. v.s. Antanas Saulaitis SJ buvo 
Sv. Jonų bažnyčios rektorius (kapelionas) 1998-2001, 
2004-2006 m.; Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumnų 
globėjas 2003-2005; Vilniaus arkivyskupijos akademinės 
sielovados vadovas nuo 1999; Akademikų skautų kape
lionas; Lithuania 
Christian College 
(Klaipėdoje) tarybos 
narys 2004-2006 m. 
Dirbo 
“Bendrakeleiviai” išsi
tuokusiųjų sielovadoje 
nuo 1999; šeimų, per
gyvenusių nusižudymą, 
sielovadoje nuo 2003; 
Mergaičių (14-16 m.) 
specialios globos namu
ose; “Bičiuliai” - “cere
bral” paralyžiaus ben
drijoje nuo 2005; 
Prezidento apdovano
jimų komisijoje 2005- 
2006; “Sandaros” žurna
lo redakcijoje 1997-2001.

Lapkričio 16 d. “Verpsčių" sueigoje. Pirmoje eilėje - Ritonė Rudaitienė, Danutė Dirvonienė, 
kun.v.s. Antanas Saulaitis SJ, Vida Rimienė. II-oje eilėje - Daila Liubinskienė, Aušrelė Sakalaitė, 
Aldona Rauchienė, Danutė Korzonienė, Rita Penčylienė, Joana Krutulienė, Irena Kerelienė ir Dalia 
Povilaitienė. Nuotr. fil. Genės Rimkienės

Dalyvavo 
skautų ir ateitininkų 
stovyklų programose. 
Draugavo su “Vilties 

Angelas” Carito Įstaiga vargstančių šeimų vaikams, 
kalinių globos draugija, “Betsata” - suaugusiųjų su pro
tine negalia sodyba. Pravedė tikybos ir kitiems mokyto
jams seminarus visoje Lietuvoje, advento ir gavėnios 
susitelkimus dėstytojams Vilniaus universitete, Vilniaus 
pedagoginiame universitete, Vilniaus kolegijoje, 
Vilniaus dailės akademijoje. Dalyvavo katalikų radijo 
“Mažoji studija” 7 minučių pokalbiuose, 1997 m. 
pradėjo organizuoti Misijų informacijos stotelę-parodėlę 
ir medžiagą apie lietuvius misijonierius ir Įvairias 
kultūras.

Bendravo su krūties vėžio savipagalbos būreliu 
2006 m.; “Viltis” bendrija,- šeimų su protine negalia 
namuose 1997 m.; programoje su savanoriais 
Santariškių onkohematologiniame skyriuje 2006 m.

Dėstė VU - krikščioniškas dvasingumas ir šiuo
laikinė kultūra, Bažnyčia postmoderniame pasaulyje, 
Krikščioniškas socialinis mokymas, MRU (Mykolo 
Romerio universitete) - Savanoriškas socialinis darbas, 
Religinių institucijų socialinė veikla, Socialinio darbo 
etika. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei 
Vilniaus dailės akademijoje - Krikščioniškas dvasingu
mas ir šiuolaikinė kultūra.

Paruošė ir išleido 3 studentams vadovėlius, 2
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laidas “Lietuvių misijos Amazonėje”, “Piktas Dievas yra 
miręs”, dvi laidas “Kito link” - žaidimai ir sielovados 
pratimai jaunimui.

Įdomiai sueigai pasibaigus, skirstėmės i namus 
negalėdamos atsistebėti kun. Antano sugebėjimais ir 
begaliniu darbštumu, nepajėgdamos suprasti kodėl jo 
daugialypės krikščioniškos paslaugos Lietuvoje staiga 
tapo nebereikalingos?

fil.v.v. Ritonė Rudaitienė 

datai davė prityrusių skautų įžodį. Tada skiltininkai 
jiems užrišo vyšninius kaklaraiščius, tėveliai - tėvynės 
meilės mazgelį, brolis Juozas Kapačinskas - gerojo dar
belio mazgelį. Draugininkas brolis Donatas 
Ramanauskas prisegė prit. skautų lelijėlę. Visi skautai 
ir vadovai naujuosius prityrusius skautus pasveikino 
tris Sykius išmesdami juos į orą ir sušukdami garsų 
“Valio!”

Antrai iškylos daliai skiltys susirinko prie pas
togės ir uždegė lauželius kepti dešreles. Kažkaip papras
ta dešrelė (hot dog) visuomet būna skanesnė kepta ant 
laužo negu namuose! Prit. skautų įžodžio šventė užbaig
ta vaišinantis brolio Juozo atvežtais sausainiais.

Valio broliams Andriui ir Matui!

“Dariaus ir Girėno” 
prit. skautų draugovės 
iškyla

“Lituanicos” tunto prityrę skautai lapkričio 18 
d. iškylavo prie Tampier ežero, John Jo Duffy miške. 
Kelionė iš Pasaulio lietuvių centro Lemonte buvo 
trumpa. Atvykus prie ežero, brolis Edis Leipus trumpai 
paaiškino pėdsekystės principus, o brolis Jonas 
Vaičikonis - skiltims iškylos tikslą ir uždavinį: sekti 
išdėstytus kelio ženklus ir bandyti surasti pėdsakus 
ežero pakrantėje.

Maždaug pusiaukelyje, prie ežero tvenkinio, 
prit. skautai surado mažą lauželi. Du prit. skautai kan
didatai - Andrius Lietuvninkas ir Matas Orentas buvo 
pakviesti lauželi uždegti. Laužui įsiliepsnojus, kandi

s.v.v.s. Donatas Ramanauskas
“Dariaus ir Girėno” prit.skautų d-vės draugininkas

Prie Kazio Šoiiūno laikomos Trispalvės, prityrusio skauto įžodį 
duoda Andrius Lietuvninkas ir Matas Orentas.
Nuotr. Vytenio Lietuvninko

“Dariaus ir Girėno” draugovė 
2006 m. lapkričio 18 d. 
Priekyje stovi nauji prit. skautai 
Andrius Lietuvninkas ir Matas 
Orentas. Už jų - Juozas 
Kapačinskas, Linas Aleksiūnas, 
Mikutis Leipus, Martynas 
Matutis (pasislėpęs), Jonas 
Vaičikonis, Rimvydas Šoliūnas, 
Julius Lietuvninkas, Kazys Šoliū
nas, Aleksas Jučas, Edis Leipus, 
Marius Stalionis, Paulius Leipus, 
Rimas Kapačinskas ir Donatas 
Ramanauskas.
Nuotr. Vytenio Lietuvninko
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Rako takeliai - sveikiname jus!
Smagu pabūti visoms drauge su buvusia “Kernavės" tunto 
tuntininke (1965-1967 m.) v.s. Vanda Alekniene (dešinėj).
Iš k.: Audra Aleknaitė, Algė Bukaveckaitė, Guoda Jelionytė, 
Milda Petkutė ir Ramunė Martytė.
Nuotr. v.s. V.Aleknienės

R
ako stovylavietėje seniai nutilo jaunatviškas 
juokas, komandos ir dainos, kirvių ir plaktukų 
'kaukšėjimas bei visoks, žodžiais nenusakomas, 
šurmulys, kokį tik stovyklaujantis jaunimas gali sukur

ti. Dabar ten - nė ženklo buvusios sodrios žalumos, o 
buvę liepos karščiai, vertę nuo kaktų žliaugianti 
prakaitą braukti, - tik nuotraukose. Dabar ten stūgauja 
šiaurūs vėjai, viešpatauja balta ramuma. O, rodos, dar 
taip neseniai čia buvo suvažiavę būriai stovyklautojų: 
mažų ir subrendusių, prityrusių ir dar besiruošiančių 

“patyrimo daugel gauti”. Ne vieną jų čia atvedė 
nepamirštami prisiminimai; čia per metų eilę buvo 
išeitas visas “skautavimo universitetas”, daug patirta, 
išmokta, užsigrūdinta.

2006-ji - sukakčių metai: Rako stovyklavietei 
(nuo pirmos čia vykusios stovyklos “Žaliakalnis”) - 50 
metų, nuo išeivijoje atkurtos LSS - 60 metų ir 40 metų 
nuo pastatytos “Kernavės” tunto valgyklos - pastogės 
pašventinimo, apie kurį byloja čia stovintis koplyt
stulpis (v.s. Vandos Aleknienės kūrinys).

Šios sukaktys ir paskatino keturias artimas 
drauges kernavietes (penktoji negalėjo kartu dalyvauti) 
suskristi į Raką dar ir savo amžiaus sukaktį prisiminti - 
joms taip pat sukako po 50 metų. Jų draugystė prasidėjo 
nuo paukštyčių laikų, sustiprėjo jau būnant vyr. 
skautėmis, kai su didžiulėmis kuprinėmis ant pečių 
skrido į Bostoną, į netoliese vykusią “Gintaro” vadovių 
mokyklą. Nuo to laiko jos beveik kasmet pas vieną kurią 
suvažiuoja pabendrauti. Tačiau šiemet susitikimo vieta 
buvo Rakas. Ypatingas buvo šis susitikimas, sukėlęs 
tiek jaunystės prisiminimų vėl minant stovyklos 
kelelius jau po gerų 30-ties metų. Besiklausant jų 
įspūdžių, buvo įdomu iki graudumo!.. Ir tai todėl, kad 
toji, jaunystėje išgyventa, lietuviška skautybė liko 
teigiama ir nepamirštama jų gyvenimo atkarpa. Čia su 
pagarba reikia minėti visus skautų,-čių vadovus, rodžiu
sius kryptį “šiuo keliu eik!”

Jos pasakojo apie savo atsiekimus moksle ir 
karjerose, apie sukurtas šeimas. Elektroniniu paštu 
smulkiai pasakojo savo įspūdžius negalėjusiai dalyvauti

“Rakas 50” stovyklą aplankiusios sesės vyr. skautės: Ramunė, Guoda, Milda, Laura ir 
Algė kernaviečių būrelyje prie atminimo lentos KERNAVĖ-40. Nuotr.s.fil.V.Lietuvninko

sesei Norai, gyvenančiai Arizonoje.
Aną liepos savaitgalį jos bent 

trumpam vėl tapo vyr. skautėmis, 
uniformuotos ir su sesės Ramunės 
pagaminta gairele žygiavo stovyklos 
parade, o stovyklos vadovybei garsi
ai sušuko savo - “Jaunų bobų” - 
skilties šūkį:
“Buvom sesės kernavietes,
Likom draugės amžinai, 
Švenčiam kartu čia garbingą amžių

Rakas ir mes dar atrodom gerai... 
Ar ne?”

Net ir apdovanotos tapo šios 
sentimentalios kelionės proga: 
stovyklos viršininkė sesė Dana 
Mikužienė kiekvienai įteikė po 
meškiuką, ryšintį mėlynu kak-
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laraiščiu! Na, o kur daugybė malonių prisiminimų, 
šmaikščių palyginimų, - viskas net j didžiausią kuprinę 
netilptų!

Sesė Ramunė - pareiginga skiltininkė, rūpinosi 
su pionerija surištais reikalais, patikrino visų žinias 
mazgų rišime, rikiavo, kaip kadaise.

Sesė Milda Petkutė atliko bankininkės 
pareigas: rinko sąskaitas, prižiūrėjo skilties iždą.

Sesė Algė Bukaveckaitė pasakojo apie 
pasikeitimus dabartinėje skautų veikloje, apie prityru
sius skautus ir skautes, nešiojančius vyšninės spalvos 
kaklaraiščius (to anuomet nebuvo). Užsimindavo ji ką 
nors - ir bematant kildavo diskusijos, prisiminimų 
srautas, pvz., kas nutiko žaviajam “Kernavės” aitvarui, 
paslaptingai tupėdavusiam aukštai medyje “Aitvaro 
gojuje”, paukštytėms stropiai jo ieškant, o radus, pasip
ildavo joms saldainių kruša! Ir pirmasis (sesės Kazės 
sukurtas), ir antrasis - (sesės Vandos meniškai “išd
abintas”) visų nuomone, turbūt išskrido su 
“Kernave”... “Man didelį įspūdį paliko visi skautų 
vadovai, -ės, kurie aukoja savo atostogas jaunimui, 
maitina stovyklautojus, kaip ir mano sesuo Kristina. 
Brolis Gražutis Matutis, kasmet atvažiuojantis iš Texas, 
karštoje virtuvėje gamina maistą, vėliau stoja prie indų 
plovimo. Reikia daug kantrybės ir atsidavimo!”, pasako
jo sesė Algė.

Sesė Guoda stengėsi sukaupti žinių apie 50-ties 
metų Čikagos skautų veiklą. Visos tuoj įsijungdavo į 
diskusijas.

Stovyklon atvažiavusios, maloniai bendravo su 
čia sutiktomis sesėmis: Laura Daugvilaite-Burokiene, 
Alvida Baukute-Rukuižienė, gailestingąja sesute, ambu
latorijoje dirbančia ps.fil. Shirley Plepyte-Ambutiene. 
Kiek malonių prisiminimų atgijo, kiek “mįslingų” istori
jų!

Didysis savaitgalio laužas nustebino visas: 
gyvybingas, linksmas, sumanių laužavedžių vedamas. 
Dainos, kadaise dainuotos, suskambėjo naujai: “Laužai 
liepsnoja vakaruos” ir kitos, dainuojamos iš sesės Mildos 
atsivežto seno dainynėlio. Pasirodymai šmaikštūs, laužo 
kibirkštys kilo iki pat žvaigždėto dangaus, kaip prieš 
daugel metų, prisimenat?...

Mūsų buvusi pionerijos žinovė sesė Vanda 
Aleknienė vis tokia pat energinga ir kūrybinga; dabar 
jos dukra s.Audra Lintakienė tapo pionerijos žinove, 
veda paskiltininkų kursus.

Per visą savaitgalį kiekviename žingsnyje 
pamatydavom pažįstamą veidą: arba mūsų ben
draamžių, arba jų vaikų, arba senelių.

Siūlome visiems kitą vasarą apsilankyti Rakė - 
patirsite tiek malonių valandų, kiek mes patyrėme!

Užrašė pokalbyje dalyvavusi
v.s. Sofija Jelionienė

Gera prisiminti ir dalintis
Labai apsidžiaugiau "Skautų aidui” gavusi v.s. Sofijos 

Jelionienės užrašytą pokalbį apie jaunosios kartos - mūsų “dukrų’’ 
sugrįžimą Rako stovyklon. Sako, kad ir parade žygiavusios...

Ach, tie didžiojo savaitgalio paradai Rako stovyklavietėje! Prieš 
30 metų aikštę užtvindydavo virš 400 jaunimo! Paukštytės ir vilkiukai 
“žygiuodavo” dulkes sukeldami iki medžių viršūnių, geltonšlipsiai-vis 
pasidairydami, kad būtų "j koją”, o viską džiaugsmingai nušviesdavo 
naujieji mėlynieji ir violetiniai kaklaraiščiai!...

Ir šito pokalbio sesės prieš mūsų akis pražygiavo nuo paukštytės 
iki vyresniosios skautės kaklaraiščio. 0 kas toliau? Surinkau žinias ir 
dalinuosi:

Algė Viktorija Bukaveckaitė-Juodgudienė 1978 m. baigė Loyolos 
un-te anglų kalbos studijas. Vėliau įsigijo magistro laipsnį De Paul un- 
te iš “Public Administration” srities. Daugelį metų dirbo “Marketing 
Manager” pareigose, dabar - analiste McDaniel Fire Systems kompa
nijoje. Su vyru Gintautu (buvusiu oro skautu “Lituanicos” tunte) nuo 
1996 m. gyvena Union Pier, Ml, kur aktyviai dalyvauja vietos Lietuvių 
draugijos veikloje, eidama pirmininkės, dabar sekretorės, pareigas.

Guoda Virginija Jelionytė-Mohsini, Wisconsino un-te gavusi 
bakalauro laipsnį psichologijoje, vėliau magistro laipsniu baigė McGill 
un-te Montrealyje, Canadoje, (College counseling). Antrąjį magistro 
laipsnį “social work” srityje gavo tame pačiame un-te. Trejus metus 
Hofstra un-te, New Yorke, buvo studentų patarėja. Jau 17 m. dirba 
Emerson kolegijoje, Boston, MA, direktore-patarėja svetimšalių stu
dentų reikalų skyriuje. Su vyru Tariq augina dukrą ir sūnų, gyvena 
Holliston, MA

Ramunė Martytė-Franitza, baigusi žurnalistiką Marquette un-te, 
Wisconsine, dirba draudimo įstaigoje, Racine, Wl, ir su vyru Robertu 
augina tris vaikus.

Milda Petkute-Roszkiewicz gavo bakalauro laipsnį sąskaityboje 
1981 m., CPA teises - 1982 m. ir magistro laipsnį verslo adminis
travimo srityje Loyolos un-te, Chicagoje. Dirbo First National banke, 
vėliau Wells Fargo - Real Estate Group viceprezidente, dabar yra vyr. 
viceprezidentė ir vadovė toje pačioje kompanijoje, statybos ir projektų 
finansavimo srityje. Priklauso patarėjų tarybai Roosevelt universitete, 
Chicagoje. Turi sūnų, su vyru Frank gyvena Park Ridge, IL

Nora Burbaitė-Trulsson (negalėjusi sugrįžime dalyvauti, bet skil
ties narė) 1978 m. Arizonos valstijos un-te baigė žurnalistiką. Dirbo 
įvairių Arizonoje leidžiamų žurnalų redakcijose. Dabar yra žurnalo 
"Sources & Design” redaktorė. Rašo straipsnius ir į kitus žurnalus, yra 
koautorė kelių knygų, leidinių. Su vyru Jorgen ir dviem dukrom gyvena 
Scottsdale, AZ. Dažnai lietuviškais tautiniais drabužiais pasipuošusi 
veda Vasario 16 minėjimų programas.

Sesė Alė
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“Skautų aido” bendradarbių kelionės 2006 m.

Singapore vyr.sk. Birutė Trinkienė ir ps. Stasė Korres prie 
miesto simbolio - pusė liūto, pusė žuvies stovylos.

Didžiausi plotai Vietname yra apimti paplūdusiais ryžiu 
laukais. Iki šiol dar neturi galimybių juose lengviau dirbti. 
Žmonės, kurie turi buivolą, skaitosi turtingi.

j.v.s. Genovaitė Treinienė rugpjūčio mėn. Vilniuje, Antakalnio 
kapinėse prie Sausio 13 žuvusiems paminklo.

Kelionė kajakais Graikijoje
Aukštyn kojom jūroje

S
markiai irkluodamas j stiprų vėją, ruošiaus pasuk
ti kajaką j kairę ir paskubėti į ramesnį vandenį už 
bangolaužio (“breakwater”). Pradėjau sukti.

Didelė banga iškėlė mane ir kajaką į viršų ir nuleido 
žemyn. Pajutau, kad ne aš valdau kajaką. Nematomos ir 
man nesuprantamos jėgos maišė jūrą. Sekanti banga 
kėlė mane iš šono. Kajakas pradėjo svyruoti. Lemtis 
buvo aiški. Įkvėpiau oro ir pasiruošiau apsiversti.

Atsiradau aukštyn kojom po vandeniu. Akys 

užmerktos. Nekvėpuoju. Paleidau irklą. Abi rankas 
iškėliau iš vandens ir tris kartus sutrenkiau į kajaką, 
kad kiti atkreiptų dėmesį ir skubėtų mane gelbėti. 
Rankas panėriau po vandeniu ir pradėjau grabalioti 
apvalkalo galo, kad galėčiau atplėšti jį nuo kokpito ir 
išlysti iš kajako. Tą atlikau be nuotykių. Po sekundės 
iškilau į paviršių ir gerai atsikvėpiau!

Bandžiau įsikabinti į apverstą kajaką. Pajutau, 
kad kepurė dar ant galvos ir nepamečiau akinių, nes abu 
buvo tvirtai pririšti dirželiu. Gelbėjimo liemenė labai 
padėjo plūduriuoti. Greitai priplaukė Kazys ir bandė 
man padėti. Aš priplaukiau prie savo kajako galo, o jis
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stačiu kampu - prie priekio. Beplaukdamas 
savo kajake, Kazys turėjo iškelti mano kajako 
priekį, kad iš vidaus išbėgtų vanduo. Tada abu 
apversim kajaką, o aš galėsiu ropodamas vėl j jį 
įsėsti. Kazys kėlė priekį, bet smarkios bangos 
mėtė mano kajaką. Stačias kampas tarp mūsų 
greitai keitėsi. Reikėjo reaguoti, bet jau 
nespėjom - ir Kazys apsivertė.

Normali gelbėjimo procedūra pavirto į 
besivystančią krizę.

Bangos nešė mus abu į bangolaužio 
pusę. Bangolaužis pastatytas iš didelių 
akmenų, nesinorėjo su juo susidurti... Net 
nepastebėjau, kai prie mūsų atplaukė kelionės 
gidai. Osa gelbėjo mane, o Hadas - Kazį. Omer, 
vyriausias kelionės gidas - vadovavo. Greit 
išpylėm vandenį ir apvertėm kajaką. Skubiai 
išsikėliau iš vandens ir įsėdau į savo kajaką. 
Vėjas vis tebestūmė visus į bangolaužį. Tada 
Omer sukabino Osos ir mano kajakus, kad būtų 
stabilu, ir pradėjo tempti mus nuo akmenų. 
Praplaukę akmenis, pasukom į ramesnį uosto 
vandenį. Po kelių minučių buvom prie kranto. 
Užsibaigė pirmos dienos orientacinis irklavi-

s.fil. Tomas ir Mya Dundzilai Graikijoje.

mas.
Pamoka: Jei kiti aktyviai gelbsti apsivertusį, 

budėk arti ir pasiruošk padėti.

Įžanga

2006 m. rugsėjo mėn. vykome į Graikiją. Kelias 
dienas praleidome Atėnuose su mano mama ir jos 
drauge. Matėme žy
mias vietoves - Par- 
tenoną, kalniuką nuo 
kurio šv. Paulius 
skleidė Kristaus pri
sikėlimą, Delfi ir t.t. 
Buvo labai smagi šei
mos kelionė. Po kelių 
dienų atsisveikinome 
ir su žmona išskri- 
dome į Kos salą, ku
rioje apie 460 m. pr. 
Kr. garsus graikų gy
dytojas Hipokratas 
pastatė ligoninę ir 
išvystė visų daktarų 
priesaiką - Nedaryk 
žalos.

Kos saloje 
prasidėjo mūsų išky
la kajakais, kurią su Tomas irkluoja “akmenų darželyje” - “rock garden”

ruošė “Crossing Latitudes” firma. Prieš kelis metus mes 
plaukėme kajakais su ta pačia firma Norvegijoje, virš 
Arktikos poliaračio. Vėl susitikome ankstyvesnės 
kelionės gidę Osa, kuri yra švedų kilmės. Šioje kelionėje 
du kiti gidai buvo Osos pavaduotojai. Omer - 
Viduržemio jūros žinovas ir vyriausias instruktorius. 
Hadas - pasižymėjusi kajakininkė. Prieš kelis metus ji 
apiplaukė kajaku visą Japoniją. Omer ir Hadas yra žydų
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Tose pačiose bangose - Mya ir didelis laivas.

kilmės ir gyvena Izraelyje. Šioj kelionėj buvom penkios 
poros klientų, visi iš Amerikos. Jų tarpe ir Kazys, kuris 
bandė mane gelbėti kai apsiverčiau pirmąją dieną.

Kelionė skirta kajakų mėgėjams su patyrimu. Ši 
kelionė buvo pusiau ekspedicija, pusiau kurortinė. Mes 
ruošėmės plaukti iš vietovės į vietovę be paslaugų. 
Kajakuose vežėmės drabužius, maistą, vandenį, pirmos 
pagelbos reikmenis ir t.t. Kas dieną reikėjo pasiekti 
numatytą miesteli ar mažą kurortą ir ten viešbutyje per
nakvoti.

Mūsų maršrutas buvo plaukti atvira jūra tarp 
keturių Dodekanes salų, esančių rytiniam Graikijos 
pakraštyje. Pradėjome Kos saloje, iš kurios matosi 
Turkija. Kitos kelionėje aplankytos salos - Leros, 
Telendos ir Kalimnos. Visos kalnuotos. Nuotolis apie 45 
mylios (70 km). Keliavome septynias dienas.

Vasaros gale, kai dauguma turistų baigia atosto
gas, Viduržemio jūroje dar šilta ir saulėta. Atvirukuose, 
turistinėse knygose ir filmose nuolat rodomi gražūs 
vaizdai, mėlyna, žydra jūra, palmės, spalvoti skėčiai 
paplūdimuose ir t.t. Tokia ir buvo mūsų aplinka. Bet 
buvo ir įvairesnių vaizdų. Dodekanes salos yra gan 
sausos, beveik dykuma. Vasaros gale retai matosi 
žalumynų; viskas daugiau ar mažiau ruda, nuvytę.

Jūros vanduo šiltas, gal 75 F (24 C), tai smagu 
šokti į vandenį. Stovint ant kranto, vėjas atrodė 
nestiprus; matėsi, kad vėliavos laisvai plevėsuoja. Toks

pat vėjas jūroje sukelia dideles bangas, 
ypatingai palyginus su kajaku, kuris 
yra mažas laivelis. Smagu trumpam 
irkluoti tarp putojančių bangų, bet gre
itai pavargsti tokioje aplinkoje. Kelis 
kartus apiplaukėme pusiasalį ir staiga 
pajutome, kad vėjas smarkesnis.

Svarbiausi įvykiai dienoraštyje

2006.09.14-Kos
Susitikome gidus ir kitus keleivius. 
Išsirinkome kajakus. Pirmas pratimas - 
apsivertimas ir gelbėjimas. Antras pra
timas - paplaukti atviroje jūroje. Vėjas 
smarkus - 18 mylių (29 km) per 
valandą. Aukštos, putojančios bangos. 
Nekvailiodamas apsiverčiau du kartus 
atviroje jūroje.

2006.09.15 - Kos - Leros
Susikrovėme daiktus į kajakus. Keltu 
persikeliam į Agia Marina, Leros saloje. 
Kelionę pradedam po pietų. Aukštos 
bangos. Kajaką reikėjo išsemti kelis 
kartus, nes apvalkalas skylėtas.
Pasiekėm Pandeli miestelį. Radau sky
lutę kajako dugne. Sutaisėm. Omer 

pravedė irklavimo pamoką - kaip išlaikyti lygsvarą, 
atsiremti, kai virsta kajakas. Netyčia apsiverčiau tris 
kartus. Taip pat pamokė eskimų gelbėjimo būdą - 
apsivertus neišlysti iš kajako, bet pasilikti po vandeniu, 
kol atplauks gelbėtojas ir padės galvą aukštyn apversti.

2006.09.16 - Leros
Visi lipome į Pandeli pilį kalno viršūnėje. Pilies koplyčio
je vyko graikų stačiatikių mišios. Iš Pandeli įlankos 
išplaukus - vėjas dar smarkus. Apiplaukėm mažą salą 
prieš pietus. Valgėme mažoje, akmenuotoje įlankoje. 
Pavalgius, irklavome šalia kranto tarp uolų, kurios 
angliškai vadinasi “rock gardening”, bet nieko bendra 
neturi su darželiu. Tarp uolų reikia gerai mokėti valdyti 
kajaką, kad jis nepaliestų uolų, kurios dažnai yra labai 
aštrios, kaip lava. Pasiekėm Xirokambos kurortinį 
miestelį. Vakarienės metu, visoje apylinkėje užgeso elek
tra.

2006.09.17 - Leros - Kalimnos - Talindos
Kazys ir aš apsikeitėm kajakais. Geriau išlaikiau pusi
ausvyrą, nes kajako korpusas buvo apvalesnis. 
Plaukiant į Kalimnos salą, didelės bangos du kartus 
apvertė Valterį. Po antro karto visi susikabinome pail
sėti. Ilgai plaukėme pagal stačias pajūrio uolas, kol 
pasiekėm įlanką, kurioje ilsėjomės ir pietavome.
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Baigiant pietauti nuolatos likdavo maisto. Nors nesiju
tau išalkęs, pasisiūlydavau užbaigti daržoves, gabalėlį 
mėsos ir t.t. Maniau, kad svorio nepridėsiu šioj kelionėj, 
nes labai daug mankštinomės. Osa mane pavadino 
“Slasktratt” - tai švedų vardas tiems, kurie suvalgo 
maisto likučius. Pavalgius reikėjo persimušti per dide
les, putojančias bangas. Plaukėme toliau. Stačios uolos 
kairėje. Vėjas iš dešinės. Maniau, kad bangos turėtų 
atkeliauti iš dešinės, bet jos atsimušė į uolas ir atšoko 
atgal. Bangų ritmas susitrugdė. Jautėmės lyg plauk
tume skalbimo mašinoje. Išplaukėm tolyn į jūrą ir ban
gos supo įprasta tvarka. Pasiekėm gražią Talindos salą. 
Patogus viešbutis.

2006.09.18 - Talindos
Poilsio diena. Ryte irklavimo pratimai - pasisukimų 
variantai. Po pietų antra sesija - staigūs pasisukimai. 
Apsiverčiau tik vieną kartą. Kiti nustebo, kad aš galiu 
taip ilgai išlikti po vandeniu. Apsivertus bandau būti 
ramus. Pradedu lėtai skaičiuoti - viens, du, trys ir t.t. 
Jei nieks manęs nepasieks kol suskaičiuosiu iki tris
dešimt, pats išnersiu. Bet tada būtų daugiau darbo 
išsemti kajaką ir vėl Į jį įsėsti.

2006.09.19 - Talindos - Kalimnos
Beirkluodami, žaidėme futbolą su kamuoliu kol pakilo 
bangos. Sustojome Linatria miestelyje nusipirkti mais
to. Smarkiai pūtė vėjas, tai pasilikom kelioms valan
doms, laukdami kol nurims. Pasiekėm Kalimnos pietinę 
pusę. Jūra rami. Omer uždavė pratimą - įplaukti į urvą, 
apsisukti jame pilną ratą ir išplaukti nepalietus urvo 
sienų. Urvo skersmuo apie 22 pėdos (7 metrai); kajako 

ilgis 17.8 pėdos (6 metrai). Be problemų! Pernakvojome 
Vlichadijoje.

2006.09.20 - Kalimnos
Aplankėme kempinių muziejų Vlichadijoje. Hadas mokė 
mane, kaip pats, eskimų būdu, galėčiau išsigelbėti 
apsivertus, bet nepasisekė... Praplaukėme Pothios 
uostą. Gelbėjimo pratimai... Įplaukėm į Vathijos fjordą. 
Girdėjosi ožkų skambučiai. Pamatėm ožkas laipiojančias 
stačiais šlaitais. Priplaukėm Rima. Tikras žvejų 
miestelis. Pastatai, laiveliai ir tinklai priminė Disney 
“Pirates of the Caribbean” dekoracijas.

2006.09.21 - Kalimnos
Vėl su Hadas pagelba bandžiau išmokti, kaip pačiam gel
bėtis ir vėl nepasisekė. Plaukiant, Omer pradėjo egza
minuoti tuos, kurie norėjo įsigyti kajakininko 
pažymėjimą. Irklavom atbuli, geibėjom vieni kitus, lenk
tyniavome ir sukinėjomės. Praplaukėm žuvų ūkį. 
Pasiekę Pothia miestą - baigėm kelionę. Keltu grįžome į 
Kos.
Sekantį rytą išskridome į Atėnus ir atgal į Ameriką.

Dėkoju Osai, Omer ir Hadas už patarimus, draugiškumą 
ir smagų nusiteikimą. Jie buvo nuostabūs mokytojai ir 
pavyzdingi vadovai. Ką iš jų išmokau? Dabar geriau 
žinau, ko nežinau.

Brolis Slasktratt

Malūnai Leros saloje.
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SUVALGIAU 144 AGURKUS!
Monika Siliūnaitė

(tęsinys iš praėjusio numerio)

Penktadienis
Šiandien buvo nutarta niekur nevažiuoti, bet 

neskubant pavaikščioti po Vilnių. Ėjome parku palei 
Vilnelę. Vanduo skaidrus, nors imk ir gerk; matosi 
apvalūs akmenukai upės dugne. Gerai, kad neišdrįsau 
paragauti to švaraus vandens, nes toliau paėjus pamači
au benamį vyrą plaunantis jame kojas ir kojines. Antys 
nardo ir gaudo mažas žuvytes. Vaikai žaidžia mėtydami 
akmenukus į vandenį. Dienos kaitrą vėsina plačiašakiai 
medžiai, o juose paukščiukai šaukia vienas kitą perrėk
dami. Kaip keista, kad šalia miesto yra toks ramus 
parkas. Einam namo vis kitomis gatvėmis ir visur yra 
knygynų, tai ir vėl knygas perkame. Norėjau sumokėti iš 
savo pinigų, bet močiutė ir vėl sumokėjo. Aš atsivežiau 
savo pinigų - davė teta Irena, o taip pat uždirbau pjau
dama žolę.

Šeštadienis
Ir vėl gražus, saulėtas rytas. Karšta, nelyja. Šį 

rytą nuėjome už Aušros Vartų ir gynybos sienos prie 
pastato, kuriame buvo laikomi ginklai. Dabar ten 
muziejus. Iš lauko pusės kiek panašus į Kauno pilį. 
Aplink, kaip ir apie Trakų pilį, buvo iškastas gilus gri
ovys, prileistas vandens, kad priešams būtų sunkiau 

prisiartinti prie sienos. Dabar nėra priešų, nėra ir van
dens, tik laksto šunys vienas kitą gaudydami.

Grįždami suradome taip vadinamą siauriausią 
ir trumpiausią Vilniuje gatvę. Tai tarpas tarp eilės skur
džių mūrinių ir nešvarių namų. Ta gatvė net vardo 
neturi.

Vakarieniavome prancūzų restorane, bet 
nemačiau nei vieno prancūzo. Maistas buvo skanus ir 
patarnautojas mokėjo keletą prancūziškų žodžių. 
Išeidama, pasiunčiau šefui komplimentą ir dar pasakiau 
“merei”.

Sekmadienis
Važiuojant autobusu pensininkai ir mokiniai 

moka tik pusę bilieto kainos, bet reikia parodyti doku
mentą, kuriame yra pažymėtas asmens amžius. Tėvukas 
parodė amerikietišką vairuotojo leidimą. Konduktorė iš 
tolo pažiūrėjo ir tėvukui teko mokėti tik pusę kainos. Ji 
negalėjo matyti kas ten buvo parašyta, nes stovėjo per 
toli, o gal ir nemokėjo lietuviškai skaityti... Močiutė ir aš 
dokumentų neturėjom, tai teko mokėti pilną kainą. Bet 
komedija prasidėjo, kai konduktorė pareikalavo 
pažymėjimo iš seno vyro. Jis ginčijosi su ja sakydamas, 
jog jis šiuo autobusu į sodą važiuoja jau 17 metų ir 
niekada nereikėjo jokių dokumentų. Bet ji nenusileido - 
sako, kad nuostatai tokie ir ji jų laikosi. Mokėk pilną 
kainą arba kelionę į sodą baigsi pėsčias. Senukas 
sumokėjo ir, atsisėdęs šalia tėvuko, daug pasakojo. 
Tėvukas man nesako kas buvo kalbėta, bet aš galiu 

suprasti...
Vakare paskambino 

telefonu iš namų. Jokių nau
jienų, bet gera išgirsti jų bal
sus.

Pirmadienis
Kernavė. Kiek kartų 

girdėtas tas vardas. Čikagoje 
buvo skaučių tunto vardas, o šį 
rytą važiuojam į tikrąją Ker
navę. Kelionė įdomi, nes gam
ta birželio mėnesyje yra tikrai

Naują, populiarią susisiekimo 
priemonę Vilniuje išbando ūdrytė 
Monika Siliūnaitė ir močiutė v.s. 
Regina Kučienė.

Nuotr. Viktoro Kučo
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graži. Išlipę iš autobuso nustebom miestelio švara ir 
jaukumu. Piliakalniai ant kurių stovėjo Mindaugo pilys 
buvo “awesome”. Aukšti, statūs, o nuo jų viršūnių 
matėsi plačios apylinkės su Neries upe čia pat prie pilies 
apačios. Pasiekti piliakalnio viršūnę reikia lipti 140 laip
tų. Aš užlipau ant visų penkių piliakalnių, o tėvukas tik 
ant vieno. Sako, kad nuo visų piliakalnių viršūnių tas 
pats vaizdas, o močiutė pasitenkino mano pasakojimu. 
Karalius Mindaugas, sėdėdamas po plačiu ąžuolu ir 
žiūrėdamas j tokią gražią savo valstybę, tikriausiai rašė 
eilės, bet istorikai jų dar nesurado...

Kernavės miestelyje stovi graži, maža, raudonų 
plytų bažnyčia. Tikrai puošni tokiam mažam miesteliui. 
Šalia yra baltas pastatas klebonui ir trims vienuolėms. 
Viena vienuolė su šluota valė šaligatvi. Sakoma, kad kle
bonas labai rūpinasi miestelio įvaizdžiu. Kapinės, kaip ir 
kitur Lietuvoje, yra puikiai prižiūrimos. Vandenį gėlėms 
laistyti žmonės neša kibirais iš toliau esančios pompos. 
Pamačiau paminklą ant kurio parašyta, kad ten palaido
ta prieš šimtą metų, o kapas ir dabar gražiai papuoštas.

Grįžtant, autobuso reikėjo laukti apie pusę 
valandos, bet nebuvo ilgu, nes čia pat miškelis, o jame 
daug triukšmadarių paukščiukų. Netrukus pasirodė ko 
mes laukėm ir patenkinti atvažiavom į Vilnių.

Antradienis
Autobuso į Rumšiškes nėra, tai reikia važiuoti 

Kauno autobusu ir išlipti privažiavus Rumšiškės 
miestelį. Čia ir prasideda vargas. Judėjimas plentu eina 
be pertraukos, o mums reikia atsirasti kitoje kelio pusė
je. Galite įsivaizduoti kaip sunku būtų pereiti skersai 
Dan Ryan greitkelį; panašiai yra ir čia. Pagaliau pavyko. 
Prie kelio, einančio į Liaudies buities muziejų, parašyta, 
kad jį prieisime už dviejų kilometrų. Atėję 2 km. radom 
kitą nurodymą, kad reikia eiti dar vieną kilometrą. 
Daugiau nurodymų nematėm nes prieš akis atsivėrė 
muziejaus vartai. Kasininkė davė visiems trims nuo
laidą, nes mane palaikė mokine, o tėvukus - 
pensininkais.

Pradėjome leistis laiptais žemyn, o jiems nesi
mato pabaigos. Žemyn ir žemyn. Pasižiūriu į tėvuką ir 
žinau ką jis galvoja - reikės grįžti į viršų. Kauno 
funikulierius čia labiau tiktų. Ant vieno laipto pamačiau 
sraigę. Ji toliau negalėjo šliaužti, nes laiptas buvo 
sausas. Aš užpyliau vandens palengvinti jos kelionę ir 
grįžtant atgal sraigės neberadau. Jaučiausi padariusi 
šiai dienai gerąjį darbelį.

Pirmiausia .priėjome Dzūkų gyvenvietę (šiuos 
naujus žodžius išmokau iš gidės). Toliau buvo 
stambesnių ūkininkų pastatai. Kambariai erdvūs, bet 
lubos žemos, langai maži. Kai kuriuose namuose net 
nėra medinių grindų, tik suplaktas molis, vadinamas 
asla. Greta lovos stovi lopšys kūdikiui. Tokio nesu 

mačiusi. Virtuvėje sudėlioti įvairūs mediniai valgiui 
gaminti įrankiai. Ant lovų didelės pagalvės. Vienintelis 
čia esantis restoranas šiandien uždarytas, teko pasitenk
inti dviguba porcija ledų.

Rodyklė į “Jurta”. Taku per lieptą pasiekėm iš 
samanų padarytą keturkampį namą. Tokiame name 
gyveno į Sibirą ištremti lietuviai. Vietoje lango įstatyda
vo ledo gabalą, kuris ten neištirpdavo. Gaila, kad durys 
buvo užrakintos ir nematėm kaip atrodo viduje. Toje 
pačioje aikštėje ant bėgių stovi prekinis vagonas su gro
tomis užkaltu langu. Tokiuo vagonu žmonės buvo veža
mi į Sibirą.

Išėjus iš muziejaus, prieš akis trijų kilometrų 
kelias atgal iki autobuso stotelės. Tikrai nebuvo didelio 
noro vėl žygiuoti tokį kelią. Laimei kasininkė, maty
dama mūsų problemą, pasiūlė keliems berniukams, 
rūkantiems cigaretes, pavežti mus iki plento. Vienas iš 
jų mielai sutiko ir mes netrukus stovėjome prie stotelės. 
Tėvukas ištuštino kišenes su smulkiomis monetomis ir 
berniukas, padėkojęs, grįžo pas draugus. Mums teko 
laukti kol vienas iš daugelio pravažiuojančių autobusų 
sustojo mus paimti. Autobuse bematant užmigau; pabu
dau išgirdusi močiutę kalbant apie vakarienę.

Valgėme Čili Piza užeigoje tą pačią didelę, ploną 
picą, o saldžiai - kapucino skonio ledus. Grįžus į butą 
paėmiau knygą, atsiguliau ant lovos ir užmigau...

Trečiadienis
Paskutinė pilna diena Lietuvoje. Į 

Druskininkus nebevažiavome, likome pasiruošti 
kelionei atgal į namus, kurių labai pasiilgau, bet ir bus 
gaila išvažiuoti iš Lietuvos. Per šias dvi savaites pavar
gau, bet buvau, mačiau ir atsimenu labai daug. Grįžusi 
peržiūrėsiu nuotraukas ir vėl viską dar labiau prisimin
siu. Paskutinį sykį turguje nusipirkom dvylika 
agurkėlių, kuriuos suvalgius apskaičiavau, kad 12 dienų 
po 12 agurkų yra 144 agurkai. Neįtikėtina! Kaip aš 
nepasidariau panaši į agurką? Lemonte tokių skanių 
agurkų tikrai nerasiu. Jeigu kam kiltų abejonių ar važi
uoti į Lietuvą, aš tvirtai patariu važiuoti - Lietuva yra 
agurkų kraštas.

Namo...
Užsakėm taksį. Laukėm. Nuvažiavę į oro uostą 

vėl laukėm. Priartėjus išvykimo laikui, sužinojome, kad 
mūsų lėktuvas dar Varšuvoje. Atskridęs į Vilnių, lėktu
vas tuoj pat apsisuko ir išskubėjo su mumis į Varšuvą. 
Čia mus be laukimo nuvedė tiesiog į Čikagon skrendan
tį lėktuvą ir išskridome nevėluodami. Čikagos oro uoste 
pasitiko visa šeima ir atrodė, kad buvo manęs išsiilgę. 
Jau namie.
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VADOVAMS

“Šarūno” draugovės sueiga

“ŠARŪNO” DRAUGOVE - BUDĖK!
“Vis budžiu!” - atsako “Lapinų” ir “Uosių” skiltys. 
Prasideda sueiga.

RIKIUOTĖ. Skiltis, draugovė yra vienetas, kuris be 
tikro susiklausymo ir darnaus darbo, sunkiai gyvuotų. 
Rikiuotė yra vienas iš kelių metodų pasiekti tarpusavei 
darnai. Rikiuotę veda adjutantas.

Ramiai! Lygiuok! Kairėn! Žengte marš! Su 
daina! Sustok! Dešinėn! Laisvai!

SKILČIŲ LAIKAS. “Lapinų” skiltis ruošiasi trečiam 
patyrimo laipsniui. Jų skiltininkas moko gerąjį, 
piemenų ir audėjų mazgus. Mazgų rišimas yra svarbus 
ne tik kasdieniniame gyvenime - siuntinio supakav- 
imui, virvės pakabinimui, stovyklaujant, iškylaujant, 
bet taip pat lavina miklumą, pastabumą, nagingumą.

Pagal lietuvių skautų papročius - skautas neina 
poilsio, neatrišęs mazgelio, neatlikęs gerojo darbelio. 
Šiuo metu turime du simbolinius skautiškuosius 
mazgelius, kuriuos mums užriša ant kaklaraiščio davus 
įžodį - gerojo darbelio ir Tėvynės meilės.

Visi “Lapinai” turi po lentelę ar storesnį 
kartono lapą ir ant jo užlipdo ar kaip kitaip pritvirtina 
išmoktų mazgų pavyzdžius.

“Uosiai” ruošiasi antram patyrimo laipsniui. 
Jie šiandien kalbasi 4-to skautų įstato tema.

Kas yra draugas? Kas yra mano artimas? Ar aš 
galiu būti draugas kiekvienam žmogui? Draugas. 
Draugiškas. Kaip elgiasi draugiškas žmogus? Kas yra 
mano brolis? Kodėl skautas skautui yra brolis?

Brolis broliui daug padeda ir daug atleidžia. 
Visa skiltis bendrai padaro plakatą šia tema.

ŽAIDIMAS - mazgų estafetė. Skautai sustoja vienas 
paskui kitą skiltimis. Kitame kambario gale stovi draug
ininkas ir adjutantas. Jie turi po virvelę. Davus ženklą, 
skiltininkai bėga prie jų, paima virvelę, suriša gerąjį 
mazgą, parodo, išardo ir neša virvelę sekančiam savo 
skilties skautui. Tas bėga prie draugininko ar adjutanto, 
riša, parodo mazgą, išardęs bėga atgal ir 1.1, kol visa 
skiltis būna nubėgusi ir surišusi mazgą. Kuri skiltis 
greičiausia?

PAŠNEKESYS. Kiekvienas “Uosių” skilties skautas ką 
nors pasako apie ketvirtąjį įstatą.

ŽAIDIMAS. Ant stalo ar žemės padėti didoką pasaulio 

žemėlapį. Skiltys gauna vokus su pašto ženklais. 
Maždaug po 30 įvairių valstybių pašto ženklų. Davus 
ženklą, po vieną skautai eina prie žemėlapio ir padeda 
vieną ženklą ant atitinkamos valstybės. Kuri skiltis 
greičiausiai suras reikalingas valstybes?

DAINUOKIM 5 minutes!

ŠŪKIAI. Skiltys sugalvoja po du šūkius apie skautą, 
brolį, artimą.

SUEIGOS PABAIGA. Draugininko pranešimai. Skilčių 
šūkiai. Draugovės ratas - SKAUTAS DRAUGAS SAVO 
ARTIMUI IR BROLIS KITAM SKAUTUI.

AČIŪ MANO BUVUSIEMS VADOVAMS

Bevartant seną knygą, iškrito iš jos pageltęs 
lapelis. Kampas nuplyšęs... o užvardinimas - “Mūsų 
darbai”. Data - 1948-ji metai. Prieš 58 metus!

Mielieji mano Vadovai - sesės Sofija Statkienė, 
Malvina Jonikienė, brolis Vytenis Statkus! Kiek jiems 
reikėjo kantrybės “egzaminuoti” visą mūsų būrį. Kiek 
reikėjo pašvęsti laiko, kad mes taptume “visažinės spe
cialistės”.

Tada mes labai stropiai ruošėmės trečiajai 
Tautinei stovyklai ir ypač Jubiliejinių metų programai, 
pažangumo konkursui. Jau nebeatsimenu dabar, bet iš 
mano archyve esančių to laikotarpio Sąjungos vadovy
bės biuletenių matau, kad tą pažangumo konkursą 
įveikėm. Buvom smarki skiltis!

Iš tikrųjų gi, “kai išklydom į pasaulį...” iš 
“Vilniaus” tunto Uchteje, Vokietijoje, šiame lapelyje 
surašytos “specialistės” buvome ir siuvėjos, ir skalbėjos, 
ir šeimininkės, ir vaikučiams megztukus pačios 
mezgėm, ir pasakas sekėm... ir trys iš mūsų naujoje 
šalyje vadovavom skaučių tuntams.

Kai Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, sutikus 
sesę Giedrę Statkutę Mereckienę pasakiau, kaip man 
sujudino širdį tas atrastas lapelis, ji pasakė - “taigi jūs 
visos ant manęs tada ir laikėt auklės specialybę!” Mes 
Giedrutę ir vystėm, ir nešiojom, ir žaidėm.

Sesė Malvina ir Brolis Vytenis jau pas Viešpatį, 
o Sesė Sofija gruodyje sulaukė 94 gimtadienio! 
Apkabinu ją nuoširdžiai, kai nuvažiuoju Į Lemontą.

Ačiū mano brangiems Vadovams

Sesė Alė
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Ruoškimės Vadovų stovyklai
Ąžuolo ir Gintaro vadovų,-ių mokyklų stovykla vyks š.m. liepos 15-22 dienomis 

Rako stovyklavietėje. Ruoškimės!!!
Manoniai prisimename Jaunųjų vadovų stovyklą 

vykusią 2006 m. Romuvoje, Kanadoje:

(nuotraukos s.fil. Tomo Dundzilos)

Skautai, sukryžiavę rankas, turi stebėti kas 
pliaukštelėjo į žemę ir nesuardyti ritmo

Pėdsekio užsiėmimui pasibaigus, Caprice Sanmartin, Margot Latanzi, 
Asia Skilandžiūnaitė ir Cleo Sanmartin išliejo gipsu stirnos pėdos 
įspaudas.

Vaiva Kuraitė, Dana Kuraitė, 
Renata Simonavičiūtė ir 
Ramunė Jonušonytė ėjo 
skilčių patarėjų pareigas 

2006 m., Jaunųjų vadovų 
stovykloje.
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PAŠTO DĖŽUTĖ
Įdedu 20 dol. banknotą “Skautų 
aido” 2007 metų prenumeratai su 
priedu - auka. Su geriausiais linkėji
mais Jums, Sese Albina, redakcijai ir 
skaitytojams.

Vis budžiu!
v.s. St.B.Vaitkevičius, Anglija

Iškeliavusiam i amžinuosius Tėvo 
Namus, v.s. Mykolui Banevičiui 
atminti skiriu auką 20 dol. “Skautų 
aidui”

v.s. Danutė Surdėnienė

“Atostogaujame” iškyloje dviračiais. 
Šiandien, 11/22, peržengėm pusi- 
aukelį. Liko tik 70 mylių j namus. Kol 
kas šalta, vėjuota ir daug kalnų. Šią 
naktį lyja. Labai smagu!

Tomas ir Mya

Labai ačiū, kad išspausdinote 
“Skautų aide” mano dienoraštį. Aš 
nešiausi į “Maironio” mokyklą ir par
odžiau mokytojai. Dar kartą ačiū.

Monika Siliūnaitė

2007 metais sueina 30 metų nuo 
mano didžiausio gyvenime turto - 
vaiko mirties.

Prašau patalpinti skautės 
akademikės Reginos Krutulytės 
eilėraštį, tilpusį “Skautų aide” 1977 
m.

Siunčiu 50 dol. auką “Skautų 
aidui” paremti.

Irena

Lapkričio 18 d. po antro insulto 
mirė vyr.sktn.fil. Algirdas Končius.

Brolis Algirdas pašarvotas 
Olandų laidojimo namuose, Vilniuje. 
Su liūdesiu,

fil. Jolita
("Skautų aidui” žinią persiuntė 

v.s.fil.R.Griškelis)

Padėkos diena - kokia puiki proga 
man Jums padėkoti už “Skautų aido” 
įdomius “Sietuvos” veiklos aprašy
mus, na ir mano kelionių įdomu
mus...
Ačiū ir geriausi linkėjimai vis dirbti 
skautų įkvėptais idealais.

Vis budžiu!
sesė Stasė Korres

Ačiū, kad patalpinote straipsnį apie 
Vladą Vijeikį. Mūsų senieji veikėjai 
pasitraukia iš gyvenimo ir lieka 
pamiršti...

Sėkmės radagavimo darbe.
Antanas P.

Lietuviu Dailės muziejuje spėjau 
padaryti j.v.s. Antano Levano skau
tiškų ženklų skydo nuotrauką, kurią 
siunčiu “Skautų aidui”.

Sėkmės!
Sesė Dalia - Tomo mama

Su pagarba, padėka ir gražiausiais 
skautiškos veiklos prisiminimais 
broliški sveikinimai šv.Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.

Nepavarkite! Lietuviškoji skauty- 
bė išeivijoje ir Tėvynėje rusena!...
Linksmų švenčių “Skautų aido” 
skaitytojams!

Brolis Juozas M., Anglija

Linkiu sveikatos, ištvermės, kan
trybės bei ryžto ir toliau redaguoti 
“Skautų aidą”.

Ritonė

SvJKalėdųi šventėje sveikinu, o 2007- 
ieji tegu neša gerą sveikatą, kad su 
džiaugsmu ir meile redaguotumėt

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti 
Kas nuveikta, ko siekta,

Kaip gyventa... O kaip surasti tą gražiausią žodį 
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei.

Gyvenimas yra gražus, todėl prasmingai ir tauriai 
nugyvenkime kiekvieną mums dovanotą akimirką, 

saugodami ir mylėdami savo artimą, ištiesdami 
pagalbos ranką kaimynui ir draugui, brangindami 

Tėvynę Lietuvą.

Lietuvių Fondas nuoširdžiai sveikina Jus Visus, 
Mielieji, su Šv. Kalėdom!

Linkime ramybės Jūsų namams! 
Su Šventėm!

“Skautij aidą”, kuris visuomet mielas 
ir laukiamas.

Brolis Feliksas ir 
skautų vadovai Toronte

Visada džiaugiuos, kai gaunu 
“Skautų aidą” iš sesės Albinos. Tuo 
pačiu ir kiek pavydžiu... kai per
skaitau, tai atduodu savo kitai sesei 
Alinai, kuri labai puikiai dirba, 
vadovauja vyr. skautėm.

“Skautų aido” darbuotojus, 
nepailstančius skautiškoje veikloje, 
šių puikių švenčių proga nuoširdžiai 
sveikinu.

v.s. Alina Dvoreckienė,
Vilnius

šv. Kalėdų proga “Skautų aido” dar
buotojus bei visus LSS narius sveiki
name ir linkime prasmingų ir našių 
2007 metų!

Birutė ir Vytautas Vaitkai 
iš Australijos

Nuoširdžiai sveikiname visus 
“Skautų aido” redakcijos bendradar
bius šv.Kalėdų ir Naujųjų metų proga! 
Stiprybės, džiaugsmo, linksmų skau
tiškų metų linki -

Kauno vyr. skaučių 
d-vės “Aušra” sesės

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
linksmų ir prasmingų šv. Kalėdų, 
ramybės, meilės, geros valios ir 
sveikų, laimingų Naujųjų 2007 Metų!

Gražina ir v.s.fil.
Vytautas Kamantai

Su liūdesiu pranešu, kad mirė lietu
vių skaučių įsteigėja Toronte. 
Laidotuvės - gruodžio 22 d., 
Anapilyje.

s. Rūta Lemon

Prieš pusvalandį a.a. sesės Halines 
duktė Daina pranešė, kad šį rytą 
(12/21/2006) su šiuo pasauliu 
atsiskyrė mūsų gerbiama ir mylima 
filisterė Halina Plaušinaitienė.

Užuojauta kiekvienam iš mūsų.
Ad Meliorem!

Fil. Kęstutis Ječius
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LSS — LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
Lietuviškoji skautybė yra Pasaulio skautę sąjūdžio dalis. Pasaulyje yra virš 28 milijony skautę ir skaučię 

216-oje valstybię. 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 lietuvię skautę-skaučię draugovės sueiga. Si data laikoma lietuviškosios skautybės gimtadieniu.

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

uždarė Lietuvos Skautę Sąjungą.
1945 m. iš tėvynės į Vakarę Vokietiją pasitraukusię lietuvię tarpe atgaivinta lietuviškoji skautybė. 

Lietuvię kilmės jaunimo - skautę vienetai veikia JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Pietę Amerikoje ir 

priklauso Lietuvię 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 

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

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

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

ir skautes (paukštytes, vilkiukus, ūdrytes, bebriukus), skautus ir skautes (skautus, skautes, jūrę jaunes, jūrę 
jaunius), prityrusius skautus ir skautes (prit.skautus, prit.skautes, jūrę skautes, jūrę skautus), skautus vyčius, 

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

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

Visi vadova'i ir vadovės yra savanoriai, įvairię profesiję žmonės. Vadovus,-es saisto skautiškos tradici

jos, atsakomybė, nuostatai, prievolės, skauto įstatai.
Oficialus Lietuvię Skautę Sąjungos organas yra "Skautę aidas", leidžiamas LSS Tarybos Pirmijos.
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