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Todėl mes ir esame skautės

T^F"iekvienais metais, pagal mūsų tunto tradiciją, “Nerijos” t. jurų 
skautės važiuoja į Holy Family Villa, netoli Chicagos, pravesti kalėdinę

JL Jkprogramą. Mes giedame kalėdines giesmes kartu su gyventojais - 
seneliais ir ligoniais, ir stengiamės suteikti jiems meilės ir džiaugsmo.

Duodamos įžodį, mes visos tarėm žodžius ir pasižadėjom stengtis tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Vienas iš pagrindinių darbų mūsų gyven
ime yra išmokti ką tie žodžiai reiškia. Kiekvienas žmogus turi meilės savo 
širdyje ir ją dalindami mes duodame kitam brangiausią dovaną.

Kai Holy Family slaugos namuose dainavom, kai grojom, kai perdavėm 
mūsų jauniausių sesių pagamintas dovanėles, ir kai susijungę rankomis kartu 
su gyventojais giedojom “Ateina naktis”, mes visos pamatėm ir jautėm gyven
tojų akyse džiaugsmą. Tą dieną kiekvieno žmogaus siela buvo pakilusi.

TODĖL mes ir esame skautės. Šitokie darbai priklauso mūsų veiklai.
Šiais metais mes duodame mažą dovanėlę - akmenuką sesėms ir 

vadovėms dalyvavusioms šioje gerojo darbelio dienoje. Prisisekite šį 
akmenuką prie savo išeiginės uniformos ir atsiminkite, kad mes visos esame 
dalis žemės, kaip akmuo, o mūsų sielos siekia Dievo.

Mielos Sesės ir mieli Broliai, stenkimės visi su meile tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

j.ps. Onutė Savickienė

(Kalba sakyta Klaipėdos dienos iškilmingoje sueigoje Lemonte, 2007 m. sausio 20 d. AN.)

Jūrų skautai ir skautės Klaipėdos dienos sueigoje.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄ/UNCA 

Tarybos Pirmfla

tiesiškai

sveikina

XL P&lčiauBkaa

v.s.fil. Kazimieras Palčiauskas

v.s.fil, Kazimieras Palčiauskas, 1907-1992
Sudėjo Kelio Ženklus Lietuvių Skautų Sąjungai išeivijoje

Šiais, 2007 metais, sueina 15 metų nuo buv. LSS Tarybos Pirmininko v.s.fil.
Kazimiero Palčiausko mirties 1992.1.7, Floridoje. Taip pat šiais metais švenči
ame jo 100-ąjį gimtadienį. Gimęs 1907 m. rugsėjo 11 d., Šiaulių apskrityje, 

Žagarėje, brolis Kazimieras, būdamas 18-kos metų, įsteigė draugovę Mokytojų semi
narijoje ir kelis metus buvo Šiaulių tunto vadovybėje. Devyniolikos metų - pakeltas į 
paskautininkus.

Persikėlęs į Kauną, 1928-1932 m. ruošė skautų programas, nuo 1933 m. buvo 
vadovų rengimo dalies vedėjas, 1934 m. Anglijoje baigė Gilwell kursus, vadovavo dau
gybei stovyklų, kursų bei suvažiavimų. Atstovavo LSS tarptautinėse stovyklose, 
sąskrydžiuose.

Nuo 1935 m. - LSS Tarybos narys.
Kai Lietuvos Skautų Sąjunga 1936 m. buvo padalinta į Skautų Broliją ir Skaučių 

Seseriją, K.Palčiauskas ėjo Skautų Brolijos vadeivos pareigas 1936-1938 m., o 1939- 
1940 m. buvo Tarybos Pirmijos sekretoriumi.

Labai rūpinosi skautiškąja spauda, kartu su v.s. Antanu Saulaičių redagavo 
“Skautų aido” priedą “Skautų vadas”.

Už nuopelnus Lietuvai, auklėjant jaunimą pagal skautybės sistemą, 1935 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas v.s. Kazimierą Palčiauską apdovanojo 
V-to laipsnio DLK Gedimino ordinu.

Lietuvą okupavę sovietai, 1940 m. liepos 18 d. uždarė Lietuvos Skautų Sąjungą.
Kai 1945 m., po II Pasaulinio karo, vakarų Vokietijoje pradėjo kurtis lietuvių 

skautų vienetai, vyko keli svarbūs vadovų suvažiavimai-posėdžiai Detmolde, 
Wiesbadene, Augsburge.

Lietuvoje baigę mokslus, lietuviškoje skautybėje augę ir subrendę, tie jauni, savo 
Tėvynę praradę, skautų vadovai tuoj stojo į darbą.

Būta ir sunkesnių dienų, nuomonių aštresnių skirtumų bei pašalinių įtakų, bet, 
kaip Lietuvių Enciklopedijoje (Boston) rašo Br.Kv. (v.s. Bronius Kviklys) apie 
Kazimierą Palčiauską: “Labai kritišku momentu, kai buvo kilęs pavojus suskilti 
skautų organizacijai, jis išrinktas jos tarybos pirmininku.” Tai įvyko 1946 m. gegužės
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30 d., Wiesbadene.
1948 m. LSS Taryba v.s.fil. Kazimierą Palčiauską išrinko Tarybos garbės pirmininku, bet jis 

šio titulo atsisakė.

P
askutiniame Vokietijoje Sąjungos suvažiavime 1949 m. vasario 19-20 d.d. skautų organi
zacija, lietuviams kuriantis naujose šalyse, pavadinta Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjunga - 
PLSS, o v.s.fil. Kazimieras Palčiauskas vėl išrinktas Tarybos Pirmininku, tas pareigas ėjęs 
iki 1952 m.

Mums, dabar jau vyresniems (amžiumi) Lietuvių Skautų Sąjungos nariams, į'skautybę 
vaikais ar jaunuoliais įstojusiems po II Pas. karo Vokietijoje, anuo metu nebuvo žinomi, nei 
suprantami mūsų vadovų vargai ir tas pasiaukojimas, kuris suteikė galimybę didelei lietuvių jau
nimo daliai skautiškai, linksmai, dorai augti, lavintis. Buvome auklėjami nepaprastų žmonių.

Kad lietuviškoji skautybė iki dabar gyvuoja Australijoje, Europoje, Pietų ir Šiaurės 
Amerikoje yra tų vadovų nuopelnas. Jie sudėjo Kelio Ženklus, jie per, palyginti, trumpą 1945- 
1950 m. laikotarpį skautybės šaknis įdiegė taip, kad jos išbujojo kone visuose kontinentuose. Tuo 
laiku v.s.fil. Kazimieras Palčiauskas buvo LSS Tarybos Pirmininku.

Nuoširdžiausias ačiū ir pagarba.

v.s. Alė Namikienė

(Straipsnį ruošiant naudota Petro Jurgėlos "Lietuviškoji Skautija” (1975) 
ir Lietuvių Skautų Sąjungos Biuleteniai (1946-1950)

IŠTRAUKOS IŠ LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS BIULETENIŲ (1946-1950)
v.s. Kazimieras Palčiauskas rašė:

Visuomeninio skautų auklėjimo reikalu
(1946.VIII.31)

N
epastovus, be aiškios ateities perspektyvų, prie- 
glaudiškas lietuvių tremtinių gyvenimas yra 
daugelį iškreipęs iš tiesaus kelio vėžių, sunaik
inęs principingumą ir kilnius idealinius polėkius pakei

tęs kasdienėmis gyvenimo smulkmenomis. Tokioje 
aplinkoje auganti mūsų jaunuomenė yra nejučiomis 
žalojama. Todėl skautų vadai raginami nedelsiant suin
tensyvinti visuomeninį skautų auklėjimą, ypatingą 
dėmesį kreipiant į atskirus momentus:

Sveika šeima - sveika visuomenė. Skautiškasis auk
lėjimas turi ugdyti skauto meilę ir pagarbą savo tėvams. 
Skauto meilė savo tėvams turi pasireikšti kiekviename 
jo žodyje ir pasielgime. Tėvai skautai privalo žiūrėti, kad 
jų elgesys būtų vertas jų vaikų nuoširdžios meilės.

Lietuvių bendruomenei tremtyje tenka gyventi tarp 
kitataučių ir būti mažumoje. Tremtiniai lietuviai iš 
dominuojančios ir vadovaujančios tautos savo nepri
klausomoje valstbėje yra tapę mažumos tauta svetimoje 
valstybėje. Ši ypatinga padėtis verčia atkreipti dėmesį į 
šiuos momentus: 1 - nenutautėti, 2 - neprarasti tauti
nės garbės, 3 - įsigyti kitataučių simpatijas. Visuomet 

vadovautis ‘dėsniu: daugiau draugų, mažiau priešų. To 
reikalauja iš mūsų lietuvių tautos aspiracijos.

Į 1947 metus žengiant

B
aigiame laukimo ir nerimo, vilties ir nusivylimo, 
kančių ir baimės kupinus 1946 metus ir atsiran
dame prieš neaiškumų ir grėsmės šydu apgaubtų, 
šviesesnio rytojaus nerodančių, 1947 metų slenkstį. Gal 

niekada lietuvių tauta nėra tiek daug kentėjusi, kiek jai 
tenka iškentėti šiame gėrio ir blogio rungtynių laiko
tarpyje.

Gėrio ir blogio kovos subjektas ir kartu jos objektas 
yra žmogus. Žmogus kovoja dėl žmogaus. Gėris kovoja 
už žmogaus išgelbėjimą, už jo vidinės vertės atstatymą ir 
išlaikymą, už žmogaus dieviškąją prigimtį ir paskirtį. 
Blogis - žmogų nužmogina, apiplėšia jo dievišką prigim
tį, sumedžiagina ir padaro jį besieliu ratuku visuomenė
je.

Skauto vieta šioje lemties kovoje yra griežtai aiški. 
Skautas yra gėrio riteris. “Sek skautų patroną Šv. Jurgį: 
naikink piktą pasaulyje, o pirmiausia pačiame savyje”. 
“Būk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų globėjas ir tiesaus 
kelio sekėjas.” “Būk rytoj geresnis, negu šiandien esi ir 
negu vakar buvai.” “Turėk Dievą širdyje ir atmink savo
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šūkį “Budėk!”
Šie skauto įsakymai vaizdžiai apibudina skautą, 

kaip gėrio kovos riterį.
Tik visuotinė gėrio pergalė atneš laisvę žmogui ir 

mūsų tauta surinks išblaškytuosius jos narius tėvų 
žemėje ir vėl užgydys kančių žaizdas.

Kovokime su nubyrėjimu
(1949.X.15.)

Tremtyje atsikūrusi Lietuvių Skautų Sąjunga 
priskaitė iki 5000 narių Vokietijoje ir Austrijoje. 
Kyla klausimas, ar beturėsime tokį narių skaičių 
emigracijos procesui iš Europos pasibaigus. Kad sklai

dantis po platųjį pasaulį dalis narių nubyrės, nėra jokios 
abejonės, bet visi privalome organizacijos narių skaičių 
naikinančias priežastis studijuoti ir ieškoti priemonių 
joms eliminuoti ar bent jų veikimą sušvelninti.

Bus vietų, kur lietuviškos šeimos gyvens toli viena 
nuo kitos, kur lietuvių skautų ar skaučių vienetui susi
organizuoti nebus sąlygų. Suradę tokį atsiskyrėlį Sąjun
gos narį, pririškime jį prie Sąjungos laiškais ir skau
tiškąja spauda.

Idėjiniai silpni ir organizaciniai nesubrendę jau 
šiandien nebesiriša prie Sąjungos. Nereikėtų jų numoti 
ranka, kaip mažaverčių. Jiems trūko skautiškojo auk
lėjimo, prisirišimo ir meilės skautybei. Dėl to negalima 
jų kaltinti. Gal reikėtų kaltinti jų buvusį vadovą, kad 
nesugebėjo jų širdyse įskiepyti meilės skautybei. Bet ir 
šie mums brangūs.

Yra šeimų, kurioms labai sunkiai sekasi kurtis. 
Slegianti nuotaika persiduoda ir vaikams. O jei šeimos 
tėvas ar motina yra skautininkas, tuo labiau sunku 
jiems užsidėti dar vieną rūpestį ant pečių. Jų susilaiky
mas nuo skautiško darbo pateisinamas. Bet juk nėra 
taip, kad visiems taip būtų. Įkibę į darbą ir susiradę 
kampelį gyventi, atsiminkime savo pareigas skautybei.

Tik skautybės meilė yra pati galingiausia priemonė 
nugalėti paminėtas ir nepaminėtas Sąjungos narių 
nubyrėjimą veikiančias galias.

Skaitykime skautišką spaudą
(1949.XI.30)

... Ateityje pagrindinė nurodymų tribūna bus tik 
spausdintas žodis. Skautiškoji spauda bus mūsų 
ryšininkas, idėjų ir minčių išnešiotojas po visą Sąjungą.

Bet spausdintas žodis savaime yra pasyvus. Atėjęs į 
vadovo ar vadovės namus, skautiškasis spaudinys tepra
dės pasakoti ir aiškinti mūsų rūpesčius ir uždavinius tik 
tuomet, kai padarys aktingų veiksmų pats skautų 
vadovas ar vadovė: kai jie paėmę spaudinį į rankas ir 
sutelkę dvasios jėgas patys ims sekti atneštąsias nau
jienas, kai patys ims gvildenti spaudinio keliamas prob
lemas.

Todėl, visi į talką!
Siųskime savo adresus skautiškų leidinių adminis

tracijoms ir tuo būdu sumegskime Sąjungos tinklą visa
me laisvame pasaulyje.

Švenčiant “Skautų aido" jubiliejų 1993 m. Sėdi: v.s. Vladas Vijeikis, v.s. Albina Ramanauskienė ir v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ. 
Stovi: s. Bronė Stravinskienė, vyriausioji “Pelėda” v.s.fil. Halina Plaušinaitienė, v.s. Nijolė Užubalienė, j.v.s. Dalia Sruogaitė, s. 
Nijolė Balzarienė ir v.s. Janina Mikutaitienė. Nuotr. J.Tamulaičio
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150 metų nuo skautijos steigėjo 
Roberto Baden-Povellio gimtadienio 
1857.02.22

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell buvo Jungtinės 
Karalystės kariuomenės Generolas leitenantas, rašytojas, 
dailininkas ir skautijos steigėjas. Jo pravardė buvo B-R

Baigęs gimnaziją B-P įstojo į kariuomenę ir tarnavo 
Indijoje bei Afrikoje. Tris metus praleido britų slaptoje 
tarnyboje atlikdamas žvalgybos uždavinius.
Tarnaudamas Pietų Afrikoje, per septynerius mėnesius B- 
P gudriai apgynė apsuptą Mafekingo miestą prieš žymiai 
didesnę priešo kariuomenę. B-P tapo herojumi, kai 
apsupimas užsibaigė.

B-P sukvietė 20 berniukų į Brownsea salą, kurioje 
pravedė stovyklą 1907 metų rugpjūčio mėnesį. 
Berniukus suskirstė į vilkų, žiurkių, varnų ir jaučių skiltis. 
Berniukai nešiojo kaklaraiščius ir prisisegė lelijos 
ženkliuką pagamintą iš žalvario. Jei berniukas išlaikė 
egzaminus, B-P įteikė jam antrą, ritinio formos, žalvarinį 
ženkliuką su žodžiu „Budėk”. Skiltininkai nešiojo 
gaireles. Šioje pirmoje stovykloje B-P pamokė berniukus 
rišti mazgus, sustatyti laužą ir ant jo kepti. Berniukai 
atliko stebėjimo ir sekimo užsiėmimus, susipažino su 
augmenija ir gyvūnija, pramoko kaip suteikti pirmą 
pagelbą ir t.t. Kas vakarą B-P pasakojo jiems apie 
istoriją, riteriškumą ir pareigingumą. Po stovyklos B-P 
baigė rašyti „Skautybė Berniukams” knygą, kuri buvo 
išleista 1908 m. Nuo to prasidėjo skautavimas.

Paskaitykit:
http://www.thedump.scoutscan.com/bpstory.pdf
Pažiūrėkit į video:
http://www.thedump.scoutscan.com/filmel.wmv

Budėk!
Brolis Alius Vespa
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Mintys 100-ojo Jubiliejaus proga
Nuo š.m. pradžios Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybėje vyksta pokalbis 
(internetu), kuriam vadovauja Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Gintaras 
Plačas:

“2007 metais pasaulio skautai švenčia 100 m. nuo pirmosios 
skautų stovyklos,vykusios Brownsea Island 1907m. Ta data yra skaito
ma kaip skautavimo pradžia.

Mums taip pat yra svarbu įvairiais būdais paminėti šią svarbią 
sukaktį ir daugiau supažindinti mūsų skautus su skautybės įkūrėju 
Baden-Powell, skautybės istorija ir tuo pačiu dėti pastangas sustiprinti 
mūsų - lietuviškosios skautybės supratimą bei veiklą.

Seka minčių sąrašas, kaip mes galėtume tai konkrečiai vykdyti 
Lietuvių Skautų Sąjungoje 2007 m. bėgyje. Prašome pridėti savo mintis 
ir pasiūlymus.”

Pokalbyje dalyvauja daug vadovų. Šiuo metu “Skautų aide” dali
namės v.s. kun.Gedimino Kijausko SJ mintimis:

Sukakčių proga tinka pažvelgti į organizacijos pačių esmę: 
kas ji yra ir ko ji siekia?

Kas paskatino skautybės kūrėją Baden Powell kviesti jaunuolius iš 
miesto aplinkos į nuostabią gamtą, Brownsea saloje, kur jie toj aplinkoj 
susipažintų bei savintųsi kilnius idealus, besiruošdami tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui?

Skautybės pasisekimo paslaptis pastebima nuo pačios pirmosios 
stovyklos Brownsea Island, kur dalyvavo 20 berniukų: Dievo pėdsakus 
jie skaitė gamtoje; kiekvienas dalyvavo veikloj savo vienete (skilčių sis
tema?); galimybė pasireikšti bei padaryti savo įnašą suteikta kiekvien
am, ruošiantis ateity vadovauti... Šiandien pasaulyje virš 28 milijonai 
skautų.

Skautybės pasirinktas kelias į savo tikslą: žaidimų, iškylų, stovyklų 
bei praktinio patyrimo keliu auklėti jaunimą Dievo, Tėvynės ir Artimo 
meilės dvasioje, kad jie bręstų “religingais savo konfesijos nariais, 
dorais kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais žmonėmis, sąmoningais 
lietuviais ir naudingais piliečiais”.
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Si Tiktų, jog švęsdami skautų organizacijos pirmo šimtmečio sukaktį 
pasaulyje, supažindintume (ypač jaunimą, jei tai nėra daroma) ir su 
skautų organizacijos įsisteigimu Lietuvoje bei su trumpa jos kelione 
Lietuvoje bei išeivijoje per pastaruosius 89-rius metus.

Ii Švęsdami šią sukaktį, turėtume patys atsinaujinti bei atvirom akim 
žvelgti į naujus iššūkius jauno žmogaus brendime šiais laikais. Kaip 
skautybė atsiliepia į visas naujoves: kompiuterius, televiziją, cellular 
telefonus... Per šias naujoves jaunimui siūlomos ir vertybės. Praėjus 
vienam šimtmečiui nuo skautybės įsteigimo, pasaulio veidas labai 
pasikeitė. Daug yra pliusų. Ar yra ir minusų?

H Su šiom mintim ir baigsiu. Sukaktis - graži proga įvertinti didį skau
tybės įnašą į jaunų žmonių gyvenimą bei nuolat nešamą nuostabią 
šviesą į audringą žmonijos kelionę mūsų laikais.

SVEIKINIMAI

1907 - 2007

Pradedant Pasaulio Skautų Organizacijos 100-čio Jubiliejų, 
siunčiu sveikinimus Lietuviškajai Skairtijai.

Linkiu gyvuoti ilgus metus aktyviai prisidedant prie šios garbingos organizacijos, 
kurią jos įkūrėjas Lordas Baden-Powell padovanojo pasaulio jaunmui. •

Vis budžiu! Ad Meliorem!
v.s.fil. Lilė Milukienė

buv. LSS Tarybos Pirmininkė

Geležinio Vilko Ordinu apdovanojimo proga
Sveikinu

v.s.kun. Gediminą Kijauską, SJ
ir nuoširdžiai dėkoju už nuolatinę ir nepailstamą globą ir meilę, parapijai, 

skautiškajam jaunimui, bei Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės mintis raštuose. 
Mažai parapijų gali didžiuotis tokiu nuolatiniu jaunimo veiklos rėmėju, kaip Jūs!

Todėl šiandien, ypatinga Geležinio Vilko Ordino įteikimo proga, sveikinu 
ir linkiu ilgiausių metų!

v.s.fil. Lilė Milukienė
2006 m.
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MINĖTINOS DIENOS
Vasario mėnuo, nors ir pats trumpiausias metuose, 

mums yra apstus šventėmis. Pabrėžiu “mums”, nes 
lietuviams, o ypač lietuvėms skautėms yra kas minėti.

Pažiūrėjus į kalendorių, tuoj akys užkliūva už 
President's Day datos. Jaunimas tuoj pradeda planuoti 
ką veiks tą dieną - laisva diena, nebus pamokų mokyk
loje. Atsiranda įvairių pramogų, sporto rungtynių, 
teatrinių premjerų ir kitų prašmatnybių. O tėvus, ypač 
mamas, laikraščiuose skelbimai gundo pavaikščioti po 
miestų didžiąsias krautuves ir išnaudoti retoką progą 
pigiau ką nors nusipirkti. Si diena, kuri šiemet išpuola 
vasario 19 d., yra dviejų žymiausių Amerikos prezidentų 
George Washington ir Abraham Lincoln gimtadieniams 
paminėti. Dabar jų gimtadieniai, patogumo dėliai, 
sujungti į vieną prezidentų dieną. Kai tėvai ir jaunimas 
atsiranda namuose, televizijos ekranas primena kas 
švenčiama.

Tačiau lietuviams vasario mėnuo yra ypatingos 
šventės mėnuo, tai mūsų Nepriklausomybės šventė - 
Vasario 16-oji. Tikiuosi, kad ši diena nėra pamiršta. 
Manau, kad lietuviškuose namuose tikrai rasis maža 
trispalvė vėliavėlė, kuri tą dieną bus išstatyta, kad visi 
šeimos nariai ją matytų ii- prisimintų savo kilmę. Ir 
tikriausia mūsų skautiškuose vienetuose Vasario 16 
datai arčiausią dieną vyksta iškilmingos sueigos. Juk 
Lietuvių Skautų Sąjunga šia proga suteikia pakėlimus ir 
apdovanojimus! Tikėkimės, kad ir lituanistinės mokyk

los šią dieną taip pat švenčia.
Kita žymi vasario mėnesyje šventė tai Susimąstymo 

diena - Vasario 22-ji, kurią švenčia viso pasaulio 
skautės. Tai pasaulio skautų įkūrėjo Lordo Robert 
Baden-Powell ir jo žmonos Lady Olave Baden-Powell 
gimtadienis. Tegul nelieka nei vieno - didesnio ar mažo 
sesių vieneto, kuris neprisimintų šią reikšmingą dieną. 
Tam skirta sueiga, ar laiškas kitai sesei, primins, kad 
skautės visada ir visur yra viena šeima.

Tad, mieli broliai ir sesės, tinkamai atšvęskime šias 
taip reikšmingas dienas! Ar viešame minėjime, ar šv. 
Mišių aukoje, ar šeimos ratelyje. Ypač pabrėžtina jau
nimui, kurie nors ir gimę toli nuo Lietuvos, tačiau juose 
teka lietuviškas jų tėvų kraujas. Gal būt jie kada nors 
aplankys savo tėvų žemę, pamatys Palangą, Trakus, 
Televizijos bokštą ir pasimels Rasų kapinėse už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės.

Jokiu būdu negalime pamiršti ir tų žymių Amerikos 
prezidentų. Amerika yra mūsų vaikų gimtinė ir privalu 
gerbti jos didvyrius. Tad tegu Prezidentų diena netampa 
pirkinių diena. Taip pat šv. Valentino diena neturi tapti 
tik saldainių ir įmantrių kortelių diena. Kadangi šv. 
Valentinas yra laikomas meilės šventuoju - mylėkime 
savo tėvus, brolius ir seseris skautus, o ypač savo 
Artimą, nes per įžodį tai iškilmingai pasižadėjome...

v.s. Birutė Kidolienė

SUSIMĄSTYMO DIENA
Labas, miela Sese! Prisimeni, kokia šiandien diena? 
Vasario 22-ji -Pasaulio Skaučių Susimąstymo Diena ir 
Skautų Sąjūdžio įkūrėjo Baden-Powell bei jo žmonos 
gimtadienis. Todėl rašau Tau, nes apie Tave galvoju.

Nežiūrint, kaip seniai mes matėmės, ar susi
tikom, ar tik laiškais susirašėm, ar stovyklavom, ar 
iškylavom - esam abi vienos didelės Šeimos sesės.

Todėl labai artimos, ir visada artimos turime 
būti. Dienos prašniokščia kaip sraunios upės, nusineš
damos gerus norus

Ir neįvykdytus pažadus... Neleiskim šiai dienai 
prabėgt be susimąstymo apie viena kitą ir mūsų skau
tišką Šeimą.

Tad žodžiu ar raštu, apkabinimu ar mintimi 
sveikinu Tave, sese, linkėdama budėt gerų darbų tarny

boje linksmai, darbščiai, seseriškai, nes
SKAUTĖ ŽIŪRI, MATO, KLAUSO, GIRDI, 

VYKDO IR ŠYPSOSI !!!

v.s. Nijolė Užubalienė

“Skautų aido” sausio-vasario numeriui medžiagą į spaustuvę 
atiduodame gruodžio pabaigoje, o pav. lapkričio-gruodžio 
numeris pasiekia spaustuvę, kai džiaugiamės “bobų vasara" 
gražiomis spalio mėn. dienomis. Todėl nelaukiu sekančių 
metų ir spausdiname šiuos straipsnius bei visus šventinius 
sveikinimus dabar. Sesė Alė N.
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A.A. GRAŽINA MUSTEIKIENE -
DIDŽIOJI VYDŪNO FONDO MECENATĖ

V
ydūno Fondas susilaukė ypatingai didelės 
164,436.04 dol. dovanos iš a.a. Gražinos 
Musteikienės palikimo. Sudarydama testa
mentą, Gražina Musteikienė 80% palikimo paskyrė 

Vydūno Fondui, išreikšdama norą, kad šie pinigai 
būtų naudojami lietuvių kilmės studentų stipendi
joms. Atsižvelgiant į prieš metus mirusios velionės 
pageidavimą, Vydūno Fondas, kurio pirminis tikslas 
yra teikti finansinę pagalbą mūsų studijuojančiam 
jaunimui, nusprendė įsteigti du fondus - 1. a.a. 
Gražinos Musteikienės atminimo fondą studijuo
jantiems agronomiją ir 2. a.a. Gražinos Musteikytės 
(dukros) atminimo fondą studijuojantiems biochemi
ją-

Gražina Musteikienė gimė 1910 m. sausio 10 d. 
Granų kaime, Viržų valsčiuje (tarp Vilkaviškio ir 
Marijampolės), Suvalkijos krašte. Studijavo

Gražina Musteikienė

jon atsiųstu Kaziu Musteikiu, vėliau tapusiu 
Lietuvos gynybos brg. generolu. Po paskutin
iojo Lietuvos Vyriausybės posėdžio, kuriame 
generolas Musteikis siūlė nepriimti Sovietų 
ultimatumo, Musteikiai su mažamete 
dukrele Gražina ir prezidento Smetonos 
šeima pasitraukė į Vokietiją, iš kurios 1949 
m. atvyko į Ameriką.

Seimai gyvenant Chicagoje, dukra 
Gražina lankė Marijos Aukštesniąją mokyklą 
Marquette Park ir baigė St. Xavier kolegiją 
bakalauro laipsniu biochemijoje. Magistro 
laipsnį įsigijo Chicago universitete ir toliau 
specializavosi mikrobiologijos srityje 
Paryžiuje, Sorbonos universitete. Gražinėlė, 
kaip ją artimieji ir draugai vadino, nuo pat 
mažens buvo veikli skautė ir vadovė, vėliau 
Akademinio Skautų Sąjūdžio narė, filisterė. 
Kai pačioje gražiausioje jaunystėje 1974 m. 
Aukščiausias pasišaukė ją į savo 
Amžinuosius namus, Gražina buvo Vydūno 
Fondo įgaliotinė valstijai.

Visa Musteikiu šeima pasižymėjo lietuviškoj 
visuomeninėj veikloj, ypač dedant pastangas dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Netekus dukros, o po trijų 
metų ir vyro, Gražina Musteikienė iki pat mirties 
dalyvavo LDK Birutės draugijos veikloje, nuolat 
rūpinosi ir sielojosi dėl Lietuvos geresnės ateities ir 
jos jaunimo. Lietuvai atstačius nepriklausomybę, ji 
įdėjo daug pastangų, kad atgautų Kaune turėtą 
namą, kurį atidavė Kauno Jėzuitų gimnazijos auklė
tinių švietimo reikalams.

Minint a.a. Gražinos Musteikienės mirties 
metines, šv. Mišios už jos ir dukros a.a. Gražinos 
Musteikytės sielą buvo aukojamos š.m. vasario 17 d., 
šeštadienį, Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marquette Park. Šv. Mišias atnašavo kun. Arvydas 
Zygas, giedojo Nida Grigalavičiūtė vargonais palydint 
muz. Ričardui Šokui.

agronomiją Dotnuvos žemės ūkio akademijoje ir 
Belgijoje. Ten susipažino ir ištekėjo už karo akademi- fil. Ritonė Rudaitienė
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IŠLYDĖTI...

ps. Rūta Jasiunaitė-Kuprevičienė
mirė 2006 m. gruodžio mėn., Toronte ON

Sesė Rūta yra lietuvaičių skaučių pradininkė Toronte. 1948 
m. birželio 18 d. ji sušaukė steigiamąją skaučių sueigą. Suda
ryta “Ramunių” skiltis. Netrukus įsteigta “Kun. Birutės” 
draugovė, draugininke - Rūta Jasiunaitė-Kuprevičienė. 1951 
m. įsteigė oro skaučių skiltį.

Laidotuvės įvyko žvarbią gruodžio 22 d., Anapilyje.

F.M.

ps. Arija Škėmienė
mirė 2006 m. gruodžio 21 d., Toronte ON

ps. Arija, kuri buvo gimusi 1929 m., skautės įžodį davė 
Vokietijoje. Toronte įsijungė į "Šatrijos” tuntą, priklausė 
“Kun. Birutės” vyr. skaučių draugovei ir skautininkių Ramo
vei. Sesės Arijos austos juostos, tautiniais drabužiais lėlės 
nuolatos puošdavo Kaziuko mugių stalus. Buvo gabi audėja, 
priklausė tautodailės institutui; jos darbus matydavome par
odose.

ps.Arijos Škėmienės palaikai buvo palaidoti Šv.Jono 
lietuvių kapinėse sausio 13 d. Išlydėjom mūsų sesę su gies
me “Ateina naktis”.

Liūdesyje liko vyras s. Stays, dukros Renata ir Lena, 
sūnūs Vitas ir Rimas.

vyr.sk. Ramutė Plioplytė,
sulaukusi 53 metų amžiaus, 
mirė 2007 m. sausio 29 d. Chicago, IL

Sesė Ramutė gimė Toronte, Kanadoje, užaugo Chicagoje. 
Nuo paukštytės iki vyr. skautės įžodžio dalyvavo skaučių 
“Aušros Vartų” tunto veikloje. Apie Ramutę prisiminė v.s. 
Albina Ramanauskienė - “kai stovyklose reikdavo laužui 
pasirodymo, skautės tuoj bėgdavo pas Ramutę - ji visada ką 
nors gražaus sugalvodavo...”

“JAV Lietuviai” knygoje apie Ramutę Plioplytę rašoma, 
kad ji yra filologė; 1974 m. Chicagos universitete įsigijusi 
sociologijos bakalaurą; 1981-1982 ir 1989-1990 stažavo 
Vilniaus universitete. 1982-1986 m. buvo Pedagoginio litu
anistikos instituto Chicagoje direktore. 1994 m. į anglų kalbą 
išvertė Z.Zinkevičiaus “Lietuvių kalbos istoriją”, 1997 m. 
parengė žodyno “Intercontinental Dictionary” lietuvių kalbos 
skyrių.
Be to ji domėjosi taikomąja daile, Balzeko muziejuje, Chica
goje surengė individualią margučių ir velykinių medžių paro
dą. Priklausė Santarai-Šviesai.

Prisimindami Namo išėjusią tetą
v.s.fil. Haliną Plaušinaitienę 

reiškiame gilią užuojautą 
šeimai ir artimiesiems ir kartu liūdime

Jonas ir v.s. Giedrė, 
sk. vyčiai Darius ir Rytas Stankūnai ir 

vyr.sk.t.n. Nida Stankūnaitė Schmedlen

v.s.fil. Halina Lorencaitė-Plaušinaitienė
mirė 2006 m. gruodžio 21 d., Chicago, IL

Sesė Halina į lietuviškąją skautybę įstojo Marijampolės tun
te. 1936 m. studijuodama Vytauto Didžiojo universitete, bu
vo jūrų skaučių įsteigėjos Koletos Chmieliauskaitės pavaduo
toja, 1937 m. Lietuvos Skaučių Seserijos vadijoje dirbo jūrų 
skaučių skyriuje. 1938 m. davė tikrosios narės pasižadėjimą 
Studenčių Skaučių draugovėje.

Vokietijoje 1947 m. pirmininkavo SSD atkūrimo sueigo
je, Hanau, tais pačiais metais pakelta į paskautininkės laipsnį. 
1947-1949 m. buvo LSS Tarybos Pirmijos narė.

JAV Chicagoje 1954 m. “Aušros Vartų” tunto tuntininkė, 
1954-1957 m. - Skaučių Seserijos vadijoje jūrų skaučių skyr
iaus vedėja. 1958-1961 m. “Kernavės” tunto tuntininkė. LSS 
Garbės Teismo narė 1976-1978 ir 1982-1987 m.

v.s.fil. Halina Plaušinaitienė visada buvo aktyvi Akade
minio Skautų Sąjūdžio veikloje, prisidėjo prie “Mūsų Vytis” 
žurnalo ruošos, ėjo pareigas ASS Centro Vadijoje. 2006 me
tais išrinkta ASD Garbės nare.

1983 m. Skaučių Seserijos vadija išleido knygą-vadovėlį 
“Sese, Budėk!”, kurį paruošė “Pelėdų” skiltis vadovaujama 
v.s.fil. Halinos Plaušinaitienės. Vėliau, visą dešimtmetį, iki 
1999 metų, sesė Halina buvo “Skautų aido” redakcinės 
“Pelėdų” skilties pirmininkė. Geležinio Vilko ordinu apdo
vanota 1991 m.

a.a. v.s.fil. Haliną Plaušinaitienę 

atsisveikinant

1919.10.30-2006.12.21.

Ne tik gerbiama, bet ir mylima 
skautininke filistere sese Halina,

Savo atsiekimus, džiaugsmus, nemalonumus, 
pasitenkinimus, norus, nepasisekimus, 

kitaip sakant - savo biografiją tikrai žinai,
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v.s.fil. Halinai Plaušinaitienei Geležinio Vilko ordiną įteikia 
LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Sigitas Miknaitis. Nuotr. 
J.Tamulaičio

tad su ja tavęs nevarginsiu.
Tie, kurie tavo išsamios biografijos nežino, 

gal išgirs čia, ar galės pasiskaityti nekrologus.
Persikėlei j kitą Viešpaties Dievo karalystę.

Kas dabar ištaisys mano rašinius, 
praplės mano lietuviškos kalbos pažinimą?

Tavęs nei prašyti nereikėjo.
Atsisveikinti ilgesniam laikui su mylimu 

ir artimu yra nepaprastai sunku.
Tai, vyresnių Lietuvių skautų sąjungos narių, 

ypač akademikų skautų vardu 
tariu tau, sese Halina, iki pasimatymo.

Dukrai Dainai, jos vyrui Joe, 
sūnui Gintarui, jo žmonai Janinai, jo šeimai, 

anūkams ir proanūkei bei kitiems, tavo Halina, 
artimiesiems reiškiame skautišką nuoširdžią užuojautą.

Ilsėkis ramybėje miela sese Halina.

ps. Albina Alilionytė Atkočaitienė
mirė 2007 m. vasario 5 d. Detroit, IL

Sesė Albina 1949 m. buvo pirmos lietuvaičių skaučių skilties 
narė Detroite. 1950 metais, įsteigus skaučių vietininkiją, v.sl. 
Albina Alilionytė buvo adjutante.

1961-1965 m. buvo skaučių “Gabijos” tunto tuntininke, 
1965, 1966, 1967 m. vadovavo tunto stovykloms, 1969 ir 
1970 m. buvo pastovyklės viršininkė Romuvos stovyklavi
etėje, Kanadoje

Sesė Pr.S.

A.A. ALBINAI 
ALILIONYTEI ATKOČAITIENEI

išėjus Amžinybėn, 
mes, Hanau buvusios skautės reiškiame

gilią užuojautą
sūnui Drąsučiui, seserims Aliutei Sirutienei, 

Genutei Palaikienei,
< broliui Henrikui ir jų šeimoms.

Gyvenant Hanau stovykloje, mus surišo labai tamprūs 
skautybės ryšiai - tapome Sesėmis.

Po to išsiskirstėme po įvairius kraštus ir nuėstus, 
sukūrėme šeimas ir savo gyvenimą; kartais ir 

ryšiai nutrūkdavo...
Tačiau, išgirdusios, kad viena iš mūsų išėjo Namo, 

pajutom lyg dalis mūsų gyvenimo išėjo kartu.
Labai liūdime netekusios tikros Sesės.

Lilė Lukoševičiūtė-Milukienė, 
Nijolė Mačiūnaitė-Valaitienė, 
Živilė Mickeliūnaitė-Jurienė, 

Dalia Žemaitytė 
Mirga Gudelytė-Šulaitienė

j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus praneša, kad vasario pradžioje, 
Sydney, Austr. Mirė dr. Alfonsas Viliūnas.

Sesės ir broliai Australijoje liūdi kartu su jo skautiškąja 
šeima - ps.fil. Jadvyga Viliūniene ir dukromis ps.fil. Ginta, fil. 
Vida ir Dalia.

v.s.fil. Kęstutis Ječius
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R RAJONE

300 dalinosi kalėdaičiu Detroite

Prie eglutės rikiuojasi “Gabijos” tunto sesės Šviečia liepsnelių ir giliukų baltos uniformos - greitai ir jie 
ruošis būti skautais.

E
glute, lemputėmis ir šventiškai išpuoštais vai
nikais Dievo Apvaizdos parapijos kultūros centro 
salė pasitiko visus atsilankiusius į Detroito 
“Gabijos” ir “Baltijos” tuntų tradicines Kūčias gruodžio 

10 d., 12:30 p.p. Dalyvavo 300 skautų, skaučių ir para
pijos narių.

Šventę pradėjome iškilminga tuntų sueiga. Kaip ir 
visada tuo metų laiku, buvo veiklos pranešimai, prista
tymai, apdovanojimai. Paukštytės Gabrielė Širkaitė, 
Rūta Ulčinskaitė ir Emilija Vilkaitė, baigusios paukšty
čių šešių ženklų programą, įsigijo Darbštumo ženklą. 
Giliukas Antanas Rudis perėjo j vilkiukų kandidatų ei
les. o vilkiukai Matas Busuito ir Andrius Gobis - i skau

Geltona virvele tuntininkas 
Saulius Anužis paženklina 
naujus skautus kandidatus 
Matą Busuito ir Andrių Gobį.

tus kandidatus. Vytis 
Anužis, Michael Harp, 
Matas Lukasiewicz, Vik
toras Puškorius ir Juozas 
Zubrickas oficialiai įstojo 
į prityrusius skautus kan
didatus.

Už ilgametį darbą 
tunte ir stovyklose Tėvy
nės Dukros Žymeniu 
apdovanota sesė Lėlė 
Viskantienė, Vėliavos Žy
meniu - brolis Edmundas 
Kasputis, Ordinu Už 
Nuopelnus - sesės Lina 
Anužienė ir Dalia Harp, 
Lelijos Ordinu - sesės Al
ma Butkūnienė, Rita Kas- 
putienė ir Alma Sventic- 

kienė.
Jaunų vadovių Lianos Butkūnaitės, Rimos Gied

raitytės ir Dianos Karvelytės vadovaujamos paukštytės 
atliko trumpą kalėdinę programėlę. Katrina Baraus
kaitė ir Ugnė Orentaitė paskaitė apie Kūčių papročius, 
o Karolina Balčiūnaitė, Gabrielė Širkaitė, Rūta Ulčins
kaitė ir Emilija Vilkaitė deklamavo eilėraščius. Jaunes
nėms paukštytėms atnešus žvakutes prie stalų, visi 
bendrai giedojom kalėdines giesmes, vadovaujami sesių 
Virgos Šimaitytės, Astos Jurgutytės-Piestienės ir vyr. 
skaučių kandidačių.

Tuntininkė Rasa Karvelienė prisega Orde- 
nus Už Nuopelnus Daliai Harp ir Linai 
Anužienei.
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Maldą prieš valgį sukalbėjo svečias kun. Kęstutis 
Kevalas, dalinomės kalėdaičiais ir sveikinome viens 
kitą. Tada visi ėjome prie ilgų maisto stalų vaišintis 
skautiškų šeimų paruoštais Kūčių patiekalais. Gard
žiai pavalgę, pasikalbėję, pabendravę, baigėme mūsų 
popietę.

Detroito “Gabijos” ir “Baltijos” tuntų nariai lin
ki visiems laimingų naujųjų metų.

(nuotraukos v.s.R.Karvelienės) 
r. k.

Chicago
Netekom sesės Halinos
Plaušinaitienės

S
esė Halina nepasirodė gruodžio 14 d. vakarą 
“Verpsčių” Kūčiose, nes “nenorėjusi prašyti”, 
kad kas nors ją vežtų ir parvežtų, o pati jau 
kuris laikas nebevairuojanti... Perdavė gražiausius 

sveikinimus ir linkėjimus, prisiminė pernykščias Kū
čias toje pačioje vietoje prie ilgo, eglės šakelėmis ir 
Rūpintojėliu papuošto Irenos Kerelienės valgomojo 
stalo... Tuomet nesuvokėm, kaip sparčiai pasku
tinėmis dienomis silpnėjo jos sveikata. Kalėdų šven
tės sesei Halinai buvo be galo brangios, bet šį kartą 
čia, žemėje, jų nebesulaukė...

Susirinkom su sese Halina atsisveikinti 
gruodžio 22 d. šermenų koplyčioje. Ilsėjosi uždarame 
karste, apsupta nuostabiai gražių Kalėdinių puokš
čių. Skautiškųjų vienetų nariai dėvėjo išeigines uni
formas. Prie ASD ir Korp! Vytis vėliavų budėjo 
Akademinio Skautų Sąjūdžio narės ir nariai.

LSS Tarybos Pirmija Lelijos 
Ordinu apdovanojo Ritą Kaspu- 
tienę, Almą Sventickienę ir Almą 
Butkūnienę.

“Gabijos” t-kė sesė Rasa 
Karvelienė džiaugiasi galinti 
prisegti Vėliavos Žymenį bro

liui s.v. Edmundui Kaspučiui.

Atsisveikinimą pravedė ir pirmasis kalbėjo fil. 
Kęstutis Ječius. Fil. Danguolė Bielskienė išsamiai apibudino 
sesės Halinos nueitąjį ilgą ir įdomų skautiškojo gyvenimo 
kelią, jos didelį įnašą skautų organizacijai ir skautiškajam 
jaunimui, paminėdama pačius aukščiausius apdovanojimus, 
kurie jai buvo suteikti. “Verpsčių” vardu atsisveikino Vida 
Rimienė, kiekviena būrelio narė ant karsto padėjo gražią, 
raudoną rožę. Didelis ratas dalyvių sujungtomis rankomis, 
širdimis ir mintimis sugiedojo “Ateina naktis...Dievas yra 
čia”. Labanakt, labai pasigesime Tavęs, sese...

fil.v.s. Ritonė Rudaitienė

“Linksminkimės ir džiaukimės...” gieda vyr. skautės kandidatės ir paukštytės Kūčiose, Detroite.
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Klaipėdos diena Lemonte

Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Klaipėdos dienos šventę prade
da jūrų skautės Dalia Savickaitė ir Ginta Sutkutė.

2007m. sausio 20 d. Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnytėlėje, Lemon
te, saulės spinduliai pro langus

krinta ant jūrų skaučių mėlynų uniformų, švelniai 
skamba seselės Pranciškos giedama 
“Lietuva brangi”, vėliavėles, “Klaipė
dos Kraštas” plakatą nešdamosos įžy
giuoja šešios sesės jūreivės. Prasideda 
Klaipėdos dienos minėjimas. Šią bran
gią visiems lietuviams šventę - Klai
pėdos atvadavimo 1923 m. sausio 15 d. 
sukaktį, kiekvienais metais pavyzdingai 
suruošia jūrų skaučių “Nerijos” tuntas 
su “Lituanicos” tunto jūrų skautais.

Skaitovės Dalia Savickaitė ir Ginta 
Sutkutė gražiai, aiškiai skaito Klaipė
dos istorijos dalis. Tada v.s.fil. Antanas 
Saulaitis SJ, iškėlęs “per naktį” pieštą 
plakatą, klausia seses ir brolius ką jiems 
primena tas piešinys. Visi tyli, nes pie
šinys aukštyn kojom. Kai atverčia - 
aah, tai Nojaus laivas. Ir taip tęsiamas 
pokalbis apie jūrų skautams artimus 
simbolius palyginant juos su šv. Raštu. 
Ant Petro laivo burių kryžiai buvo neat
pažinti ir jaunieji broliukai pavadino 
piratų laivu...

Vėl skaito sesės Dalia ir Ginta, pagarbiai ant galo 
primindamos prieš mėnesį mirusią v.s.fil. Haliną Plau- 
šinaitienę. Po maldos ir giesmės, skautai, vadovai ir sve
čiai renkamės PLC Lietuvių Fondo salėje.

Vidury salės storomis virvėmis aptvertas laivo 
denis. Didelis plotas, bet ko gero kitai sueigai reiks did
inti - “Nerijos” tunto skaučių eilės gausios. Tėveliai, 
seneliai ir svečiai sėdim kėdėse “už borto”. Gerai, kad 
esam salėje. Nemokėdama plaukti, paskęsčiau eidama 
fotografuoti...

Įžygiuoja į salę “Lituanicos” tunto broliai jūreiviai, 
gauna leidimą žengti ant denio.

“Nuo jūrų iki jūrų, sklinda garsas Lietuvos,
Tai bunda Vytauto dvasia,
Į jūrą marš, marš, marš, marš,
Į laivyną marš!” suskamba “Nerijos” tunto sesių 

eilės ir žengia, ir žengia... Daina nutyla ir tik dunda 
žingsneliai - marš, marš...

Po pasveikinimų “Budėk!” ir “Gero vėjo!”, pakviesti 
svečiai vienetų inspekcijai gali džiaugtis darniomis 
eilėmis, skambiais šūkiais.

Pakėlus vimpilą, įnešamos vėliavos, prasideda įsaky
mai. Ilgi! Gerai pasiruošusi jauna sesė komendante 
Evelina Janušauskaitė įveikia šimtus pavardžių! Gaila, 
kad salėje beveik nesigirdėjo specialybes įsigijusių, paty
rimo laipsnius išlaikiusių, garbės ženklais apdovanotųjų 
vardai ir pavardės, o pro tankias gretas ne visi galėjo 
matyti įžodį duodančius. Matyti tiek daug pavyzdingai

Klaipėdos dienos susikaupimo programoje “Nerijos” tunto sesės. Pirmoje eilėje - 
j.j. Greta Žilytė, j.j. Gabrielė Tvaskutė ir j.j. Aurita Gudauskaitė. Antroje - j.sk. 
Liana Liubinskaitė, j.j. Erika Weir ir j.j. Krista Martinkaitė.
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Jūrų jaunės įžodį davusios Aurita Gudauskaitė ir Greta Žilytė 
su p. Gudauskiene.

Ordinas už Nuopelnus g.v.v. Julytei Stankaitienei ir g.v.v. 
Lindai Mikučiauskaitei.

skautaujančio jaunimo yra nepaprastai malonu. Didelė 
pagarba jų vadovėms ir vadovams.

Įsakymuose skelbiama, kad “Nerijos” tunto septy
nios ūdrytės įsigijo čiuožėjos specialybę, 13 - daili
ninkės, 5 - tvarkingumo, 15 - siuvėjos specialybę, o Lija 
Hoffman, Daumantė Kaveckaitė ir Vaida Narytė - Žuvė
dros ženklą.

Astronomės specialybę įsigijo astuonios jūrų jaunės, 
pirmos pagalbos - devynios.

Daina Kielaitė, Siga Lapinskaitė, Dalia Savickaitė ir 
Ginta Sutkutė sėkmingai užbaigė II patyrimo laipsnio 
programą.

2006 m. liepos 23-29 d.d. Rako stovyklavietėje vyko 
“Nerijos” tunto buriavimo kursų stovykla. Perskaitytas 

stovyklos viršininkės j.s. Lauros Lapinskienės ir turi- 
tininkės j.ps. Laimos Bacevičienės įsakymas, kad buri
uotojos,-jo specialybę įsigijo Laima Augustaitytė, 
Skirmantė Kumpytė, Krista Martinkaitė, Rūta Mi
siūnaitė, Vicky Petrauskaitė, Laura Vyšniauskaitė, 
Erika Weir, Rima Lintakaitė, Laura Petrauskaitė, 
Monika Stančiauskaitė, Ginta Sutkutė, Vilija Jozaitytė, 
Austėja Kaveckaitė, Lukas Gūžys, Joris Malkevičius, 
Aleksas Meilus, Thomas Navickas, Dominic Paužuolis, 
Antanas Paužuolis. Pavyzdingiausiais buriavimo kursų 
stovyklos skautais paskelbti - j.sk. Lina Meilutė ir 
budys kand. Marius Malkevičius.

Klaipėdos dienos proga į valtininkės laipsnį pakel
tos: Austėja Kaveckaitė, Liana Liubinskaitė, Dalia

Bebrų įžodį davusius Martyną Juškelį, Luką Kliarskį, Valdą Simanauską, Dominyką Jasinauską ir Augvydą 
Kunčą sveikina p. Juškelis, p. Jasinauskienė ir sesutė j.sk. Austė Kunčaitė.
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Žuvėdros Žymeniu apdovanotos gintarės kandidatės Vilija Jozaitytė, Lina Meilutė, Vida 
Ignatonytė, Aldona Martinkaitė, Laura Petrauskaitė ir Evelina Janušauskaitė.

Savickaitė ir Ginta Sutkutė, j vairininkės laipsnį - Ava 
Karaitytė, Skirmantė Kumprytė, Krista Martinkaitė, 
Rūta Misiūnaitė, Viki Petrauskaitė, Nora Sadauskaitė, 
Milda Savickaitė, Laura Vyšniauskaitė ir Erika Weir.

“Lituanicos” tunte j vairininko laipsni pakelti 
Thomas Navickas, Lukas Gūžys, Vitas Jokubauskas ir 
Joris Malkevičius.

Žuvėdros Žymeniu apdovanotos: Lisa Bacevičiūtė, 
Vida Ignatonytė, Evelina Janušauskaitė, Vilija 
Jozaitytė, Andrea Kielaitė, Aldona Martinkaitė, 

Lina Meilutė, Laura Petrauskaitė, Beatrice Želvytė.
Vėliavos Žymeniu - Kristina Bacevičiūtė, Lisa 

Bartašiūtė, Liana Modestaitė, Jazminą Pumputytė, 
Lilija Rudytė, Krista Weir, Aida Žygaitė.

Tėvynės Dukros Žymeniu - Audrė Kapačinskaitė, 
Kristina Mattienė, Vida Mikalčiūtė, Tara Mikužytė, 
Danuta Navickas, Vilija Pauliūtė, Vaiva Rimeikaitė, Ži
ba Saulytė, Alexandra Strub ir Aldona Weir.

Ordinu už Nuopelnus apdovanotos: Lilija Martin- 
kienė, Linda Mikučiauskaitė, Vida Petrauskienė ir 
Julytė Stankaitienė.

Atėjo svarbiausioji dalis - įžodžiai. Bebrų įžodį davė 
“Lituanicos” tunto, “Nemuno” laivo broliai Martynas 
Juškelis, Lukas Kliarskis, Dominykas Jasinauskas, Val
das Simanskas ir Augvydas Kunčas.

Jūrų jaunės įžodį davė “Nerijos” tunto, “Juod
krantės” laivo sesės Aurita Gudauskaitė ir Greta Zilytė.

Skautininkų rate jūrų paskautininko įžodį davė 
v.vai. Raimundas Novak. Tuo pačiu pasveikintas į jūrų 
skautininko laipsnį pakeltas j.ps.fil. Marius Naris.

Kai “Ateina naktis” giesmei sustojęs ratas apglėbė 
visą salę, norėjosi pakartoti “Nerijos” tuntininkės j.ps.

Laimos Bacevičienės pasakytus žodžius įsakymų metu - 
Valio Sesės!

(Nuoširdus ačiū j.s.fil. Taiydai Chiapetta už prieš sueigą paduo
tus tuntų įsakymus - buvo lengva sekti eigą, lengva ir malonu 
rašyti, taip pat ir už Klaipėdos žodžių žaidimą. Nuotraukos AN).

Sesė Alė

Į jūrų paskautininkus pakeltam Raimundui Novak, kaklaraištį 
užriša j.v.s.fil. Algis Paulius.
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Rako stovyklavietės pusnyne
s.v.v.s. Donatas Ramanauskas

N
arsūs, šalčio ir sniego nebojantys “Lituanicos” 
tunto, “Dariaus ir Girėno” prityrusių skautų 
draugovės skautai ir vadovai 2007 m. vasario 9- 
11 dienomis iškylavo Rako pusnyne. Vasario 9 d., penk

tadienį susirinkome prie Pasaulio Lietuvių centro, 
Lemonte. Smagu, kad mūsų tradicinei kelionei į Raką 
susirinko tiek daug - prit. skautai: Audrius Aleksiūnas, 
Aleksas Jučas, Mikutis Leipus, Albinas Liubinskas, 
Martynas Matutis, Antanas Paužuolis, Rimvydas Šoliū- 
nas ir Marius Stalionis; skautai vyčiai: Linas 
Aleksiūnas, Dainius Fabianovich, Juozas Kapačinskas, 
Vytas Kapačinskas, Edis Leipus, Vytenis Lietuvninkas, 
Donatas Ramanauskas, Kaziukas Šoliūnas ir Matas 
Tamošiūnas.

Pirmas uždavinys: sukimšti visą turtą, maistą ir 
skautus į du automobilius. Brolis Vytenis iššifravo šį gal
vosūkį. Susikrovę daiktus ir susispaudę, kaip silkės 
bačkoje, iš PLC pajudėjom 6:15 v.v. Kelias sausas, oras 
šaltas, nėra sniego. St. Joseph, MI miestelyje sustojam 
pasistiprinti su Culver's “Butter burgers” ir spaudžiam 
tolyn į šiaurę.

Grand Haven pripilam į mašinas benzino ir ta pačia 
proga visi pasikeičiame iš “miestietiškos” aprangos į 
žieminę - šiltus, aukštus batus, neperšlampančias 
kelnes bei švarkus, šiltas pirštines. Pavažiavę dar valan
dą, atsiradome prie Rako stovyklavietės vartų. 

Atvirkščiai nuo pereitų metų, kai radome pliką žemę, 
šiemet prie vartų mus sutiko apie 12-24 coliai sniego. 
Įvažiuoti su automobiliais neįmanoma. Teko patiems 
visą mantą nešti iki ambulatorijos ir “Lituanicos” val
gyklos. Dėka brolių Vyto Kapačinsko ir Dainiaus Fabia
novich, kurie į stovyklavietę atvyko anksčiau, radom 
vartus atidarytus, dujas bei elektrą įjungtus, pastatus 
pašildytus. Buvo jau vidurnaktis.

Baigus susinešti daiktus į nakvynės vietą, pradėjom 
pirmąjį uždavinį. Pasiskirstę po du, prit. skautai turėjo 
sukasti sniego krūvas apie 10 pėdų diametro ir 5 pėdų 
aukščio. Baigę šią pirmąją uždavinio dalį, į miegmaišius 
sukritom apie 2 val.ryto.

Šeštadienį keliamės apie 8 v.r. Pusryčių virėjai 
paruošė “breakfast burritos” - kiaušinienė su daržovė
mis, kumpiu ir sūriu suvyniota į didelį meksikietišką 
blyną “tortilla”. Labai skanu. Po pusryčių prasidėjo an
tra uždavinio dalis. Praėjusią naktį sukrautas sniego 
krūvas skautų poros iškasė taip, kad du skautai galėtų 
įlysti ir atsigulti - “Quinzee Huts”, panašios į eskimų 
igloos. Tada kiekviena pora susikrovė pasišildymui 
lauželius.

Baigę šį uždavinį, nužygiavom prie Lake Eden eže
ro. Ten brolis Edis mokė kaip žvejoti po ledu (ice fish
ing), virė] Ai ruošė pietums šašlikus, o prit. sk. kandidatai 
Martynas ir Aleksas sustatė ir kurstė laužą pasišildy
mui. Gaila, nepagavom nei vienos žuvytės, bet pietus 
vistiek skaniai pavalgėme.

Žiemos iškyloje Rako stovyklavietėje: Mikutis Leipus, Audrius Aleksiūnas, Antanas Paužuolis, Albinas Liubinskas, Kaziukas Šoliū
nas, Dainius Fabianovich, Martynas Matutis, Vytas Kapačinskas, Aleksas Jučas, Linas Aleksiūnas, Marius Stalionis, Matas 
Tamošiūnas, Donatas Ramanauskas, Rimvydas Šoliūnas, Juozas Kapačinskas, Vytenis Lietuvninkas ir Edis Leipus. Nuotr. Edžio
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Grįžę stovyklavietėn, suradom gražią vietą pri
tyrusių skautų įžodžiui. Broliams Aleksui ir Martynui 
vėl teko užkurti laužą ir tada jie davė prit.skauto įžodį. 
Brolis Juozas užrišo naujus kaklaraiščius, brolis Edis - 
Tėvynės Meilės mazgelį, skiltininkai - Gerojo Darbelio 
mazgelius. Brolis Donatas tarė trumpą pasveikinimo 
žodį. Jis paaiškino, kad prit. skautų įžodžiai žiemos 
metu yra retenybė, pas mus per 30 metų taip įvyko gal 
tik tris kartus. Taip pat pastebėjo, kad abu kandidatai 
pirmą kartą atvyko į Raką žiemos kelionei. Tada abu 
broliai buvo tris kartus išmesti aukštyn sušunkant jiems 
Valio!

Po įžodžio, vakarienės ruošėjai pradėjo virti didžiulį 
katilą karštos “chili” sriubos. Kiti turėjo laisvalaikį; kai 
kurie ilsėjosi, o keli griebė rogutes ir leidosi žemyn į 
uodų slėnį - “mosquito valley”. Vakarieniavom apie 7:30 
v.v. Visų apetitas didelis! “Chili”, virtos daržovės ir 
“brownies” ant trečio. Ilgai sėdėjom kartu prie stalo. 
Broliai vyčiai prie ambulatorijos pastatė didelį, gražų 
laužą. Buvo smagu po vakarienės prie laužo pasišildyti, 

pasikalbėti ir dalintis šiandienos, bei ankstyvesniųjų 
žiemos kelionių prisiminimais. Nakčiai trys skautai 
vyčiai - broliai Matas, Vytas ir Donatas (bet nei vienas 
prit.skautas!) pasirinko nakvoti sniego “nameliuose” - 
“Quinzee huts”.

Sekmadienį kėlėmės 7 v.r. Pusryčiams daug maisto - 
kiaušinienė, “chili”, sumuštiniai. Užteko ir liko... Po 
pusryčių brolis Edis pravedė dar vieną užsiėmimą: skau
tai surinko medžiagos pastatyti skautiškoms kėdėms 
š.m. Kaziuko mugei. Susitvarkymo darbai ir pasiruoši
mas kelionei namo vyko sklandžiai ir apie 10:30 v.r. jau 
buvome prie stovyklavietės vartų. Padarėme dar keletą 
draugovės nuotraukų, brolis Donatas visiems iškylos 
dalyviams įteikė brolio Edžio paruoštus atžymėjimo žen
kliukus ir šokom į vežimus kelionei link Chicagos.

Nors gilus sniegas ir šaltas oras sudaro sunkumų, 
bet mūsų prit. skautai sugebėjo viską smagiai išgyventi 
ir įgavo patirties, kad kitais metais būtų dar geriau 
pasiruošę...

Jūrų skautų laivynas Chicagoje

j.ps. Dalia Vitkienė

G
avau užklausimą apie jūrų skautų laivus 
Chicagoje. Mano atsakymas buvo išs
pausdintas “Skautybės Kely”, o dabar 
dalinuosi žiniomis su “Skautų aido” skaityto

jais. Jūrų skautai Chicagoje turi maždaug du 
mažesnio tipo burlaivius Laser 2, tris katama
ranus, dvejas valtis ir dvyliką kanojų. Tie laivai 
yra daugiausiai naudojami jūrų skautams 
mokytis buriuoti, irkluoti stovyklos metu Rakė, 
MI bei apylinkėse.

Dar yra trys dideli burlaiviai arba jachtos - 
“Baltija”, “Audra” ir “Red Baron”. Jie priklauso 
jūrų budžių įgulai ir jūrų skautams. Šių 
burlaivių globėjas yra j.v.s.fil.dr. Algis Paulius.

Jūrų budžiams ilgiausiai priklauso “Bal
tija”. Šis burlaivis yra 26 pėdų ilgio. Jo istorija 
pirmiesiems jūreiviams primena daug įdomių 
nuotykių. “Baltijos” kapitonasyraj.ps. Viktoras 
Garbonkus, Jr., įgulai priklauso j.ps.fil. Viktoras 
Garbonkus, Sr. ir j.b. Mykolas (Michael) She- 
han. Jų ir šeimos narių dėka “Baltija” yra graži
ai atnaujinta. Išplaukus į platų Michigan ežerą, 
ji puikiai parodo savo aukštas bures. Anks
tyvesnieji jūreiviai, pamatę jos naują ir puikų j.ps. Dalia Vitkienė buriuoja
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“Lituanicos” tunto j.b.kand. Aras Vitkus Michigan ežere.

grakštumą, nori su ja ir vėl išplaukti.
“Audra” yra 36 pėdų burlaivis. Ją jūrų skautams 

padovanojo a.a. j.v.s.dr. Kęstutis Aglinskas su sąlyga, 
kad jos globėju bei savininku bus j.v.s.dr. Algis Paulius. 
Dabartinis “Audros” kapitonas yra j.b.dr. Darius 
Bartkus, įguloje - j.v.s.dr.Algis Paulius ir j.b.kand. 
Rimgaudas Trečiokas, kuris gražiausiai atnaujino bur
laivio medines dalis. Praėjusią, 2006 m. vasarą, įgulai 
buriuojant Michigan ežere, pakilo greita ir stipri audra. 
Vėjas suplėšė pagrindinę burę. Prityrusi “Audros” įgula 
sėkmingai atsilaikė ir grįžo į uostą. Jau daug metų jūrų 
skautų laivų bures taiso ir susiuva j.v.s.Vija Paulienė, 
bet ši burė buvo per didelė ir nebeįmanoma sutaisyti. 
Nupirkta nauja burė, kad “Audra” galėtų vėl saugiai 
išplaukti.

“Baltijos” ir “Audros” burlaivių namai vasaros 
metu yra Chicagos Burnham uoste, o trečiasis burlaivis 
28 pėdų “Red Baron” ramiai stovi laivų saugykloje, 
reikalingas daug pataisymų, kurie labai brangiai kain
uoja. Esu pati buriavusi “Red Baron” su kapitonu j.b. 
Duhgal Bedford. Prisimenu, kaip bures pagavo vėjas ir 
burlaivis skrodė per bangas. Prieš kelis metus brolis 
Duhgal grįžo namo j Angliją, bet žada vėl atvykti Chica- 
gon. Gal ateityje jūrų skautai galės surinkti užtenkamai 
lėšų ir atsiras rūpestingų savanorių, kurie šį laivą 
atgaivins ir suteiks sąlygas patirti buriavimo džiaugsmą 
kitiems skautams.

Didelių burlaivių išlaikymas nėra pigus.

Buriavimo džiaugsmą išbando “Nerijos" tunto jūrų jaunės.

Jūreiviai ir budžiai, kartu su jų šeimomis paaukoja daug 
laiko ir lėšų laivų išlaikymui. Pav.: vien uoste ir saugyk
loje išlaikyti šiuos burlaivius kainuoja virš 20,000 dol. 
per metus. Visada su dėkingumu yra priimamos aukos 
bei kitokia pagelba.

Jūrų budžių įgulos ir kapitonai mielai priima 
norinčius mokytis buriuoti seses ir brolius jūrų skautus. 
Saugumas ir puikaus buriavimo patirtis yra jų ženklas. 
Tikrai - šie narsūs, nuoširdūs ir kilnūs jūrų budžiai 
visuomet su stipria viltimi budi ir ugdo mūsų jūrinę ir 
skautišką širdyje dvasią - tai Jūrų Budžiai!

Norintys buriuoti sesės ir broliai prašomi kreip
tis į savo vadovus. Norint susisiekti su burlaivių kapi
tonais, galit rašyti man: mielasese@yahoo.com arba 
skambintij.ps. Daliai Vitkus, 269-465-7557
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KANADOS RAJONE

Kūčias švęsdami, prisimenam ir kitus

“Šatrijos” tunto paukštytės dainuoja

“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai Toronte, Prisikėlimo 
parapijos salėje gruodžio 17 d. labai gražiai atšventė 
skautiškas Kūčias.

Šventę pradėjo tuntininkai - v.s. Marius Rusinas ir 
s. Rūta Baltaduonytė Lemon pakviesdami visus atsistoti 
tylos minutei, prisiminti iškeliavusius amžinybėn ir 
pagiedoti “Gul šiandieną”. Toliau programą vedė vyr. 
skautės Viktorija Benotaitė, Alytė Saplytė, Daiva 
Paškauskaitė ir Vilija Pečiulytė.

Prasidėjo draugovių pasirodymai. Atžygiavo paukš
tytės su ženklais, skelbiančiais šventės didingumą. 
Vilkiukai, pasidabinę briedžių ragais ir kepurėmis, kvi
etė visus giedoti “Tyliąją Naktį”. Skautės iš po staltiesės 
traukė šiaudelius ir paaiškino, kad kieno šiaudelis bus 
ilgiausias, tas bus laimingiausias. Skautų draugovė, 
nešini medžių šakomis, išėjo “iškylauti”, įsiruošė 
“miške” ir kas nutinka, kai kas nors juos sutrukdo. 
Labai gražiai salėje suskambo vyr. skaučių vadovaujama

Kūčių programai vadovauja vyr. skautės A. Benotaitė, E.Saplytė, 
D.Paškauskaitė ir V.Pečiulytė.

giesmė “Linksmą giesmę...” Po prit. skautų, pa
baigai pasirodė PBekerio ir E.Punkrio vadovau
jami jūrų skautai. Atsinešė meškeres, parodė 
kaip pagauti žuvį ir dideliame ekrane parodė 
stovyklos vaizdus.

Kun. Jonas Šileika OFM sukalbėjo labai 
gražią Kūdikėlio Jėzaus gimimo ir gyvenimo 
džiaugsmo maldą, ir palaimino Kūčių stalą. 
Sujudo visa salė - laužėm kalėdaičius ir vieni ki
tiems linkėjom linksmų ir laimingų šv. Kalėdų ir 
Naujų metų. Skautų ir skaučių tėveliai, vadovai 
ir vadovės sunešė maistą Kūčių stalui, kurį 
gražiai papuošė ir aptarnavo s. Dalios Stepo
naitienės vadovaujama vyr. skaučių “Birutės” 
draugovė.

Šventės metu buvo galima loterijoje laimėti 
du “napoleono” tortus. Surinkta 250 dol.l ir tie 
pinigai paaukoti Klaipėdos jaunimo centrui.

Baigiantis Kūčių vakarienei, tuntinin-
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Šventiškai nusiteikę “Rambyno" tunto vilkiukai.

Giliukai ir liepsnelės taip pat dalyvavo Kūčių programoje.

Bebrai bežuvaudami ištraukė visus 12 gyvūnų, net ir undinę.
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Kalėdaičiais dalinasi sesės Erika, Julija ir Aleksa. Skautai ruošiasi iškylai. Prie mikrofono skautas Viktoras 
Maksimavičius.

kai nuoširdžiai padėkojo vadovams, tėvams ir rėmėjams 
už dalyvavimą, maistą bei dovanas, o dvasios vadui 
kun.s. A.Simonavičiui OFM - už salę.

Ir atkeliavo taip laukiamas Kalėdų Senelis. Prie 
didingos eglutės ant scenos jis visus pasveikino ir ap
dovanojo pačius mažiausius ir didesniuosius, visus labai 
pralinksmindamas.

Toronto skautų Kūčiose dalyvavo garbingi svečiai - 
LSS Evangelikų skautų dvasios vadas kun. v.s. 
Algimantas Žilinskas, Toronto skautijos dvasios vadas 
kun.s. Augustinas Simonavičius OFM su pavaduotoju 
tėvu Jonu Šileika OFM, Kanados rajono vadas v.s. 
Romas Otto, K.L.B. pirmininkė v.s. Rūta Žilinskienė.

(Nuotraukos s.Irenos Meiklejohn)
F.M. Jūrų skautai, kaip pridera, žuvauja.

Skaučių "Dainos” draugovės žaidimas įtraukė tuntininkus v.s. Marių Rusiną ir s. Rūtą Baltaduonytę-Lemon 
rungtis dėl laimikio.
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Kilnus paprotys EUROPOS RAJONE

Kapinių lankymo dienoje - Vėlinėse, 2006 m. lapkri
čio 5 d. šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, 
ON buvo aplankyti Amžinybėn išėjusių skaučių-skautų 

kapai.
Aplankėm 65 kapus, pradedant paukštyte ir bai

giant skautininkais. Ant kiekvieno kapo uždegėm 
skautų ženklais - Rūtele ir Lelijėle puoštas žvakutes.

Tai yra Toronto Skautininkių,-ų draugovės tradici
ja, kuri tęsiama jau 25 metus. Džiugu, kad prie kapų 
lankymo prisijungia ir jaunesnieji skautininkai, prisi
mindami savo skautiškosios šeimos narius, buvusius 
vadovus, buvimą kartu su jais bei jų atliktus darbus 
skautijai.

Sesė Prima S.

Mūsų Jubiliatas

Mūsų tikrasis jūros mylėtojas j.v.s. Bronys Stundžia
2006 m. gruodžio 5 d. atšventė 90-jį gimtadienį. 

Skautija Toronte džiaugiasi turėdama savo tarpe nepail
stantį buriuotoją, gerą vadovą, įdomių straipsnių au
torių.

B. Stundžia pradėjo skautauti ir rašyti mūsų laisvo
je Tėvynėje prieš II pas. karą. Jis dėjo ypatingas pastan
gas atgaivinti buriavimą Lietuvos ežeruose.

Atvykęs į Kanadą, apsigyveno Toronte ir įsijungė į 
Broniaus Vaškelio vedamą jūros skautų vienetą “Ram- 
byno” tunte. Su v.s. VI. Šarūnu jis vadovaudavo kursu
ose.

2006 m. išėjo B.Stundžios knygą “Jūrų suvilioti”. 
Taip pat jis bendradarbiauja su Mažosios Lietuvos Enci
klopedijos redakcija. 2005 m. jis tapo Lietuvos buriuoto
jų sąjungos garbės nariu.

Dalyvauja ir visuomeninėje veikloje, prisideda prie 
Lietuvių Namų darbų.
Ilgiausių metų!

EM.

Europos rajono Vadas v.s. Vincentas O'Brien prisega Lelijos 
Ordiną Antanui Philpott. Stebi ps. Rimantas Valteris.

Anglijoje apdovanotas
Tony (Antanas) Philpott

v.s. Vida Gasperienė

Mūsų skautų šeimoje, Anglijoje, jau atšventėme 
57 stovyklas. Šiais metais bus 58-oji. Pažvelgus 
į senus skautų albumus tai liudija, kiek veiklos 

ir smagių skautavimo dienų yra prabėgę, ir kiek įdomių 
skautų yra žygiavę skautiškuoju keliu.

Noriu sustoti prie vieno nuostabaus žmogaus - ps. 
Tony (Antano) Philpott. Tony gimė 1938 m. Bristolyje. 
Jo motina, baigusi Bristolio universitetą, tapo anglų kal
bos mokytoja. Jos ryšiai su universitetu nenutrūko. 
Priklausė Bristolio universiteto teismo komitete ir gavo 
Padėkos ordiną. Kaip matosi toliau - sūnus Tony įgavo 
motions bruožų paveldėjimą. Jo lietuviško skautavimo 
kelias prasidėjo 1970 m., kada buvo paprašytas ben
draminčio draugo ps. Rimanto Valterio, tuo metu studi
javusio Bristolio universitete, atvykti į skautų stovyklą 
Headley Parke ir paragauti lietuviško skautavimo. Tony 
jau nuo 1955 m. buvo veiklus anglas skautas, o tuo laiku
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Lelijos Ordiną įteikus - ps. Rimantas Valteris, Seserijos atstovė s. Kristina Harmes, ps. Antanas Philpott 
ir Europos rajono Vadas v.s. Vincentas O'Brien.

jis dirbo Bristolio universitete geografijos departamento 
fotografu, bet taip pat mėgo vandens sportą, buvo gabus 
baidarininkas. Tony sako - “mane nereikėjo daug ragin
ti, tuoj sutikau ir abu su Rimantu nudūmėm į stovyklą”. 
Jis iškart pamilo Headley Parko gamtą, jaunimą, kurie 
jį mielai priėmė į savo ratelį, jų draugiškumą ir energi
ją. Nuo to laiko jam atsivėrė visai kita gyvenimo šaka, 
kuri tęsiasi iki šios dienos.

Mokė jisai jaunuolius, kaip naudoti baidares, kaip 
padaryti gražių ir įdomių nuotraukų. Kad neišsiskirtų 
nuo kitų, jis išmoko lietuviško skautavimo taisykles, 
ženklus ir 1.1. Per visą tą ilgą skautavimo laiką, Tony 
yra praleidęs vos poros vasarų stovyklas. Visuomet jis 
būdavo tenai, mokė vaikus, su jais žaidė, dainavo, išky
lavo ir mokė kaip rišti tuos “nepagaunamus” mazgus, 
kaip kurti laužą, kaip gaminti maistą laužo žarijose, na, 
o susižeidusiems - kaip ir kuo patepti žaizdas, kad 
pasveiktų per “akimirką”. Buvo humoristas, išradingas. 
Vaikams tas labai patikdavo ir jie lipdavo prie jo, kaip 
bitės prie korio.

Norėdamas turėti lietuviško skautavimo 
archyvą, pradėjo stovyklų fotografijų katalogą. 
Atrado nuotraukų nuo pačių pirmųjų lietuviško 
skautavimo dienų Anglijoje. Šie stovyklų albumai 
yra nuo 1950 iki 2006 metų. Tai didžiulis įnašas į 
skautų veiklos archyvą. Visa tai jis padarė savo 
lėšomis.

Taip pat yra surinkęs visus patyrimų ženklus, 
kurie naudojami iki šių dienų. Tuos, kuriuos buvo 

sunku rasti, nupirko savo lėšomis iš LSS JAV-se.
Tony Philpott yra pirmas anglas, neturintis jokių 

lietuviškų šeimyninių ryšių, tapęs lietuviu skautu 
Anglijoje. Už jo ilgą ir turiningą įnašą į Anglijos lietuvių 
skautavimo gyvenimą, Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmija apdovanojo jį Lelijos Ordinu 2006 m. 
spalio mėn. Paskutiniuosius 9 metus Tony sveikata 
pradėjo šlubuoti (Parkinson liga). Tačiau jis nepasiduo
da. Ketina ir toliau mums padėti, ir atvyks į 58-ąją 
stovyklą Headley Parke, Sodyboje, šiais metais.

Lelijos Ordiną jam įteikė LSS Europos rajono Vadas 
v.s. Vincentas O'Brien. Ps. Rimantas Valteris, Skaučių 
Seserijos atstovė s. Kristina Harmes ir buvusi Skaučių 
Seserijos atstovė v.s. Vida Gasperienė kartu nuvyko pas 
Tony į namus Bristolyje įteikti šį ordiną. Antanas 
atsakė - “tai yra viena iš maloniausių dienų mano 
gyvenime. Ačiū Jums visiems. Visuomet Budžiu!”

(Nuotraukos v.s. Vidos Gasperienės)

Tony Philpott yra pirmas anglas, 
neturintis jokių lietuviškų 

šeimyninių ryšių, tapęs lietuviu 
skautu Anglijoje.
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JAV ATLANTO RAJONE

Lietuvos Prezidentas Vasario 16-os minėjime
Washingtone

L
ietuvos Nepriklausomybės minėjime 2007 m. 
vasario 11 d., Washingtone dalyvavo LR Pre
zidentas Valdas Adamkus. Šventės apeigos pra
sidėjo šv. Mišiomis Washingtono bazilikoje. Mišių proce

sijoje lietuviai skautai nešė JAV ir Lietuvos vėliavas.
Po šv. Mišių svečiai susirinko Popiežiaus Jono 

Pauliaus Il-ojo centre, kur skautai vėl garbingai įnešė 
vėliavas. Visi giedojo JAV ir Lietuvos himnus. Prezi
dentas Adamkus pasveikino susirinkusius ir priminė, 
kad laisvė yra brangi, nes daug kas dėl jos vargo ir ken
tėjo.

Minėjimą ruošė Lietuvos Ambasada ir Washingtono 
Lietuvių bendruomenės skyrius.

T.D.

(Nuotraukos p.s.v.s.fil. Tomo Dundzilos)

Prezidentą Adamkų sveikina fil. Ginta Remeikytė-Gedo

JAV vėliavą įneša sk.kand. Perkūnas Reventas, s.v.ps. Tomas 
Skučas ir paukštytė Gabrielė Gedo.

Kol suaugusieji ruošiasi, paukštytės Alina Orentaitė ir Gabrielė 
Gedo užima busimuosius skautus Indrają Kirvelaitytę, Aistę 
Orentaitę ir Kovą Kirvelaitį
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SKAUTAI

Vilniaus “Atžalyno” tunto iškyla

M
ūsų kelionė prasidėjo apie 6:30 v.r. Kai atvaži
avome į stotį, buvo jau septinta, tai nuėjom į 
parduotuvę, kur sutikome Valentą ir Daivą, 
nusipirkome užkandžių ir ėjome į lauką laukti kitų. 

Pamatėm ateinant Aliną su labai didele kuprine, bet, 
deja nė vienas nepasielgėm skautiškai - nepadėjom jai 
nešti. Sulaukę kitų, nusipirkome bilietus ir po kelių 
minučių sėdom į traukinį. Sesė Alina pasidalino savo 
sunkia manta su Vydūnu.

Traukiniu važiavome apie 30 minučių, Ainė suge
bėjo net knygą paskaityti, o Vydūnas liepė sugalvoti šūkį 
rytinei rikiuotei.

Žygiavom, žygiavom, kol pasiekėm vietą kur susik
erta Neris ir Bražuolė. Pasidėję savo mantą, atsinešėm 
malkų, užsikūrėm ugnį ir, išsivirę arbatos, užkandome. 
Paskui buvo daug žaidimų. Labiausiai įstrigo stirnos ir 
lapės. Po ilgų žaidimų ėjome atsipūsti ir kol Vydūnas 
mokė kandidatus skautus, mes - skautai pradėjom 
ruošti pietus.

Po pietų visi vėl buvome pilni energijos ir tęsėme 
žaidimus. Deja, atėjo laikas keliauti namo... Susitvarkę 
pasukome traukinio link, bet visų galvose sukosi mintis: 
“noriu dar, būtinai grįšiu”.

Laukiant traukinio, kad laikas neprailgtų, sudai

navome dar porą dainų. Galų gale atvažiavo traukinys. 
Visi aptarinėjome kelionės įspūdžius ir apie 19:30 jau 
buvome Vilniuje. Ten visi pasuko savo keliais, baigėsi 
mūsų kelionė...

brolis Rapolas Babeckas

S
ušalusiomis nosimis Orinta ir Jorūnė keliavo į 
geležinkelio stotį. Tenai mus pasitiko linksmoji 
Ainė ir pasigyrė, kad įsidėjo antras kelnes ir 
Rapolas, kurio pirmasis žodis buvo “nium”. Iš už kampo 

išlenda pridususi Agnieška, ji truputį vėluoja. Nusipirkę 
bilietus, linksmai nužygiuojame į traukinį. Ten daug ką 
suima miegas, tačiau Ainė buvo pasiryžusi perskaityti 
savo knygą. Kelionė traukiniu - neilga. Greitai pasiekėm 
Lazdėnus, o tenai mūsų laukė nuotaikingas žygis, pilnas 
nuotykių. Juk ne kasdien gali išvysti undinėlę iš 
Kopenhagos ir linksmai primušti Rapolą. Pasisotinom 
dešrelėmis, kurių buvo gausu ir pasilinksminę pradėjom 
kelią namo. Grįžom murzini, bet su šypsena veide. 
Prižadėjom, kad sausyje kepsim blynus.

sesė Orinta

Kepam dešreles
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VADOVAMS

Pavyzdžio kalba

v.s. Česlovas Senkevičius

B
ūti vadovu ir vadovauti šiandien yra itin sunkus 
uždavinys. Tiesa, būti vadovu ir vadovauti gali 
būti skirtingi dalykai. Yra vadovų, kurie 
nevadovauja, ir yra ne vadovų, kurie imasi vadovauti.

Kas yra vadovas mūsų skautiškąja prasme? Tai:

• vyresnysis jaunesniųjų brolis,
• turįs daugiau patyrimo skautybės ugdymo 

metode,

• pasiruošęs teoretiškai ir praktiškai perduoti savo 
žinias ir patyrimą jauniesiems, bet svarbiausia -

• turįs didelių norų siekti skautybės idealo ir suge 
bąs kitus to siekimo skatinti savo pavyzdžiu, 
aiškia pasaulėžiūra ir tvirtu nusistatymu.

Jei šitokią ar panašią vadovo apybraižą priimtume, 
vadovo tipą tektų sudėti iš dviejų pagrindinių dalių: 1. 
pasiruošimo ir 2. asmenybės.

Abi šios dalys yra pagrindas vadovavimo 
pasisekimui, tačiau pirmoji dalis - pasiruošimas - 
įmanoma kiekvienam,, norinčiam tapti vadovu. Yra 
įvairių kursų, specialių mokyklų, net su tarptautiniu 
pripažinimu, yra literatūros, yra išgyvenimas ir patyri
mas eilę metų skautaujant vienetuose.

Antroji vadovo tipo dalis - asmenybė - vargu jau ar 
pei- tokias mokyklas ar kursus sukuriama.

Asmenybė pradeda vystytis šeimoje, asmenybė 
išeina pilną gyvenimo mokyklą, asmenybė formuojama 
pilnutinio žmogiško auklėjimo, kurį perduoda bažnyčia, 
šeima, aplinkuma, spauda, draugai, pramogos - visa tai, 
kas jauną žmogų veikia ir palenkia į save.

Būsimo vadovo asmenybė turi būti formuojama tob
ulesnio žmogaus linkme, kad jis galėtų būti pavyzdžiu 
jauniesiems. O šitai yra pabrėžiama ir vyresniųjų brolių 
įžodžio tekstuose kaip vienas iš pačių svarbiausių 
dalykų, be kurio visa kita gali virsti bereikšmėmis pas
tangomis.

Blogas pavyzdys griauna viską. Vadovai gali būti 
gerai pasiruošę, kad ir įdomiausiu būdu perduoti 
patyrimą ir žinias, bet jei jie patys bus nepakankamas 
pavyzdys, jų darbas virs nereikalingai gaištamu laiku.

Auklėjimo sąjūdyje - koks yra skautybės - vadovo 

pavyzdys lemiančiai veikia visą jauno žmogaus ugdymo 
darbą. Vadovas mūsų skautiško supratimo prasme: 1. 
turi būti pasiruošęs, tai yra, turėti pakankamai patyri
mo bei žinių ir 2. turi būti pavyzdingas žmogus.

Kadangi patyrimo ir reikiamų žinių įsigyti nėra 
problematinis dalykas, būtų verta visiems giliau įsisą
moninti vadovo, kaip pavyzdingo žmogaus reikšmę. 
Populiarusis posakis - “Žodis pamoko, pavyzdys 
patraukia” - kaip tiesa tinka visiems žmonėms, visiems 
laikams. Tai yra visuotinė tiesa apimanti visą žmoniją. 
Ir jei kartais tos tiesos reikšmės nesugebama ar nenori
ma suprasti, padarytos žalos pasekmės greitai ir aki
vaizdžiai pasirodo. Kiekviena įstaiga ar sąjūdis, organi
zacija ar sąjunga, besirūpinanti jaunų žmonių ugdymu, 
šiąją tiesą grindžia viso sunkaus darbo pamatuose, 
kurių tvirtumas ir priklauso nuo to, kiek skelbiamoji 
tiesa praktiškai įgyvendinama.

Neteko niekada ir niekur girdėti, kad mūsų lietu
viškosios skautybės sąjūdyje šitoji tiesa būtų kaip nors 
kitaip interpretuojama.

P
asisekimas priklauso nuo to, kaip mes sugebame 
pasirinkimą įgyvendinti. Ar visada mums sekasi? 
Į šį klausimą dažnu atveju atsako pats gyvenimas, 
veikla ir sukilusios problemos. Jei iš vadovo tereikalau

tume pasiruošimo, jei sakytume, kad pakanka laipsnio 
ar spalvos, ir po tokio pasirinkimo lauktume geresnių 
rezultatų, greičiausiai būtume tik save apgavę optimis
tai.

Jaunas žmogus seka savo vyresnįjį brolį visur:

• Jis mato daugiau, negu vyresnieji gali numatyti;
• Jis girdi tenai, kur vyresniesiems atrodo esanti 

visiška tyla;
• Jis uodžia prityrusio indėno uosle;
• Jis, kaip vyresniojo brolio šešėlis, visada kartu 

pastabus žvalgas.

Ir čia vadovas į jį kalba pačia sunkiausia pavyzdžio 
kalba, kurios mokytis žmogus turi visą gyvenimą, ir 
dažnas jos niekada neišmoksta.

Rimtas šitos tikrovės suvokimas gali tik padėti 
pasitaikančias negeroves šalinti. O būtinas jis yra tiems, 
nuo kurių priklauso vadovų-auklėtojų pasirinkimas.
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LSS DRAUGININKŲ SUVAŽIAVIMAS 2006 m.

S
eserijos ir Brolijos draugininkų suvažiavimas 
įvyko 2006 m. lapkričio mėn.3-5 d., Cuyahoga 
nacionaliniame parke į pietus nuo Cleveland, OH. 
Įvairaus amžiaus vadovai susirinko iš Kanados ir Jung

tinių Amerikos Valstijų aptarti svarbias vadovavimo ir 
auklėjimo temas, susipažinti ir pabendrauti, ir 
pasidžiaugti gražia rudens gamta.

Vienas iš dalyvių didžiausių pageidavimų buvo 
pasidalinti mintimis apie veiklą. Čia pristatome 
surinktas mintis.

Minčių birža - Idea exchange

• Įvairūs rankdarbiai
▼ Neskubėti, kai dirbam rankomis, kad visi 

suspėtų.
■ Statyti paukščiam inkilus iš medžio, 

plastikinių butelių ir t.t.
▼ Įvairios organizacijos ir krautuvės pamoko 

vaikus kaip sukalti inkilus.
■ Padaryti paukščiam lesyklas iš kankorėžių, 

vaisių ir t.t.
■ Išmokti meistriškai drožinėti
■ Nudažyti mažus objektus arba moliūgus
■ Pinti vainikus, pvz. Vėlinių proga
■ Pasiūti lėlėms skaučių uniformą, kuprinę, 

miegmaišį ir palapinę
■ Pasistatyti kanoją
■ Pagaminti raketą iš 2 litrų plastikinio butelio

® Virimas - pasirodo, kad visiem patinka skaniai 
pavalgyti
■ Kepti baravykus
H Kepti kūčiukus (šližikus) ant iškylautojo 

viryklės (backpacking stove)
H Kepti dešreles pieno kartono dėžutėje

• Pralinksminti kitus
■ Paruošti pasirodymą Motinos dienos proga (ir 

močiutėms)
■ Padainuoti ar pasirodyti senelių namuose

© Pakviesti svečius - ekspertus į sueigą
■ Dailininkus
■ Fotografus
■ Dviratininkus
■ Medžio drožinėtojus
■ Baden Powellio istorikus
■ Medžiotojus
■ Virėjus
■ Mankštos mėgėjus, pvz. yoga instruktorius

Draugininkų suvažiavime skautininko įžodį davė s.v. Tomas 
Skučas iš Washington. Kaklaraištį užriša Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Gintaras Plačas.

Ąžuolo Vadovų Mokyklos pažymėjimą Vėjui Belzinskui 
(Cleveland) įteikia LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas 
Rupinskas

Vadovų pokalbyje Vida Skilandžiūnienė iš Toronto ir Paulius 
Mickus iš Washington
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Skautų troškimai pagal amžių- pavyzdžiai
Troškimai Jaunesnieji Skautai Prityrę s.v. / vyr. sk. Skautininkai
Gyvumo - 
Activity

Gerai 
suplanuotų, 
smagių 
sueigų

Žaidimų Iššūkių - 
Challenges

Konkrečių gerų 
darbelių

Progų aktyviai 
dalyvauti

Nuosavybės - 
Ownership

Asmeninių 
rankdarbių

Gerų darbelių 
konkurų

Idėjų vartojimo 
sueigose ir 
iškylose

Uždavinių su 
atsakomybe

Valdymo - 
Power

Progos 
valdyti būrelį

Atsakomybės Pareigų Savarankiškumo Vadovauti 
aukštose 
pareigose

Narių 
priėmimas - 
Affiliation

Uniformos Skilčių 
sistemos

Draugystės Pažinčių Socialiniai
Bendrauti

Sugebėjimo - 
Competence

Pasirodyti 
viešai

Patyrimo 
laipsnių

Stovyklautojo 
kirvuko 
programos

It‘s not what we 
know, but what we 
think we know that 
gets us into trouble.

Proga toliau 
mokytis ir 
lavintis

Pasiekimo - 
Achievement

Komandų ir 
varžybų

Nuotraukų po 
iškylos

Stovyklautojo 
kirvuko 
ženkliuko

Atlikti uždavinius 
nematytose ribose.

Jaunesnių 
atsiekimų

Pripažinimo - 
Recognition

Iškelti ir 
nuleisti 
vėliavą, kai 
gražiai 
uniformuoti

Specialybių - 
greitai įteikti 
ženkliukų

Nešioti 
stovyklautojo 
kirvuko 
ženkliuką

Pats save pripažįsta Padėkos

Reikšmės - 
Meaning

Nesuvokia Pradeda 
mąstyti

Kaip mes 
žengsim 
pirmyn

Didesni geri 
darbeliai

Proga toliau 
žaisti 
skautišką 
žaidimą

Nepaprastai geras diskusijas pravedė broliai Juozas Kapačinskas ir Donatas Ramanauskas. Jų užduotis buvo pravesti užsiėmimą 
apie žmogaus aštuonis troškimus (Eight Human Desires) - gyvumo, nuosavybės, valdymo, narių priėmimo, ^ugebėjimo, 
pasiekimo, pripažinimo ir reikšmės troškimus. Diskusijų rezultatus rasite lentelėje.

■ Gydytojus. Tema: paaiškinti apie įvairias ligas 
ir kaip apsisaugoti

• Suruošti bendras sueigas tarp draugovių - laivų
arba tarptautinių draugovių.

© Navigacijos lavinimas
■ Kompaso naudojimas

(http://www.turistas.vgtu.lt/teo/os/komp_.htm)
■ Sekti kelio ženklus ar žemėlapį iki randamas 

paslėptas lobis
■ Geocoaching naudojant GPS
■ Orientacijos sportas
■ Mįslių spėjimas

© Dainos ir dainavimas
■ Išversti dainas iš anglų į lietuvių kalbas
■ Sukurti naujas dainas.
■ Pakeisti dainų žodžius, bet ne melodiją.

• Tradicijos
■ Sustoti j ratą ir pagriebti vienas kito kairį

nykštį
▼ Reikia sąrašo - resources

• Įvairios iškylos ir išvykos
■ Kalnų dviračių - mountain biking iškyla
■ Žuvauti
■ Baidarėmis arba kanojomis iškyla

▼ Bekeliaujant rasti paslėptas konservų 
dėžutes.

■ Šaudymas
▼ Su lanku
▼ Su šautuvu

• Žiemos iškylų užsiėmimai
■ Statyti iglus - „igloo“
■ Ruošti maistą lauko virtuvėje
■ Statyti laužą, eiti sargybą ir budėti
■ Atlikti ieškonę, pvz. archeologinė šiukšlių 

rinkliava - tas, kuris randa seniausią objektą, 
laimi žaidimą. Visi atlieka gerą darbelį.
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fl Sniegbačių - „snowshoe“ iškyla
0H Slidinėjimo - „cross country skiing“ iškyla
H Kalnuose slidinėjimo - „alpine skiing“ iškyla 

© Iššūkiai - Big challenge
fl Didelio ploto iškyla - „Amazing Race“
fl Ilga iškyla dviračiais, pvz. 200 mylių kelionė

@ Rinkti medžiagą - Ką rinkti?
H Sueigų planus ir aprašymus
R Iškylų planus ir aprašymus

■ Patarimus, kaip pravesti sueigas
■ Svečių sąrašą
B3 Nuotraukas
■ Rinkti medžiagą - Kur rinkti?
■ Draugovės knygoje
■ Tinklapyje
H Spreadsheet
B Išteklius sudėkite į dėžę (Sueiga „in a box“)

Vadovai iškylauja: Edis Leipus, Romas Rupinskas, Livija Pollock su vyru, Donatas Ramanauskas, Virginija Rubinski ir Juozas 
Kapačinskas

Vadovų rankų ratas (Nuotraukos s.fil. Tomo Dundzilos)
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Pakvietimas

Norime pranešti, kad L.S.S. Seserija ir Brolija ruošia 
vyr. skaučių, gintarių, vyčių ir budžių suvažiavimą, šį 
pavasarį, balandžio 27-29 d., Dainavos stovyk
lavietėje, Manchester, Ml. Dalyvauti gali tik pilna
teisiai Lietuvių Skautų Sąjungos nariai, užsimokėję 
2007 metų nario mokestį ir turintieji atitinkamus 
kaklaraiščius, ne kandidatai/ės.

Registracijos formas galima rasti tinklalapyje, skau
tai.net Atidaryti Seserijos puslapį ir pasirinkti - 
Suvažiavimai. Taip pat informaciją galite rasti 
skautai.com, Seserijos puslapyje sekti MES - skau- 
tybės pažiba nuorodą.

Registracijos mokestis: $35.00. Tai pilnas suvažia
vimo mokestis. Prašome užpildytas anketas ir regis
tracijos mokestį grąžinti iki balandžio 7 d.. Prašome 
čekius rašyti:

Lithuanian Scout Association vardu.
Registracijos anketas ir mokestį siųsti: 

Alvida Baukus 
102 Willow Creek Lane 

Willow Springs, IL 60480

Dalyviai gali pradėti rinktis stovyklavietėje 
balandžio 27 d., penktadienį, 6:30 v.v..
Programa prasidės šeštadienį, balandžio 28 d., 
9:00 v.r. ir baigsis sekamdienį, 12:00 v.p.p..

Suvažiavimo komitetas yra įdėjęs daug pastangų su
ruošti įdomią, prasmingą, skautišką ir smagią prog
ramą. Suvažiavimas bus vedamas skautiškos ideo
logijos principais ir taisyklėmis. Pažeidimas taisyk
lių, nebus toleruojamas.

Turint klausimų, prašome kreiptis 
pas s. fil. Alvidą Baukutę Rukuižienę: 

708-839-9844 
arba

pas s.fil. Ričardą Chiapettą: 
708-839-4438.

s. fil Alvida Baukutė Rukuižienė
LSS vyresnių skaučių/gintarių skyriaus vedėja

s. fil. Ričardas Chiapetta
LSB skautų vyčių/budžių skyriaus vedėjas

Regina Jogienė iš Los Angeles ir Alvida Rukuižienė iš Chicagos 
baigia orientacijos uždavinį

2007 KOVAS-BALANDIS 31 SKAUTŲ AIDAS

33

skautai.net
skautai.com


AUSTRALIJOS RAJONE

LSS Australija* Rajono “Žilvino’ Stovykla 2007
Great Ocean Road, Eumarella Scout Camp, Anglesea, Victoria, 3230

2 JANUARY - 10 JANUARY 2007

Sveikiname visas seses ir brolius plačiame pasaulyje žengiant j 2007- tuosius metus. 
Linkėjimai nuo visų skautu i§ LSS Australijos Rajono “Žilvino" Stovyklos tarp 
ettkalipjų.. dulkių ir musių, kur pietinis vėjas vos nenupučia palapinių, ir gyvatės 
jaučiasi kaip itatnuose Eglės žalčių karalienės pasakos karalystėje.
Su skautiška daina Australijos lietuviai skautai stovyklautojai.
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GYVULĖLIAI - MUSŲ DRAUGAIAtėjus žiemai, atšalus orui taip, kad kartais nesinori iš namų pajudėti, dažnas skautas,-ė patiria, kad ne tik jam ar jai šaltis žnaibo nosį... Pamatome vasaros metu linksmas ir žaismingas voveraites skubančias į savo žiemos buveines - medžių dreves ir panašias landynes pasislėpti nuo šalčio. Ir visi kiti gyvulėliai ir paukščiai stengiasi rasti užuovėją nuo šalčio ir lietaus.Naminiai gyvulėliai, kaip šuneliai ir katinukai, turintys gerus ir rūpestingus šeimininkus, gali jaustis “kaip namie”. Jiems šilta, jie sotūs, niekas jų neskriaudžia. Tik kartais tenka pastebėti, kad ne kiekvieno naminio gyvulėlio savininkas žino kaip su jais apsieiti. Teko matyti, kad yra tėvų savo vaikams Kalėdų proga dovanojančių po gyvą “žaislą” - mažą šunelį ar katinuką. Tokiam reikalinga ir tam tikra priežiūra, ir tam tikras maistas, ko per jauni vaikai dar nesugeba suteikti. Šunelį reikia išvesti laukan pasivaikščioti, kas kartais gali sutrukdyti laiką skirtą pažaisti su draugais. Katinukai mėgsta švarą ir reikia prižiūrėti jiems skirtą kampelį. Ir taip tas naujas įnamis pasidaro nebe taip mylimas. Kartais vietoje pamėgimo ir švelnumo, kurio kiekvienas gyvas padaras trokšta, tų gyvulėlių savininkai pasidaro žiaurūs, apmuša juos, kur nors uždaro, ar nepaduoda valgyti. Dar blogiau - išdangina iš namų... Mačiau suvargusį, sulytą mažą šunelį, gailiai urzgiantį ir sekiojantį paskui kiekvieną praeivį, kol praeinantis policininkas jį paėmė ir nuvežė gyvulių globos draugijai. Tokie atsitikimai dažnai pasitaiko, ypač didmiesčiuose.

Skautai, kurie daugelio vadinami (nes jie tokie ir yra!) gamtos ir gyvulių; draugais, galėtų tikrai atsižvelgti į tokią gyvulėlių būklę. Visuose miestuose yra gyvulių globos draugijos, ten savo patyrimą veltui suteikia veterinarijos gydytojai, taip pat atsiranda geros valios aukotojų, kas padeda toms draugijoms išsilaikyti. Jie pagloboja gyvulėlius iki atsiranda jiems tinkami šeimininkai.Teko matyti senelių namuose ir rehabilitacijos centruose paauglius jaunuolius,-es atsinešusius narveliuose visą eilę gyvuliukų. Jie paklausdavo ligonius kas ir kokį gyvulėlį norėtų paglostyti, palaikyti, ar kuris jiems primena jų namuose turimą. Su malonumu ir šypsena pacientai tuos gyvulėlius glostė. Praeinantis gydytojas pasidžiaugė, kad tai geriausia terapija - “žiūrėkite, kaip pagyvėjo mano pacientai!” O tie jaunuoliai - tai miestelio skautai, kas dešimtį dienų aplankantys tuos namus.Prisimenu, kada mano a.a. vyras, ilgametis skautas, ligoje praleidęs daugelį metų, paprašė manęs ir dukrų (visos skautės), ar nesutiktumėm parūpinti jam katinuką, nes jis prisiminė tuos skautukus. Tuoj dukra pristatė mums jauną katinuką ir visus reikmenis dėl jo. Tas katinukas padėjo ligoniui praleisti likusį gyvenimo laikotarpį su geru draugu, kuris ar tai sėdėdavo ant kelių, ar susirangydavo 'ant kėdės šalia jo lovos. Bežiūrėdamas į snaudžiantį katiną, ir pats užmigdavo. Sakydavo, kad tai geriausias vaistas dėl miego! Tas katinėlis dabar yra mano draugu...
v.s. Birutė Kidolienė
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PAŠTO DĖŽUTĖ
Ačių Sesėms ir Broliams už praėjusių šv. Kalėdų ir Naujų 
metų sveikinimus ir linkėjimus, kuriais dalinamės su 
"Skautų aido” skaitytojais. AN

“Pažvelkite pro langą į žvaigždėtą naktį, 
naktis pilna Kalėdinių giesmių, 
Žvakelės smilko baltą šilko dagtį: 
Laimingų metų, kuo laimingesnių!”

Jolita su šeima,
Vilnius

Sušilkime prie žmogiškumo, Šv. Kalėdų laužo, 
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi!
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni!

Kun.s. Vilius Viktoravičius

2007-aisiais metais Jums linkime įkvėpimo, naujų idėjų 
ir puikių rezultatų. Linkime sėkmingai įgyvendinti senas 
svajones ir įveikti naujus iššūkius. O svarbiausia - niekada 
nepamiršti tikslo, kurio siekiate.

Tikimės, kad artėjančiais metais mes toliau sėk
mingai bendradarbiausime. Žingsnis po žingsnio, už geres
nį pasaulį.

Lietuvos skautija

Ačiū už “Skautų aidą, už rūpestį, ačiū Jūsų rėmėjams. 
Linksmų šv. Kalėdų ir Naujų metų.

Sesė Gražina Judickienė,
Panevėžys

Nuoširdžiausiai dėkojame už Jūsų širdies šilumą ir 
šypsenas, kurios mus šildo iš Jūsų leidžiamo žurnalo pus
lapių...

Ačiū redakcijai ir kiekvienam iš Jūsų už siunčiamą 
žurnalą “Skautų aidas”, ačiū už tą ryšį su pasauliu, ačiū už 
tą gėrio ir grožio tiltą, kurį Jūs tiesiate mums...

Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos 

prad. mokyklos bibliotekininkė
Joana Andrijauskienė, 

mokyklos direktorė 
Laimutė Garbačiauskienė, 

visa bendruomenė.

Te šv. Kalėdų rytą suskambėsią varpai atneša džiaugsmo 
ir laimės garsus į Jūsų širdis. Te žvakės liepsna įžiebia 
laužo ugnį “Skautų aido” darbuotojams.
Esu vyr. sesė Alina, mano vadovė vyr.sk. Alina Dvoreckienė. 
Pradėjau skautauti nuo 1995 metų. Šį rudenį susikūrė nau
jas Vilniaus “Atžalyno” tuntas, kuriame sesių draugovės 
draugininke esu aš. Siunčiu Jums pirmojo mūsų žygio 
aprašymą bei nuotrauką, taip pat tunto sveikinimą Kalėdų 
proga.

Jei Jums įdomu mūsų veikla, galite paskaityti 
mūsų interneto puslapyje www.SKAUTAS.LT

Psktn. Alina Gagytė, Vilnius

Mūsų “Skautų aido” redaktorei v.s.Alei Namikienei ir jos 
talkininkams, ir v.s. Albinai Ramanauskienei, “Skautų 
aido” administratorei ir jos talkininkams Naujųjų 2007-ųjų 
metų proga sveikinimai ir padėka už ištvermę leidžiant 
mums įdomų “Skautų aidą”.

v.s.fil. Lilė Milukienė

Prašau priimti čekį už visuomet laukiamą “Skautų 
aidą”. Taip pat siunčiu Toronte vykusių skautų Kūčių 
aprašymą.

Kūčios buvo labai gerai paruoštos ir nepaprastai 
gražiai atšvęstos.

Brolis Feliksas M.

Pratęsiu “Skautų aido” prenumeratą ir Gyvuokite!
Juozas Bružas,
Woodstock,CA

Siunčiu čekį ir linkiu sėkmingi}, sveikų metų
fil.Irena K.

Prašom priimti aukas (200 dol.) “Skautų aidui”, sudovan- 
otas giminių ir pažįstamų a.a. Halinos Plaušinaitienės 
atminimui. Dėkingai -

Daina Plaušinaitytė Smith

Nudžiuginot mane pereitais metais įdedamos pirmosios 
(1956 m.) Rako ūkio berniukų stovyklos vadovų (trūko tik 
s.J.Kauno) nuotrauką. Puikus 50 metų paminėjimas tebeat- 
sišaukia tų dienų ir dainas, ir laužų žybsėjimus.
Džiaugiuosi galėjęs apsilankyti šiuometinėje 50 m. Rako 
stovykloje.

Pridedu čekį “Skautų aido” reikalams.
Su puikiausiais linkėjimais - 

s.fil. Vytautas J. Černius
1956 m. berniukų stovyklos viršininkas

Sveikiname įžengus į 2007 - raudonosios kiaulės (pagal 
kiniečius) metus. Australijoje šie metai prasidėjo tikrai 
kiauliškai, nes baisi sausra tęsiasi ir gaisrai niokoja 
nacionalinius parkus. Jau išdegė milijonas hektarų ir dar 
toliau dega. Pagalbon yra atvykę Naujosios Zelandijos ir 
Kanados ugniagesiai. Keli zelandiečiai smarkiai apdegė, 
tačiau nebuvo žuvusių.

Gi mūsų skautai baigė stovyklauti, nors ugnies 
kurti iš viso negalėjo. Vistiek buvo linksma. Siunčiu greitu, 
elektroniniu paštu stovyklautojų sveikinimus ir visų ben
drą nuotrauką “Skautų aidui”.

Brolis Vytas V.

Nuoširdžiai dėkoju už “Skautų aide” paminėtą mano vyro 
a.a. Mykolo Banevičiaus mirtį.
Taip pat ačiū už įdėtą nuotrauką, kurią, jei įmanoma, labai 
norėčiau gauti, nes tokios neturiu.
Dėkinga -

Sesė Danguolė
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Atėjo paskutinis praeitų metų “Skautų aido” numeris. 
Tiek daug gražių žinių, o mūsiškiai net ant pačio viršelio! 
Ačiū už tą kruopštų darbą ir rūpestį. Sveikatėlės ir sėkmės!

Birutė Prasauskienė

Šiandien (sausio 29d.) gavome gražiai pristatytą gruodžio 
mėn. “Skautų aidą” Pasigedau tenai žinių apie mūsų 
skautų gyvenimą čia - Anglijoje. Ką tik išėjo mūsų 
(pavasario, 2007 Nr. 149) skautų žurnalas “Budėkime”, 
kuriame yra nemažai medžiagos apie mūsų veiklą. Manau, 
kad neužilgo žurnalas pasieks ir Jus.
Prašau į sekantį “Skautų aidą” įdėti aprašymą apie Antaną 
Philpott.

Tuo pačiu siunčiu 50 svarų už 2007 m. “Skautų 
aido” prenumeratą; likutis - auka.

v.s. Vida Gasperienė
LSS Europos rajono iždininkė

Pranešu liūdną žinią, kad po sunkios ligos, vasario 5 
dieną mirė Albina Alilionytė-Atkočaitienė.

Sesė Albina buvo Detroito “Gabijos” tunto tun- 
tininke 1961-1965 metais. Skautavo “Gabijos” tunte nuo 
pačios tunto įsteigimo pradžios 1950 m.

Sesė Rasa Karvelienė
‘'Gabijos” tunto tuntininkė

Malonėkite įdėti užuojautą į sekantį “Skautų aidą”. 
Pridedame 100 dol auką mūsų sesės Albinos Alilionytės- 
Atkočaitienės atminimui. Tegyvuoja “Skautų aidas” dar 
daug metų!

Sesė Mirga Šulaitienė

Šiandien Vasario 16-ta -
Lietuvos Nepriklausomybės šventė!

Važiuosime į Kalvarijos kapines, Los Angeles, aplankyti 
mano senelio, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataro, 
1918 m., Mykolo Biržiškos ir žmonos Bronislavos kapus, 
taip pat ir jų dukrų bei žentų Marilės ir Stasio Žymantų, 
Onos ir Kazimiero Barauskų netoliese esančius kapus.
Pasimelsime, papuošime Mykolo kapą gėlėmis, giedosime 
Marija, Marija ir Lietuvos himną. Pagerbsime jį ir jo šeimą, 
prisimindami kiek jis reiškia mūsų tautai. Mes esame jun
giami tėvynės ilgesio bei laisvės troškimo. Būkime vienybė
je, sekdami jų pavyzdžiu.

Danutė Barauskaitė Mažeikienė 
ir Antanas Mažeika

Mision Viejo, California

(Redakcijos prierašas: prof Mykolui Biržiškai 1955 m. buvo 
suteiktas Korp! Vytis Garbės Nario vardas, įteiktos spalvos.)

Vasario 16-osios ir Susimąstymo dienos proga širdingai 
sveikinu, prisimindama ir dėkodama už seserišką ir mielą 
bendravimą skautiškame gyvenimo kelyje. Budėdama,

Sesė Ritonė Rudaitienė

“SKAUTŲ AIDO” RĖMĖJAI:

v.s. Pranas Pakalniškis, CA (Garbės prenumerata) $20.00

v.s. Juozas Bružas, NY (Garbės prenumerata) $20.00

Gražina Kenter, CT (Garbės prenumerata) $20.00

s.Stasė Draugelienė, ON $25.00 (Kan.)

j.v.s.V.Vaitkus ir v.s. T.Rotcas, Austr. $25.00

v.s. Feliksas Mockus, ON $30.00

v.s.fil. Vytautas Černius, IL $50.00

s.fil. Irena Kairytė, IL $50.00

ps. Vida Meiluvienė, FL

(Baden-Powell 150 gimtadienio proga) $25.00

v.s. Vida Gasperienė (Europos rajono vardu) $52.56

Vydūno Fondas $100.00

a.a. v.s.fil. Halinos Plaušinaitienės atminimui:

v.s.Alė ir Vytautas Namikai $20.00

v.s. Sofija Jelionienė, IL $25.00

v.s. Giedrės ir Jono Stankūnų šeima $100.00

Daina Plaušinaitytė Smith $200.00

a.a.s. Albinos Alilionytės Atkočaitienės atminimui:

Lilė Milukienė $20.00

Nijolė Valaitienė $20.00

Živilė Jurienė $20.00

Dalia Žemaitytė $20.00

Mirga Šulaitienė $20.00

Visiems nuoširdus ačiū! 
s.fil. Irena Žukauskienė 

"Skautų aido” administratorė
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ŽAIDIMAI

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

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

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

“ŠIUO KELIU EIK” — /
yra sutartinis skautų kelio ženklas
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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." (AŠĮ

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 vadovai ir vadovės yra savanoriai, jvairię 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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SKAUTŲ AIDAS
802 North Waiola 
La Grange Park IL 60526

ALp(LKA)3083
2007, No.2

Ką skanaus valgysite 
stovykloje?

Rako stovykloje

2007 m. liepos mėn. 15-22 dd.
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