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PRADĖKIME NUO SAVĘS
v.s. Česlovas SenkevičiusNiauju vadovų angažavimas ir veiklos atnaujinimas yra gyvybinė mūsų egzistencijos problema, atsirandanti iš ryškėjančio pasyvumo, abejingumo. Problema plati, apimanti visą išeivijosbendruomenę. Metams slenkant sustiprėjome ekonomiškai, tiek pavieniai asmenys, tiek ir įvairios organizacijos. Tačiau ekonominis gerbūvis neatnešė veiklos sustiprėjimo. Kodėl?Ekonominis gerbūvis atima daug laiko. Visi teisinasi laiko stoka. Nuotolius sukūrėme dėl to ekonominio gerbūvio, kurdamiesi kur kam geriau. Pagaliau, dažnas pagalvoja: “savo atlikau”. Tegul dabar jaunesni dirba.Ar yra, ir ar turi teisės būti lietuviškos kovos fronte jaunimas ar senimas? Ar toks veikėjų grupavimas yra tikslus? Manau, kad ne. Veiklos baruose gali būti tik aktyvūs ir pasyvūs. Ne amžius lemia, bet noras ir pajėgumas.Jei priimtume mintį, kad lietuviško darbo aktyvumui amžiaus ribų negali būti, tai kaip tada suaktyvėti, kaip angažuoti vadovus darbui, kuris laukia žmonių. Pirmiausia - kai skelbiamės esą vadovais,-ėmis, kai turime teisę dėvėti uniformą, būti renkami aukštoms pareigoms ir kitus joms rinkti, kai turime teisę kalbėti išeiviškos skautijos vardu, turime teisę Sąjungos gerovę kreipti vienaip ar kitaip - turėtume, jau apie konkrečias pareigas nekalbėdami, pirmiausiai patikrinti patys save.•Ar esu naudingas ir padedu?•Ar esu brolis kitam skautui ir draugas artimui? •Ar esu paklusnus savo tėvams ir vyresnybei?•Ar esu ištikimas Dievui ir Tėvynei? Ir taip toliau. Tai mūsų pagrindai, ant kurių statomi organizaciniai reikalai. Tai dvasia, kurioje turėtų būti veikiama, dirbama, rašoma, diskutuojama, tariamasi. Be šito mes niekad neprogresuosime.Stovėdami ant stipraus skautiško pagrindo, grįšime prie idealizmo, be kurio sunku įsipareigoti veiklai. Kokie gi yra tie šiandien gyvybiniai įsipareigojimai? Pirmiausia turėtume padėti draugovėms:

• perduoti skautybę savo pavyzdžiu ir įtaka;• dalintis savo žiniomis su jaunais draugininkais;• rūpintis skiltininkais ir skilčių sistemos geru veikimu;• siaurinti centrinius štabus, o juos didinti prie draugovių.Mūsų sąjungos ateitis priklauso nuo to, kaip mes dabar sugebėsime padėti draugovėms, jas globoti, auginti, mokyti, būti vyresniais broliais ir sesėmis tų, kurie sudaro mūsų skautiškos šeimos pagrindą.Tat uždavinys būtų - plačiausiu mastu padaryti taip, kad prie kiekvienos draugovės, kaip tos draugovės dalis, dirbtų bent du patyrę vadovai,-ės ir su draugininku,-ke, kurie šiuo metu yra dažniausiai iš jaunųjų tarpo, turėtų artimus ir nuolatinius ryšius. Čia siūloma sistema yra eilę metų išbandyta ir nešė gerus rezultatus.Geresnės veiklos kokybės siekiant, reikėtų grįžti iš ramovių ir židinių į konkrečią talką skautiškam judėjimui. Antra - reikėtų sąjunginiu mastu skelbti naujų narių vajų, gal net varžybiniu būdu. Reikia prisiminti ir tai, kad tėvai, leisdami savo vaikus į draugoves, pirmiausiai žiūri, kas toms draugovėms vadovauja ir stebi, kaip tie jų vaikai sueigose užimami. Užtai, kai neapgalvotai skiriami per jauni nepatyrę vadovai,-ės, užkertamas naujų narių verbavimo kelias.Manau, kad svarstant veiklos pagyvinimo klausimą, būtų ir kitokių siūlymų, kurie virstų gerais sprendimais. Mūsų tarpe yra daug ir įvairių - amžiaus, pasiruošimo, pajėgumo ir būdo atžvilgiais. Dėl to ir nuomonių skirtumas, kartais, yra didesnis. Turėtume turėti galvoje, kad tų nuomonių lyginimas dar nėra skautavimas. Pranašumo vienas prieš kitą rodymas dar nėra vadovavimas.Siūlau veiklos atnaujinimą pradėti kiekvienam nuo savęs peržiūrėjimo, galvojant, kad esi tiek naudingas, kiek padedi savo jaunesniam broliui - sesei.
2007 GEGUŽĖ-BIRŽELIS SKAUTŲ AIDASLietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
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NUOLAT TOBULĖTI
“Skautai ir skautės, sakoma, skautauja - Skautauja!
Tai labai daug ir labai platu.
Skautauti - reiškia gyventi pagal skauto ir skautės 

įstatus, reiškia vykdyti įžodį, reiškia tobulėti, reiškia 
užsiimti įvairiais programiniais dalykais, reiškia daly
vauti lietuvių bendruomenėje, reiškia - daryti, veikti, 
atlikti, o už vis labiausiai: reiškia tobulėti ir veikiant 
žiūrėti pirmyn.

Skautavimas yra vyksmas.
Skautavimas ryškus tik veiksmais, darbais, užsiėmi

mais, nuolatinėmis pastangomis ir nepertraukiamu dži
augsmu atlikti ką gera, padėti kitiems, tarnauti sąjūdžio 
siekiamam idealui ir nuolat tobulėti” - 1965 m. rašė v.s. 
Antanas Saulaitis.

Nors buvęs LSS Tarybos Pirmininkas brolis 
Saulaitis mums sakė “veikiant žiūrėti pirmyn”, bet šiais 
metais, švenčiant šimtmetį nuo Robert Baden Powell 
suruoštos pirmos, bandomosios stovyklos Brownsea 
saloje, atsigręžkime atgal ir pažiūrėkim kaip Anglijoje 
berta skautybės sėkla dygo Lietuvoje, kas ją augino, 
laistė, puoselėjo. Vieni iš daugelio tą puikų darbą 
atlikusių yra -

v.s. ONA ir v.s. ANTANAS SAULAIČIAI
Jų šimtmetį dabar švenčiame

“Skautų aido” jaunesniems skaitytojams gal bus per 
ilgu skaityti ilgą sąrašą datų ir atliktų darbų, bet vyres
niesiems... nežinau ar berasime geresnį, stipresnį 
pavyzdį, kaip reikia tikėti, kaip reikia tiek daug atlikti, 
kaip, pagal skautininkų įžodį “būti pavyzdžiu jaunes

niesiems skautams ir 

v.s. Ona Saulaitienė

dirbti skautijos 
gerovei”.

v.s. Ona
Saulaitienė (g. 
1907.XII.9 Panvėžyje

m.1979.XI.15 
Oakville,CT)

1925 m. baigusi 
Panevėžio gimnaziją, 
Rygos universitete 
studijavo anglų kalbą, 
1928 m. studijas tęsė 
Londono universitete. 
Mokytojavo Šiauliu
ose, Pagėgiuose,

LSS Tarybos Pirmininkas v.s. Antanas Saulaitis 1975 m. 
Kaziuko mugėje, Clevelande sveikinasi su “Neringos” t. tun- 
tininke v.s. Nijole Kersnauskaite; dešinėje - v.s. Vsevolodas 
Šenbergas, buvęs pirmasis Vyr. Skautininkas 1922 m.

Nuotr. v.s.V.Bacevičiaus

Kaune, Augsburge, Vokietijoje ir Waterbury, CT.
Nuo 1933 m. Šiauliuose buvo vyr. skaučių draug

ininke; 1936-38 m. - Pagėgių vietininkijos vietininkė; 
1936 m. baigė vadovių kursus Anglijoje; 1937 m. - 
vadovių mokyklos stovykloj Pažaislyje vadovybėje; 1940 
m. “Neries” tunto tuntininkė Kaune.

Išeivijoje, sesė Saulaitienė priklausė “Dainavos” 
tunto vadijai Augsburge, 1948-50 m. buvo LSS Tarybos 
narė. Atvykus į JAV, 1954 m. vadovavo “Neries” 
vietininkijai Waterbury, CT, taip pat kelioms kadenci
joms buvo išrinkta į LSS Tarybą.

Spaudos darbas - viena iš didžiųjų v.s. Onos 
Saulaitienės dovanų lietuviškajai skautybei.

1938 m. išvertė, sulietuvino ir papildė Robert Baden 
Powell “Skautybė mergaitėms”, kurią Skaučių Seserija 
išeivijoje pakartotinai išleido 1946 ir 1947 m. Su A. 
Landsbergiu išvertė į lietuvių kalbą R.Baden Powell 
“Skautų vadovui” (išleista 1947 m.) Daugelį metų sesė 
Saulaitienė buvo “Skautų aido” redakcijos narė, įvairi
ais slapyvardžiais rašiusi apie gamtą, lietuvių papročius, 
žmoniškumą. Nepaprastai kruopštų darbą atliko 
sudarydama pavardžių rodyklę, 1975 m. išleistai 
Pirmūno v.s. Petro Jurgėlos knygai “Lietuviškoji 
Skautija”. Be to į anglų kalbą išvertė A. Šapokos 
“Lithuania Trough the Ages”.

v.s. Antanas Saulaitis (g. 1906.IX.13 Liepojoj - m. 
1989.VI.il Waterbury,CT)

Trylikmečiu būdamas, 1920 m. pavasarį, Antanas
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Saulaitis Šiauliuose įstojo į steigiamą skautų draugovę, 
o 1924 m. jau pats įkuria “Gedimino” draugovę ir jai 
vadovauja. Netrukus skautų draugovės Šiauliuose 
sudarė tuntą ir brolis Antanas buvo adjutantu.

Baigęs gimnaziją, A.Saulaitis VDU Kaune studijavo 
teisę, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje ir tuo pačiu 
dalyvavo kuriant bei plėtojant lietuviškąją skautybę. Į 
skautininko laipsnį pakeltas 1926 m. Vyriausio 
Skautininko Miko Kalmanto paprašytas, 1927 m. su 
E.Barščiauskaite, VEinorium, A.Gražiūnu ir O 
Vingilyte, A.Saulaitis pradėjo ruošti Lietuvos Skautų 
Brolijos statuto projektą, kuris 1930 m. buvo patvirtin
tas Lietuvos Skautams Remti Draugijos ir LSA šefo 
Aleksandro Stulginskio. Tuo metu Lietuvoje buvo virš 
3000 skautų ir skaučių.

1928-30 m. A.Saulaitis buvo Vyr. Skautininko Miko 
Kalmanto adjutantu, o nuo 1930 metų - sekančiojo Vyr. 
Skautininko, pik. Juozo Šarausko adjutantu. 1934 m. 
baigė Gilwell vadovų kursus Anglijoje.

1935 m. buvo paskelbtas naujas Lietuvos Skautų 
Sąjungos Statutas, pagal kurį 1936 m. sudarytos 
Lietuvos Skautų Brolijos ir Lietuvos Skaučių Seserijos 
vadijos. Antanas Saulaitis buvo tarybos narys ir pirmijos 
sekretorius.

Kauno “Pilies” tuntui vadovavo 1939-40 m.; II 
Tautinėj stovykloj, 1938 m. Panemunėje, buvo stovyklos 
komendantu; nuo 1939 m. - Vilniaus skautams remti 
fondo pirmininku.

Vokietijoje, Tuebingene, v.s. Antanas Saulaitis buvo 
organizacinio komiteto narys Sąjungos atkūrimui 1945 
m. LSS Tarybos narys 1946-50 m. Pirmija 1946 m. 
įsteigė vadovų mokyklą, kurios štabą sudarė Ona 
Aglinskienė, Vincas Kizlaitis, Kazys Palčiauskas, 
Antanas Saulaitis ir Aleksandra Švarienė. 1947-49 m. - 
tuntininkas Augsburge; II Tautinėj stovykloj 1948 m., 
Isar Horne, Alpėse, skautų stovyklos viršininkas.

JAV-bėse, v.s. A.Saulaitis savo patirtimi dalinosi 
Atlanto rajono skautiškoje veikloje, vadovų stovyklose, 
Gilwell kursuose. Trims kadencijoms, 1967-69, 1970-72, 
1973-75 m. išrinktas LSS Tarybos Pirmininku; buvo 
viršininku 1963 m. Jubiliejinės, 1968 m. Tautinės, 1973 
m. Jubiliejinės stovyklos.

“Skautų aidą” v.s. Antanas Saulaitis redagavo 16 
metų! Lietuvoje 1929-40 m. (su pertraukėle) ir 
Amerikoje 1964-1969 m. Parengė leidinių skautams 
Lietuvoje: kalendorių “Budėk” 1939 ir 1940 m., 
“Skiltininkų vadovėlį” 1938 m. (su VKamantausku), 
Antano Smetonos minčių ir kalbų skautams rinkinį 
“Vado pasekė” 1939 m. Išeivijoje - 1945-50 m. redagavo 
LSS vadovybės biuletenį, 1964-69 m. - skautų tėvams 
bei vadovams skirtą žurnalą “Skautybė”, “Skautų pro
gramos” 1948 m. (su R.Šilbajoriu).' bendradarbiavo 
“Mūsų Vytyje”, “Budžiu”, “Drauge”.

Apdovanotas DLK Gedimino ordinu 1935 m., LSS 
Geležinio Vilko ir Latvijos skautų Baltos lelijos ordinais 
1934 m., Estijos skautininkų Garbės ženklu, Šaulių 
Žvaigžde, Popiežiaus Jono Pauliaus II - Šv. Silvestro 
ordinu.

Kadangi v.s. Antanas Saulaitis, kaip jis pats rašė - 
“žvelgė pirmyn”, tai taip ir neteko iš jo išgirsti apie 
praeitį, nors buvo progų kartu būti. Ir jei ne Petro 
Jurgėlos knyga, tai ir nežinotumėm kodėl lietuviškoji 
skautybė tokia išskirtina, tokia graži. Pateikiu keletą 
ištraukų iš Petro Jurgėlos knygos “Lietuviškoji 
Skautija”:

Lietuviškas kryžius ir tautiniai puošmenys 
stovykloje.

Kryžius greta skautinių palapinių pradėta statyti 
A.Saulaičio vadovaujamose Šiaulių tunto stovyklose:

Lietuvos Garbės Konsulas Bostone Antanas Shallna, LSS 
Tarybos Pirmijos už jo didelius nuopelnus Lietuvai ir lietuviams 
skautams, pagerbtas - apdovanotas Padėkos Ordinu 1968 m.

nuotraukoje - LSS Tarybos Pirm. v.s. A. Saulaitis, Konsulas 
A.Shallna, p.Z.Shallnienė, LSS Tarybos narė v.s. O.Saulaitienė 
ir Pirmijos narys s.Č.Kiliulis.
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Skautų vadovų suvažiavime 1970 m. Cleveiande dalyvavo pir
mieji lietuviškosios skautybės kūrėjai, vadovai ir sekančioji 
karta - jau išeivijoje augusi. J.Garlos nuotraukoje - stovi: 
ps.fil.R.Dirvonis, v.s.V.TalIat-Kelpša, s.S.Gedgaudienė, 
v.s.V.Kizlaitis, buv.VS v.s.M.Jonikienė, LSS Tarybos Pirm.

v.s.A.Saulaitis, v.s.EKurgonienė, lietuvių skautų įkūrėjas - 
Pirmūnas v.s. Petras Jurgėla, buv. VS v.s. O.Zailskienė, v.s. 
V.Šenbergas, buv.VS v.s. V.Vijeikis. Priekyje - ps.fil.S.Matas, 
ps.fil.D.Korzonienė, Seserijos VS s. L.Milukienė ir Brolijos VS 
v.s.P.Molis.

1926 m. Santekliuose, 1927 Palangoje, kur buvo skautų 
ir iš kitų tautų. Skautai ir skautės, grįžę iš šių stovyk
lų, paskleidė po visą kraštą kilnią naujovę - statyti lietu
višką kryžių stovykloje ir stovyklą puošti tautiniais bei 
skautiniais reikšmenimis.

Karių žurnale “Kardas” 1925 m.
Mūsų skautai ėmėsi tvarkyti ir puošti karių kapus. 

Ypač veiklūs Šiaulių skautai, kurie padirbo betoninius 
kryžiukus karių kapams. Sumanymą iškėlė ir jo įvykdy
mu rūpinosi Antanas Saulaitis.

1933 m. Tarptautiniam 
skautų sąskrydyje Vengrijoje.

Sąskrydyje (Jamboree) dalyvavo 30,000 skautų iš 
įvairių kraštų. Stovykla buvo įrengta Goedoeloe miške. 
Iš Lietuvos atvyko 35 skautai, kuriems vadovavo 
A.Saulaitis, jo padėjėjai K.Avižonis ir B.Mantvila. 
Pastovyklės puošimui vadovavo J.Tarbūnas. Aplink 
tautinės vėliavos stiebą jis padirbo didelį LITUANICOS 
modelį, įsmigusį į žemę, o iš pagaliukų - Baden 
Powell'io atvaizdą. Mūsų skautai, kaip lietuviai, patyrė 
visų kitataučių pagarbą dėl to, kad Juozas Žukauskas- 
Šarkis iškilo pasauliniu bokso meistru, o Darius ir 
Girėnas, nugalėję Atlantą, tragiškai žuvo. Mūsiškiai gre
itai išmoko Vengrijos himną, jį giedojo vengriškai ir tuo 
nustebino vengrų visuomenę. Kitų tautų skautus labai 
sudomino tautiniai lietuvių muzikos prietaisai - ragai, 
skudučiai, daudytės. Keliant ir nuleidžiant Lietuvos 
vėliavą, bokšte ragais trimituota. Vengrų spauda straip
sniais ir nuotraukomis vaizdavo lietuvių pastovyklės 

įrangas, nesigailėjo pagyrų ir reiškė susižavėjimą lietu
viškos skautybės apraiškomis. Lietuvos vardas buvo 
gražiai linksniuojamas ir keliamas į tokią aukštumą, 
kad net senų imperijų skautai pasigedo pirmavimo.

Gerbiant motiną.
Skauto,-ės pareigą Motinos Dienai švęsti ryškinau 

(Petras Jurgėla) 1924 m. XII SKAUTŲ AIDE. Šiame 
organe ir savo laikraštėliuose skautai ir skautės jaus
mingais straipsniais, eilėraščiais išreikšdavo savo meilę 
motinai. Skautybė puoselėjo meilę savo tėvams, o ypač 
motinai, ir nuo pirmų skautavimo dienų įpareigodavo tą 
meilę savo elgesiu ir darbais paliudyti.

1928 m. pabaigoje motinos atminimo reikalu 
susirūpino dr.J.Leimonas, M. Galdikienė ir Vyr. Skautų 
Štabo adjutantas A.Saulaitis. Jie išrinkti į komitetą 
motinos šventei įvesti. Komiteto žygiui pritarė arkiv. 
J.Svireckas, Švietimo ministerija, kariuomenės vadovy
bė ir kt. Nutarta Motinos Dieną švęsti gegužės pirmą 
sekmadienį. 1929 m. gegužės 5 d. motinos buvo pirmą 
kartą Lietuvoje viešai ir iškilmingai pagerbtos. Nuo tos 
dienos Motinos Dieną švęsdavo jau visa Lietuvos 
visuomenė, ne vien skautija.

v.s. Onos ir v.s. Antano šeimoje užaugo sūnus ir 
duktė - v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ ir poetė prof. ps. 
Marija Saulaitė-Stankus. Brangiems ir mylimiems 
Broliui Antanui ir Sesei Marytei su vyru Algiu, Tėvelių 
šimtmečio proga nuoširdūs, skautiški sveikinimai.

v.s. Alė Namikienė
(nuotraukos iš AN archyvo)
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

LSS Tarybos Pirmininko aplinkraštis nr. 1
2007 m. kovo 30 d.

Mieli Broliai ir Sesės,
Pradedu neperiodinę aplinkraščių seriją. Šio 

aplinkraščio tikslas yra visus painformuoti apie 2008 
metų Tautinės stovyklos planus, mūsų tinklapio vysty
mo pažangą bei kitas žinias.

Š.m. sausio mėn. LSS Tarybos nariai priėmė 
Vyriausių Skautininkų ir ASS Vadijos Pirmininkės siū
lymą išnuomuoti BSA Camp Manatoc stovyklavietę 
mūsų Devintąjai Tautinei stovyklai 2008 metais. 
Stovykla vyks 10 dienų, rugpjūčio 9-19 d.d. LSS 
ryšininkas su Camp Manatoc vadija yra v.s. Remigijus 
Belzinskas, Clevelando “Pilėnų” tunto tuntininkas.

Kovo 10 d. Pirmijos posėdyje Chicagoje buvo 
nutarta pagrindinė Tautinei stovyklai tema - “Švenči
ame 100 metų Jubiliejų”, atžymėti pasaulio skautų šimt
metį. Dienų temos praktiškai paminės skautybės ide
ologiją, metodologiją bei istorinius bruožus. Brolijos ir 
Seserijos vadijos toliau gvildens programinius 
klausimus savo šakų posėdžiuose š.m. balandžio 21 d., o 
stovyklavietės vadovybė yra numačiusi stovyklavietės 
apžiūrėjimą š.m. rugsėjo 21-23 d.d. Neužilgo bus skel
biamas IX Tautinės stovyklos ženkliuko konkursas. 
Daugiau žinių parūpinsime sekančiuose aplinkraščiuose 
ir LSS tinklapio puslapiuose.

Dėka Prano Pranckevičiaus, mūsų tinklapio 
“architekto”, naujas LSS tinklapis skautai.net pilnai 
veikia ir parūpina mūsų nariams ir visuomenei vėliau
sias žinias apie Lietuvių Skautų Sąjungos veiklą. Taip 
pat nuoširdus ačiū mūsų “webmasters” - Brolijos - VSP 
s. Edžiui Leipui, Seserijos - v.s. Amandai Muliolienei ir 
Akademikų - s.fil. Jonui Variakojui už rūpestingą ir gre
itą žinių perkėlimą bei papildymą visų trijų šakų pus
lapiuose.

Tinklapis yra suskirstytas į septynis skyrius: 
LSS, Brolija, Seserija, Akademikai, vadovams, Mūsų 
Veikla ir Knygynas. LSS ir jos šakos talpina veiklos 
pranešimus ir esmines žinias savo puslapiuose. 
Tinklapyje taip pat rasite “links” su Lietuvos Skautija 
bei kitų kraštų skautų organizacijomis. “Vadovams” 
puslapiai šiuo metu yra ruošiami ir ateityje juose rasis 
pagalbinė medžiaga sueigoms, iškyloms, stovykloms; 
“Powerpoint slide presentations”, bei kitos vadovams 
reikalingos žinios. “Mūsų Veikla” puslapiuose rasite 
Sąjungos veiklos kalendorių, aprašymus bei vaizdų-nuo- 
traukų albumėlius. Prašome visus vadovus pasiųsti 
pranešimus apie savo tuntų, rajonų bei skyrių numaty
tus įvykius sesei Amandai ar broliams Edžiui ar Jonui, 

kad galėtumėm įdėti į “Mūsų Veiklos” kalendorių. 
“Knygyne” rasite įvairias skautiškas knygas, kurias 
galėsite pasiskaityti ir perkopijuoti reikalingus pus
lapius. Nuo kovo mėnesio pradedame tinklapio patobu
linimo darbus, kreipdami ypatingą dėmesį į “Vadovams” 
puslapių paruošimą.

2006 m. spalio mėn., Tarybos akivaizdiniame 
posėdyje pagerbėm mūsų ilgametes spaudos darbuotojas 
- “Skautų aido” redaktorę v.s. Alę Namikienę, ilgametę 
“Skautų aido” administratorę v.s. Albiną 
Ramanauskienę ir Draugo dienraščio “Skautybės Kelio” 
ilgametę redaktorę j.v.s. Ireną Regienę. Jų dėka mūsų 
lietuviška, skautiška spauda gyvuoja ilgus metus. Po 20- 
ties metų darbo, sesė Albina prašė atleisti ją iš “Skautų 
aido” administratorės pareigų. Jos pareigas perėmė s.fil. 
Irena Žukauskienė. Sesės Irenos Regienės sveikatai 
susilpnėjus, “Skautybės Kelio” redagavimą perėmė 
“Aušros Vartų/Kernavės” tuntininkė ps. Aušra 
Jasaitytė-Petry. Visoms nuoširdžiai dėkojame, o sesėms 
Irenai ir Aušrai linkime ištvermės naujose pareigose. 
Prašome visų- vietovių korespondentus siųsti nuo
traukas bei įvykių aprašymus sesėms Alei ir Aušrai kaip 
galima greičiau po įvykių.

Prieš kelias savaites pradėjo veikti LSS 
Taryboje Spaudos komisija. Pirmininkė - JAV Vidurio 
rajono vadė j.s. Dana Mikužienė. Komisijos pagrindinė 
užduotis yra rūpintis sąjungos spaudos ir koresponden
tų reikalais, ir padėti mūsų redaktorėms rasti bei skat
inti korespondentus įvairiuose LSS rajonuose.

Šiais metais vyksta įvairūs vadovų lavinimo 
kursai ir svarbūs suvažiavimai: skautų vyčių, vyr. 
skaučių, gintarių ir budžių balandžio 27-29 d.d. 
Dainavoje; liepos 14-21 d.d. - LSB Ąžuolo ir LSS Gintaro 
vadovų mokyklų stovykla Rakė; rugsėjo 29-30 d.d. - skil- 
tininkų kursai Dainavoje. Švenčiant skautybės 100 
metų sukaktį ir ruošiantis Tautinės stovyklos progra
mai, labai svarbu, kad skiltininkai, paskiltininkai bei 
kiti jauni vadovai susipažintų su skiltininkų pareigomis, 
bei tų pareigų vykdymu. Padėkite jaunimui dalyvauti 
šiuose svarbiuose kursuose, duokime jiems progą susi
pažinti su kitų vietovių jaunais vadovais. Lapkričio 3-4 
d.d. vyks draugininkų ir tuntininkų suvažiavimas 
Cuyahoga Educational center patalpose netoli 
Clevelando. Ypač svarbu VISIEMS draugininkams ir 
tuntininkams dalyvauti, nes diskutuosime apie artė
jančių Tautinę stovyklą, 100 metų jubiliejaus šventes ir 
kitus esminius Sąjungos reikalus. Vadovų lavinimas ir
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paruošimas yra mūsų, visų pareiga. Turime užtikrin
ti Sąjungos gyvavimą ateities kartoms.

Kovo mėn. pradžioje LSS Taryba patvirtino 
v.s.fil. Gintą Taorą naujuoju LSS iždininku. Brolis 
Gintas, buvęs LSB Vyriausio Skautininko Pavaduotojas 
ir dabartinis LSB tiekimo skyriaus vedėjas, ėjęs daugelį 
kitų pareigų sąjungoje, perima šias pareigas iš ilgametės 
LSS iždininkės v.s. Irenos Markevičienės. Sesė Irena 
prašė atleisti ją iš LSS iždininkės pareigų, bet ir toliau 
pasilieka Skaučių Seserijos iždininkės pareigose. 
Širdingai dėkojame sesei Irenai už ilgus darbo metus 
šiose esminėse ir vis sudėtingesnėse pareigose.

Asmeniškas ačiū Chicagos tuntų tuntininkams 
- sesėms Aušrai Jasaitytei-Petry ir Laimai Bacevičienei 
ir broliui Robie Jokubauskui už pakvietimą dalyvauti 
šių metų Kaziuko mugės atidaryme. Atrodo, kad mugė 
praėjo labai gražiai ir šiltas oras padėjo pritraukti 
svečius ir prekiautojus. Taip pat ačiū Clevelando tuntų 
tuntininkams broliui Remigijui Belzinskui ir sesei 
Virginijai Rubinski už labai šiltą ir malonų priėmimą 
Clevelando Kaziuko mugėje. Su žmona Aldona dži
augėmės Jūsų jaunimu bei “senimu” ir vaišingumu. 
Ačiū Clevelando skautininkams ir skautininkėms už 
suruoštą vakarienę, kurios metu turėjome progos 
pasikalbėti apie Sąjungos planus ir artėjančią Tautinę 
stovyklą. Buvo smagu skautams ir visuomenei parodyti 
skaidres apie Baden-Powellio gyvenimą ir supažindinti 
su skautybės įkūrėjo spalvingais gyvenimo nuotykiais.

Iki sekančio karto.
Budėkime ir stiprėkime dirbdami kartu!

Brolis Gintaras

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininko 
įsakymas nr.2

2007 m. vasario 27 d.

s. Audrai Reivydienei pristačius, sekančioms Los 
Angeles sesėms įteikiamas 50 metų Skautavimo žen
klelis ir pažymėjimas:

s.fil. Renei Vizgirdienei, pradėjusiai skautauti 
1951 metais Cleveland, OH

Riltai Anelauskienei - 1950 metais Cleveland, OH 
s. Danutei Balčienei - 1945 metais, Hanau, Vokietijoje 
ps.fil. Aldonai Kudirkienei - 1951 metais Chicago, IL 

v.s.fil. Danutei Giedraitienei - 1949 metais Boston, MA 
s.fil. Danutei Basiulienei - 1952 metais, Worcester, MA 

s.fil. Inai Petokienei - 1954 metais Stamford, CT 
ps.fil. Jūratei Šepikienei - 1954 metais Cleveland, OH 

ps. Birutei Viskantienei - 1951 metais Cicero, IL 
Gražinai Talandienei - 1938 metais Kaune, Lietuvoje

Violetai Gedgaudienei - 1948 metais Vokietijoje 
Emai Dovydaitienei - 1947 metais Luebeck, Vokietijoje 

Sveikinu nusipelnusias seses už pavyzdingą skautavimo 
darbą mūsų gretose.

Budėkime!

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

įsakymas nr. 3
2007 m. balandžio 21 d.

50 metų Skautavimo ženklelį ir pažymėjimą įteikiu v.s. 
Vytautui Namikui, skautauti pradėjusiam 1935 metais 
Šiauliuose.

Brolis Vytautas buvo mano pirmasis draug
ininkas, paruošęs mane skauto įžodžiui. Jis taip pat 
buvo mano tėvūnas skauto vyčio įžodžio metu. Mano 
didelė skautiška padėka broliui Vytautui.

Budėkime!

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

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI

LSS Tarybos Pirmijos 2007 m. kovo 10 d. posėdyje į 
vyresniškumo laipsnius pakelti bei LSS ordinais 
apdovanoti:

Į paskautininko laipsni:
v.sl. Rimas Strunga, Melbourne, Austr.

v.sl. Vlada Minkutė, London, Europos raj.
v.sl. Laima O'Brien, London, Europos raj.
v.sl. Monika Raišytė, London, Europos raj.

Į skautininko laipsnį:
ps. Linas Banevičius, Hartford, CT

Į vyr. skautininkės laipsnį:
s. Dalė Gotceitienė, Chicago, IL

Lelijos Ordinu apdovanota:
v.s.fil. Danutė Marcinkevičiūtė, LSF valdybos narė

LSS Tarybos Pirmininko pažiūra į 
“Varžybinę pranašumo naudą”

Mūsų skautavimas duoda kiekvienam organi
zacijos nariui - jaunimui ir vadovams, didelę pranašumo 
naudą moksle, darbuose ir šeimos gyvenime. Tik labai 
mažai kas iš mūsų tą supranta ir tuo pasinaudoja.
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Jeigu vadovai, tėvai ir patys skautai tiksliau 
žinotų ką tas reiškia ir, kaip tuo pranašumu galime 
pasinaudoti, būtų lengviau patekti į universitetus bei 
profesinį gyvenimą. BET... tą “varžybinį pranašumą” 
(competitive advantage) gauname tik jeigu skautaujame 
taip, kaip Baden-Powell nurodė savo skautiškos 
metodikos pagrinduose!

Kaip skautavimas duoda mums šį pranašumą? 
Kaip lavina žmoguje gabumus ir įsitikinimus, kuriuos 
modernaus pasaulio organizacijos labai nori turėti? 
Pažvelkime į skautavimą kaip “socialinių gabumų labo
ratoriją”, kurioje mes savo nariams duodame saugią 
aplinką išbandyti bei patobulinti savo socialinius gabu
mus, savo charakterio bruožus, pasitikėjimo savimi jaus
mus. Taip pat duodame savo nariams progą išbandyti ir 
patobulinti savo vadovavimo gabumus prityrusių ir 
paslaugių (compassionate) vadovų priežiūroje. Čia taip 
pat išmokstame ir kitus gyvenime svarbius gabumus: 
kaip darniai dirbti su kitais asmenimis mažoje grupėje 
(teamwork); kaip vadovauti mažos grupės darbams; 
kaip spręsti problemas ir nugalėti mūsų tikslų atsiekime 
kliūtis; kaip, su kitų pagalba, padaryti tinkamus 
sprendimus; kaip kūrybingai rasti naujas išeitis; kaip 
suplanuoti savo veiklą ir ką reikia daryti, kad numatyti 
planai būtų įgyvendinti (execution/follow-through). 
Šitie gabumai yra labai naudingi profesiniame gyven
ime, šeimoje bei mokslo grupėse. Jei mūsų skautavimas 
vystosi taisyklingai ir naudojamės nustatytais principais 
bei metodais, mes turime labai gerą galimybę visus šiuos 
gabumus išvystyti jaunimo charakteriuose tipiškame 
dešimties metų skautavimo (nuo 8 iki 18 metų amžiaus) 
laikotarpyje.

Kalbant apie skautybės pagrindinį tikslą - 
stipraus charakterio ir pilietiškumo jausmo lavinimą, 
duodame dar kitą labai pageidaujamą “varžybinę 
pranašumo naudą” - stiprias vertybes!

Daugelis šių dienų kompanijų ir pasaulinių 
organizacijų išleidžia šimtus milijonų dolerių vystydami 
savo organizacijų pagrindines vertybes (core values). 
Tokie dalykai kaip sąžiningumas, pagarba kitiems ben
dradarbiams, turimų žinių pasidalinimas, įsipareigoji
mas atlikti visus savo uždavinius gerai ir laiku, bei 
daugelis kitų vertybių sudaro organizacinio gyvenimo 
pagrindus, vidinę sielą (the soul of the organization).

Skautavime mes stengiamės įgyvendinti savo 
vertybes. Jos yra surašytos skautų įstatuose ir apibud
intos skautų įžodyje.

Ar mūsų vadovai deda ryškias pastangas 
įgyvendinti įstatus ir jų esmę savo draugovėse? Ar jie 
reikalauja, kad skautai stengtųsi ištesėti tai, ką duoda
mi įžodį pažadėjo? Nuo vadovo pastangų priklauso ar 
šios vertybės bus “įskiepitos” (inculcate) į žmogaus 

gyvenimą kasdieniame moksle, darbe ir santykiuose su 
kitais. Taip pat nuo to priklauso ar mūsų nariai galės 
gerais pavyzdžiais įrodyti universitetuose naujų studen
tų atrankų komitetams, ar naujų tarnautojų kompani
jose ieškotojams, kad jie turi ir gyvena pagal vertybes, 
kurios labai pageidaujamos.

Kaip kitaip duodame ir vystome “varžybinį 
pranašumą” - “competitive advantage”?

Mes vystome savimi pasitikėjimo jausmą ir sav
igarbą duodami savo nariams palaipsniui didesnės 
atsakomybės pareigas, lavindami jų vadovavimo ir 
atsakingumo gabumą.

Vystome stiprų mažų grupių veiklos supratimą 
ir vadovavimo gabumus - labai pageidautinus 
kiekvienoje šių dienų organizacijoje.

Suteikiame nariams galimybę būti kūrybingais, 
pasitikėti ir išbandyti savo gabumus, kurių normaliai 
šeimos ar mokyklos gyvenime neturime progos 
išbandyti. Išbandyti savo naujas idėjas, išmokti kaip 
prikalbinti ir kitus uždegti siekti to paties tikslo, ištirti 
įvairias specialybes ir sužinoti ar mes turime gabumų 
tose srityse.

Išvystame emocinės inteligencijos gabumus 
(conflict management skills, negotiating skills, commu
nication skills ir t.t.) Šie gabumai yra svarbūs mūsų 
gyvenime, jie labai pageidaujami šių dienų organizaci
jose. Daug kas samdo asmenį, kuris turi daugiau “emo
tional intelligence (EQ)” negu “mental intelligence 
(IQ)”, nes supranta, kad labai inteligentiškas žmogus 
niekam vertas jei jis negali sugyventi su bendradarbiais 
ir sėkmingai juos įtraukti į bendrą organizacijos 
siekimą.

Vienas iš svarbiausių būdų, kaip galime suteik
ti mūsų nariams šį lavinimą, yra per pastangas išlaikyti 
juos aktyviais mūsų organizeijos nariais, paskatinti 
dalyvauti visuose vadovų lavinimo kursuose, stovyklose, 
išlaikyti visus Vadovų lavinimo sistemos reikalavimus 
papunkčiui ir suteikti jiems progą vystyti naujai įgytas 
žinias ir gabumus mūsų skautiškoje veikloje.

Išvystyti gabumus yra vienas iššūkis, o išlaikyti 
jaunimą organizacijoje - kitas.

Vadovai turi aiškiai suprasti kaip skautavimas 
atsiekia šią “varžybinę pranašumo naudą” moderniame 
pasaulyje; turi sudaryti sąlygas; turi narius supažindin
ti ir įtikinti; turi būti patarėju ir pavyzdžiu. Taip pat 
reikia informuoti visuomenę, kad jaunimas įgyja “varžy
binę pranašumo naudą” jei pilnai įsijungia į skautybės 
veiklą ir pasinaudoja visais mūsų programos ir 
metodikos dėsniais. Tai yra pačių skautų ir tėvų 
pasirinkimas.

Sėkmės!
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA
VYRIAUSIOS SKAUTININKĖS ĮSAKYMAI

Įsakymas nr. 46
2007 m. balandžio 1 d.

Sesę Eglę Garsienę, jai pačiai prašant, atleidžiu 
iš “Nidos” draugovės draugininkės pareigų. Šį vienetą 
sesė Eglė, su meile skautavimui, įsteigė prieš šešis 
metus.

Už gražų ir sumanų vadovavimą nuoširdžiai 
dėkoju ir linkiu nepasitraukti ir toliau dirbti mūsų skau
tiškoje šeimoje.

Nauju “Nidos” draugovės, Floridoje, draug
ininku skiriu s.v. Tomą Glavinską.

Linkiu broliui Tomui daug sėkmės ir viso geri
ausio.

Įsakymas nr. 47
2007 m. balandžio 20 d.

JAV Ramiojo Vandenyno rajono Atstovei v.s.fll. 
Dainai Kasputienei pageidaujant, atleidžiu ją iš pareigų 
nuo balandžio 20 d.

Širdinga skautiška padėka sesei Dainai už visas 
pastangas, bendradarbiavimą ir ilgus metus vadovau
jant rajonui.

Remdamasi Atstovės pristatymu, naująja JAV 
Ramiojo Vandenyno rajono Atstove nuo balandžio 20 
dienos skiriu s.fil. Almą Vilkaitę-Stočkienę.

Sesę Almą sveikinu naujose pareigose, dėkoju 
už sutikimą ir linkiu sėkmės dirbant kartu Seserijos 
vadijoje.

Budėkime!

v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke

LIETUVIŲ SKAUČIŲ BROLIJA
VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAI

Įsakymas nr. 51
2007 m. balandžio 11d.

s. Gintaras Aukštuolis, “Lituanicos” tuntas, 
Chicago, LSB Vadijos nutarimu apdovanojamas ordinu 
Už Nuopelnus.

įsakymas nr. 52
2007 m. balandžio 21 d.

Remdamasis LSS Tarybos Pirmijos posėdžio 
protokolu nr.9, skelbiu, kad s.fil. Tomas Dundzila yra 

apdovanojamas Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi.
Brolis Tomas, naudodamas “Heimlich 

Maneuver” išgelbėjo užspringusią moterį. Pagal skau
tišką ideologiją, mes visi turime pareigą vienas kitam 
padėti. Brolis Tomas puikiai atliko tą pareigą. Valio, 
Broli Tomai.

Budėkime!

v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas
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Naujas GVM-ĄM 
Stovyklos Ženkliukas 

Gintaro Vadovių Mokykla 
Ir Ąžuolo Mokykla 
2007.07.15-22 Rako 
stovyklavietėj

Dėkojame buvusiems Gintaro Vadovių Mokyklos ir 
Ąžuolo Mokyklos viršininkams, kurie dalyvavo žen
kliuko konkurso žiuri komisijoje.

Komisijos nariai:

Algis Senkus
Gilanda Matonienė

Romas Jakubauskas
Amanda Muliolienė

Gintaras Plačas
Rūta Sušinskienė

Antanas Saulaitis SJ
Kazys Matonis

Vanda Aleknienė
Česlovas KiliulisRomas Fabijonas

Vida Senkuvienė

Gavome du labai gerus projektus, kuriuos pris
tatėme žiuri komisijai. Išrinktas projektas 

surinko 7 balsus, o antrasis - 5.

Premijuotas ženkliukas bus naudojamas tik 
2007 metų GVM-ĄM stovyklai. Jis bus 
vienkartinis (special edition) korespondenci
jos ženklas (logo) ir uniformos dalis. 
Pramatome išsiuvinėtą ženkliuką (embroi
dered patch) prisiūti prie išeiginės uniformos

ir šilkografiją (silk-screen) panaudoti prie 
darbo uniformos. 2007 metų GVM-ĄM stovyk

lautojai turės teisę jį nešioti pagal nus
tatytus uniformų reguliaminus.

Budėkime!

Sesės ir Broliai

Su dideliu pasitenkinimu pristatome naują Gintaro 
Vadovių Mokyklos ir Ąžuolo Mokyklos ženkliuką. 
Premijuoto ženkliuko dailininkė yra sesė Vida 
Skilandžiūnienė iš Toronto. Sveikiname sesę Vidą 
už labai kūrybingą ir gražiai atliktą darbą!

Sesė Naida Šnipaitė-Johnson 
Gintaro Vadovių Mokyklos 

ViršininkėGVM_04@yahoo.com 
508-359-7891

Brolis Tomas Dundzila 
Ąžuolo Mokyklos Viršininkas 

tomasmya@verizon.net 
703-960-1513
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Kvietimas į LSS
Gintaro Vadovių Mokyklų 
ir
Ąžuolo Mokyklų
2007.07.15-22
Rako stovykloje

Kviečiame skautes ir skautus nuo 16 metų amžiaus 
į Gintaro vadovių Mokyklą ir Ąžuolo Mokyklą 
(GVM/ĄM). Stovykla vyks nuo sekmadienio, 2007 
m. liepos 15 p. 12:00 valandos iki sekmadienio , 
liepos 22 d. 12:00 valandos Rako stovyklavietėje. 
Stovyklos kaina $300 US / $350 CAN

GVM/ĄM yra vadovų lavinimo mokykla, ne eilinė 
stovykla. Kursantai privalo dalyvauti visoje stovyk
loje.

bent viena suaugusių skiltis.)

Kursantai turi būti sumokėję 2007 metų LSS metinį 
nario mokestį.

Prieš stovyklą kursantai privalo atlikti sekančius 
uždavinius savo vienete su draugininko ar GVM/ĄM 
“alumni” pagalba:
Paruošti sueigos planą ir jį įgyvendinti. 
Paruošti naktinės iškylos planą ir jį įgyvendinti. 
GVM/ĄM viršininkams pateikti sueigos ir iškylos 
planus bei aprašymus su draugininko patvirtinimu.

Stovykloje naudosime skautavimo metodą; žaisime 
sudėtingus žaidimus, pritaikytus lavinti vadovų 

bruožus; gaminsime 
maistą lauko virtuvėje; 
statysime stovyklinius 
baldus: geriau susipažin
sime su gamta ir atlik
sime trijų dienų 40 
mylių ilgio iškylą.

Po stovyklos, per 1-2 
metų terminą, kursantai 
turės vadovauti savo 
vienetuose. Patys ir su 
suaugusiais vadovais 
turės įvertinti 
atsiekimus. Atlikę visus 
uždavinius ir pateikę 
įvertinimus, kursantai 

gaus mokyklos baigimo ženkliukus.

Budėkime!

Sesė Naida Šnipaitė-Johnson 
Gintaro Vadovių Mokyklos 

ViršininkėGVM_04@yahoo.com 
508-359-7891

Tuntininkai turi patvirtinti, kad busimieji kursantai 
yra pavyzdingi vadovai savo vienetuose.

Kviečiame ir suaugusius, kurie anksčiau nelankė 
GVM/ĄM, būti kursantais. (Manom, kad susidarys

Brolis Tomas Dundzila 
Ąžuolo Mokyklos Viršininkas 

tomasmya@verizon.net 
703-960-1513
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PAVASARĖJANT...

Mano trys šeimos
Aš turiu tėvelį, mamą, 
Dviratuką, tris lėles, 
Myliu mūsų seną namą, 
Vyšnios medį ir gėles.

Gera augti pas mamytę, 
Ir klausyt, kai skaito ji 
Apie gintarą, žuvytes 
Baltijoj toli, toli...

Raudonšlipsė aš paukštytė,
Daug sesučių čia turiu, 
Galit mus dažnai matyti 
Pražygiuojančias keliu!

Kairę, dešinę, į koją!
Visos mokam daug dainų.
Man patinka šioj šeimoje 
Tarp sesučių, tarp mielų!

Mano brolis - tai Jėzulis, 
Jo Mamytė man Mama.
Dievas Tėvas meiliai žiūri, 
Nuostabi šita Šeima!

Aš juos sveikinu iš ryto,
Vakare į Juos meldžiuos, 
Nežinau aš nieko kito 
Kas turėtų tiek šeimos.

Sesė Rita

Iliustracija: Detalė iš Diego Velasquez "Karalių 
pagarbinimas” (1619)

Pasibaigus tikrai nemaloniai žiemai, pagaliau atėjo 
taip ilgai lauktas pavasaris. Atšilo oras, pradėjo kaltis 
žolytė iš tų vietų kur dar neseniai buvo sniego krūvos.

Jau čia visiems mielas gegužės mėnuo su Motinos 
diena. Mūsų skautiškoji šeima, be abejo, jau pradeda 
ruoštis iškyloms ir stovykloms. O dar ir egzaminai 
mokyklose... Nesvarbu kokio amžiaus mokiniai bebūtų
- į mokslą reikia rimtai atsižvelgti. Gyvenimas ateityje 
bus lengvesnis pasiekus norimą mokslą, o ir tėvams 
malonu matyti, kai jų vaikai stengiasi įsigyti daugiau 
žinių ir panaudoti turimus talentus ir sugebėjimus.

Šiuo metu mes dar turime nemažai šeimų, kur dvi - 
trys generacijos yra skautai. Miela žiūrėti, kai senelis ar 
močiutė, pavyzdžiui Kaziuko mugėje, pasisodina savo 
vilkiuką ar paukštytę ant kelių, o kai visi - nuo senelių 
iki anūkų - skautiškose uniformose - įspūdingas vaiz
das. Tiktai gaila, kad tokie vaizdai vis rečiau matomi... 
Gi lietuviška šeima yra tas nenutrūkstantis ryšys, kuri
uo galime didžiuotis. Ypač skautiškoji.

Tad, mieli broliai ir sesės, įvertinkime savo šeimos 
narius, nuo vyriausio iki jauniausio, nes nežinom kaip 
ilgai Aukščiausias leis mums su jais būti.

Motinos dienos proga, tikiu, nepamiršome jos 
pagerbti, ar perimti iš jos rankų namų ruošą, ar, pagal 
sugebėjimus, pagaminti valgį. Tikiu, pradžiuginom ją 
kuklia gėlyte, savo pagamintu rankdarbėliu, pasveikin
imu. Juk visi žinome ką reiškia motina mūsų gyvenime
- mus į pasaulį atvedusi, auginusi, globojusi, nieko 
negailėdama save aukojusi. Dažnas tik tada pamato 
savo motinos vertę, kada jos netenka...

Nepamirškime ir Dievo Motinos, kuriai skirtas 
visas gegužės mėnuo. Nereikia daug laiko sukalbėti 
maldelę pasveikinant ir pagerbiant Aušros Vartų Mariją 
ir tuo pačiu paprašant sveikatos savo motinai ir prisi
menant išėjusią į Amžinybę...

v.s. Birutė Kidolienė

Paukštytės Rako stovykloje 2006 m. , s.fii. Vytenio 
Lietuvninko nuotrauka.
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KITA JUROS SKAUTŲ VEIKLA
j.v.s. Bronys Stundžia

"Kun. Birutės” laivo skautai 1937 m. Kaune. Sėdi iš k.: B.Stundžia - buriuo
tojas, VŠarūnas - karinę prievolę atlikęs mokomajame karo laive, VŠvedas 
- laivo vadas žuvęs rytų fronte, V .Petukauskas - plaukiojęs jūreiviu laive 
“Marijampolė”, K.Kraujelis — karinę prievolę atlikęs mokomajame karo 
laive ir Švedijoje gavęs daktaro laipsnį, L.Adomaitis - spėjama žuvęs

laisvės kovotojų eilėse. Stovi: V.Bagdonavičius - su burlaiviu apiburiavęs 
žemės rutulį ir gavęs laivavežio diplomą, neaiškiomis aplinkybėmis žuvęs 
Leningrade, antras - V.Zelenis - buriuotojas, trečias - S.Zairys - žuvęs 
svetimšaliu legijonui bandant išsikelti į Narviką Norvegijoje. Kitų likimai 
nežinomi.

S
usidarius JAY Kanadoje, Australijoje ir net 
Venecueloje eilei jūros skautų vienetams, pasigesta 
lietuviško jūreivystės pagrindų ir buriavimo 
vadovėlio. Iš viso pirmos nepriklausomybės laikotarpyje, 

išskyrus tarptautinius lenktyninio buriavimo nuostatus, 
nebuvo išleistas joks bendrosios jūrininkystės vadovėlis. 
Užjūryje, LSB jūros skautų skyriaus pastangomis, 1952 
m. buvo išspausdintas, pagal jūros skautų programas, 
“Buriavimas ir jūrininkystė”.

Pagal gyvenamo krašto sąlygas, pamažu augo 
jūrų skautų patyrimas ir reikalavimai, todėl, kelių jūros 
skautininkų nutarimu, buvo sudarytas “Jūrinės knygos 
fondas”, kuris 1978 m. išleido platesnės apimties, gerai 
paruoštą vadovėlį “Burės ir varikliai”. 1983 m. antroji 
šio vadovėlio laida, netoli 400 knygų, sovietiniame laiko
tarpyje buvo pasiųsta Lietuvos buriuotojams.

Atstačius Lietuvos nepriklausomybę ir pradėjus 
kurtis jūrų skautų vienetams, “Jūrinės knygos fondas” 
nutarė išspausdinti trečią vadovėlio “Burės ir varikliai” 
laidą, ir pasiųsti jūrų skautams į Lietuvą. Kadangi jūrų 
skautams pirmieji vadovai atėjo iš buriuotojų tarpo ir 
vienetai dažnai kūrėsi šalia buriuotojų klubų, todėl visa 
vadovėlio trečioji laida, virš 300 knygų, atiteko ne tik

R.NAKAS B.STUNDŽIA

JŪRlHlfil
IVfIRDflI

R.Nako ir B.Stundžios sudarytas žodynas
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“Birutės" laivo jūros skautai 
ruošiasi išplaukti j tolimą kelionę 
1935 m.

jūrų skautams, bet ir buriuotojams. Šį užmojį dosniai 
parėmė taip pat ir Lietuviškosios Skautybės Fondas.

Nuo carinių laikų lietuviai jūrininkai naudojo 
olandiškai-rusiškus jūrinius įvardus/terminus ir nepa
sistengta pakeisti juos lietuviškais. Pradžią padarė j.Itn. 
R.Nakas, buvęs jūros skautas, baigęs Prancūzijos jūrų 
karo mokyklą. Jis, tarnaudamas mokomajame karini
ame laive “Prezidentas Smetona”, paruošė pirmą lietu
višką jūrinį žodyną, kuris, atėjus sovietų okupacijai, 
nebuvo išspausdintas. Atgavus nepriklausomybę ir 
suradus R.Nako rankraštį, truputį pakeitus, pridėjus 
angliškus terminus, žodynas Lietuvoje buvo išspausdin
tas, o antroji laida išleista Toronte. Šalia šio lietuviškai- 
angliško žodynėlio “Jūrinės knygos fondas” Toronte 
išleido kitą angliškai-lietuvišką žodynėlį žodynėlį 
“Jūriniai įvardai”. To žodynėlio dvi laidos irgi buvo 
padovanotos Lietuvos jūrų skautams ir juos remi- 
antiems buriuotojams. Jūrinės knygos fondo veikla 
Toronte jau baigta ir perkelta į Bostoną.

Dar tariamasi su tolimosios laivybos kapitonu 
VPakalniškiu apie paruošimą dvi ar trikalbio didžiojo 
lietuviško jūrinio žodyno. Šiam žodynui pagrindu būtų 
to paties kapitono paruoštas ir išleistas beveik 400 pus
lapių, didelio formato,veikalas “Laivybos sąvokų aiškin
imas”. Jūrinės knygos fondo laukia didelis darbas, prie 
kurio, tikimasi, prisidės ir užjūrio jūros skautai ir 
skautės.

JŪRŲ SKAUTŲ 
MALDA

Visagalis Dieve, Kūrėjau Visatos, 
kurio klauso vėjai ir bangos, kuris 
nustatai saulei ir žvaigždėms kelius, į 
Tave mes, jūrų skautai, kreipiamės.

Stiprink mus tikėjime, duok dva
sios ramybės, ryžto ir jėgos. Globok 
mūsų kraštą ir artimuosius, laimink 
mūsų žygius ir savo Apvaizda saugo
ki, kad jaunos krūtinės, tvirtesnės už 
laivo medį, atlaikytų bangų puolimą, 
ir tamsią naktį, per rūką ir audras 
mūsų laivai nepalūžusiais stiebais 
laimingai pasiektų uostą.

Amen.
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PATVIRTINTA NAUJA VYDŪNO 
FONDO VALDYBA

V
ydūno Fondo tarybos posėdyje, įvykusiame 2007 m. kovo 24 d. VF/ASS būstinėje
Lemont, IL, buvo patvirtinta nauja VF valdyba. Tarybos pirmininkas Leonas
Maskaliūnas pristatė valdybos pirmininką prof.fil. Vytautą J. Černių, pasidžiaugė 

jo skautiška ir akademine veikla ir supažindino su svarbesniais biografiniais bruožais.
Skautiškoji veikla: fil.Vytautas Černius pradėjo skautauti 1933 metais 

Mažeikiuose. 1934 m. stovykloje prie laužo susipažino su Vyraiusiu Skautininku pulk. 
Juozu Šarausku. Nuo 1940 m. buvo skautas, paskiltininkas. 1946 m. - skautas vytis 
Doerverdene, Vokietijoj, 1946/47 m. Pabaltijo universitete, Pinneberge, Vokietijoje - 
Korp! Vytis senioras: 1952/53 m. - draugininkas, stovyklos viršininkas Bostone. 1953-59 
m. Chicagoje draugininkas, Korp! Vytis Junjorų tėvūnas, ASS žiemos stovyklų ir Rako 
ūkio stovyklos pradininkas, “Mūsų Vytis” redakcijos narys, LSB Garbės Gynėjas, skau
tininkas.

Akademinė veikla: fil. Vytautas Černius studijas pradėjo Pabaltijo universitete 
Pinneberge. 1966 m. baigė University of Chicago, įsigydamas Ph.D laipsnį mokyklinėj 
psichologijoj. 1957-62 m. mokytojavo, buvo skyriaus vedėjas University of Chicago 
Laboratory School. 1962-66 m. dirbo kaip mokyklinis psichologas mokyklose. 1967-96 
profesoriavo Temple University Edukacijos Kolegijoje; buvo katedros vedėjas, koledžo 
International Education direktorius. Vadovavo įvairiems projektams, vedė kursus 
Nigerijoje (Unesco/Temple University), JAV Austrijoje, Vokietijoje. Nuo 1996 m. profeso- 
rius-emeritus. Nuo 1991 m. kasmet veda kursus VDU Kaune; VDU Pedagoginio centro 
direktorius, vėliau - Švietimo studijų centro direktorius.

Kiti VF valdybos nariai:
Pirmininko pavaduotoja Jūratė Variakojienė - filisterė, vyr. skautininke, draug

ininke, tunto adjutante, ilgametė VF valdybos pirmininko pavaduotoja. Mokslo laipsnis - 
farmacijos B.S.

Sekretorė Vida Brazaitytė - filisterė, skautininke, lituanistinės mokyklos ir tau
tinių šokių mokytoja, ėjo sekretorės pareigas įvairiose organizacijose, VF sekretorė. 
Mokslo laipsnis - biologijos B.S.

Iždininkas Arūnas Draugelis - skautas, filisteris, ASS narys, baigęs Gilvelio kur
sus, “Aušros” organizacijos pirmininkas, savininkas privačios bendrovės, 13 metų 
prižiūrėjo bendrovės finansus. Mokslo laipsnis - Doctor of Public Health.

Narys ypatingoms užduotims Leopold von Braun - filisteris, eilę metų buvęs VF 
valdybose. Mokslo laipsnis - fizikos M.S.

Narys techninei komunikacijai Algirdas Marchertas - filisteris, skautas, ilga
metis mokslininkas Argonne National Laboratorijoje, profesorius Northern Illinois 
Universitete. Mokslo laipsnis - Ph.D. pritaikomos mechanikos, NIU profesorius-emeri- 
tus, Kauno Technologijos Universiteto garbės daktaras.

Patarėjas Vytautas Mikūnas - v.s., filisteris, vienas iš VF kūrėjų, ilgametis VF 
valdybos pirmininkas. Ekonomistas.

Vydūno Fondo Valdyba vadovausis prisiimtais valdybos (Executive Board) bei 
tarybos priimtais potvarkiais (By Laws).

Vydūno Fondo informacija
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PRISIMENANT FIL. GRAŽINĄ MUSTEIKYTĘ

fil. Ritonė Rudaitienė

Kai buvau dar studentė ir gyvenau Amerikos 
rytiniame pakrašty, atvažiuodavau į Akademinio 
Skautų Sąjūdžio stovyklas Indiana Dunes valsty
biniame parke, Indianoj. Mane žavėjo ir traukė labai 

gyva Čikagos lietuvių ir ypač skautiškojo jaunimo veik
la, nes nuo mažų dienų buvau skaute.

Stovyklaudama susipažinau su visa eile ben
draamžių ir bendraminčių, tačiau ypatingą įspūdį nuo 
pat pirmojo susitikimo paliko Gražina Musteikytė. 
Visus, kurie Gražiną pažinojo, žavėjo ne tik jos išorinis, 
bet ir vidinis grožis. Ji buvo labai šilta, miela, draugiška, 
kukli, nuoširdi, darbšti, pareiginga ir...protinga. Tas 
charakterio savybes Dievas Gražinai ne tik davė, bet dar 
ir leptelėjo...

Gražina baigė biochemijos mokslus bakalauro 
laipsniu St. Xavier kolegijoj, o magistro laipsnį įsigijo 
Chicago universitete, Čikagoje. Be to ji dar gilino studi
jas mikrobiologijos srityje Sorbonne universitete 
Paryžiuje.

Gražina turėjo labai daug gerų draugų ir 
draugių. Mudviejų draugystė ypač gražiai klestėjo skau

tiškoje ir lietuviškoje visuomeninėje veikloje, kai 1960 
m. atsikėliau gyventi į Čikagą. Prisimenu, kai ne kartą 
tautiniais drabužiais pasipuošusioms teko laukti prie 
miesto mero Richard Daley raštinės durų, kad išeidamas 
stabtelėtų prie mūsų tam tikros “delegacijos” ir pasir
ašytų sveikinimą ar proklamaciją vienokiam ar kitokiam 
lietuviškam renginiui ar reikalui. Kartais tekdavo paly
dėti ALT'o ar BALF'o organizacijų veikėjus sveikinant 
įvairius Amerikos pareigūnus, netgi prisegti prezidentui 
Truman gėlę, kai jis kartą lankėsi Navy Pier, Čikagoje.

Draugystė su Gražina rišo mus Akademinio 
Skautų Sąjūdžio gretose ir filisterių skautų veikloj. Prieš 
ankstyvą mirtį 1974 metais Gražina buvo Vydūno Fondo 
patikėtinė Illinois valstijai. Jos indėlis akademikų 
skautų veikloje - didelis.

Nors prabėgo 32 metai kai jos esame netekę, 
visiems, kurie Gražiną pažinojo, ji liko sava ir artima. 
Labai reikšminga, kad jos šviesiam atminimui iš jos 
mamytės a.a. Gražinos Musteikienės palikimo Vydūno 
fondui, bus teikiamos stipendijos biochemiją studijuo
jantiems lietuvių kilmės jaunuoliams. Lietuvos jaunimą 
Vydūno Fondo didžioji mecenatė Gražina Musteikienė 
labai mylėjo, juomi rūpinosi ir tikėjo.

IŠLYDĖTI...

LSS Australijos rajono skautai išlydėjo amžinybėn 
du buvusius narius bei rėmėjus.

Dr. Alfonsas Viliūnas
mirė Sydnejuje, palaidotas 2007 m. vasario 9 d.

Brolis Alfonsas kurį laiką buvo Sydnejaus 
skautų židinio narys. Liūdesyje liko žmona ps.fil. 
Jadvyga, ir dukros - ps.fil. Ginta, vyr.sk.fil. Vida ir Dalia 
su šeimomis.

ps.Petras Morkūnas
palaidotas 2007 m. vasario 13 d. Melbourne.

Vilnietis ps.Petras Morkūnas jaunystėje buvo 
Vilniaus tunto “Mindaugo” d-vės draugininku, sukūręs 
mindaugiečių dainą.

Lietuvai atgavus Vilnių, 1939 m. gruodžio 8 d. 
iškilmingoje Lietuvos skautų iškyloje į Vilnių, brolis 
Petras su daugeliu kitų vilniečių buvo apdovanotas 
ordinu Už Nuopelnus.

Australijoje brolis Petras į vyčių būrelį buvo 
įregistruotas 1948 m., o 1949 m. buvo paskirtas II 

Viktorijos skautų vyčių būrelio globėju. 1948-52 m. - 
rajono Garbės Teismo narys, 1950 m. paskirtas 
Viktorijos-Tasmanijos tunto meno ir pramogų vadovu. 
1953 m. - skautų tėvų tarybos narys', 1950-1984 m. - 
skautininkų ramovės narys. Pasitraukęs iš aktyvaus 
skautavimo, brolis Petras daugelį metų dirigavo 
Melbourno dainos sambūrio ir parapijos chorams.
ps. Petras Morkūnas paliko žmoną Veroniką ir sūnų 
Petrą Šarūną su šeima.

LSS Australijos rajono vadija reiškia gilią užuojautą 
liūdinčioms šeimoms.

j.v.s.fil. Vytas Vaitkus

j.s. Edmundas Vengianskas
mirė 2007 m. vasario 15 d., sulaukęs 86 metų.

Chicagoje, 1955 m. įsteigus “Baltijos jūros” 
tuntą, brolis Edmundas buvo paskirtas tuntininko 
pavaduotoju, o 1956 metais ėjo tuntininko pareigas.
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1961-62 m. LSB vadijoje buvo jūros skautų skyriaus 
vedėju.

Vėliau jis dalyvavo Šaulių, Ramovėnų bei sporto 
organizacijose.

ps.fil. Bronius Nemickas
mirė 2007 m. kovo 22 d. New Yorke.

Brolis Bronius gimė 1940 m. Tauragėje, mokėsi 
JAV daktaro laipsnį geologijos srityje įsigijo Rutgers un- 
te, New Brunswik, NJ Dirbo JAV Vidaus reikalų depar
tamente, New Yorko geologinių vandens išteklių skyri
aus vadovu.

ps.fil. Bronius Nemickas - ASS filisteris, prik
lausė ir daug padėjo “Tauro” skautų tuntui New Yorke.

Liūdi fil. Broniaus skautiškoji šeima - žmona 
vyr.sk. Jūratė, trys sūnūs, ir visi, kuriems teko pajusti jo 
malonų bendradarbiavimą bei pagelbą skautiškoje veik
loje.

fil. Aldona Lesevičiūtė
mirė 2007 m. kovo 27 d., Chicagoje.

Sesė Aldona 1949 m. Vokietijoje, Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininkės Juozės Vaičiūnienės vadijoje, 
vadovavo vyr. skaučių skyriui. Vėliau - ASS filisterė.

s.v.s.muz. Vytautas Strolia
mirė 2007 m. kovo 29 d. Fair Lawn, NJ

Gimęs 1928 m., brolis Vytautas į skautus įstojo 
vilkiuku 1934 m. Lietuvoje.

Vokietij oje, 
Wattenstadte 
priklausė “Švy
turio” tuntui, 
davė skauto 
vyčio įžodį, buvo 
nepamainomas 
laužavedys.

Atvykęs į JAV 
1949 m. apsi
gyveno Bostone, 
dalyvavo Atlanto 
rajono veikoje - 
instruktorius ir 
laužavedys 
stovyklose, 
vadovas skautų 
“Žalgirio” tunte.

Į pašaukimą 
muzikai 
Vytautas Strolia 
atsiliepė labai

s.v.s. Vytautas Strolia prie laužo anksti. 1938-41 
Jubiliejinėje stovykloje 1963 m. m. jau mokėsi 

Šiaulių muzikos mokykloje, 1943-44 m. - Dresdeno kon
servatorijoje, 1947 m. - Braunschweigo valst. muzikos 
mokykloje (orkestrinio dirigavimo klasėje), 1953-56 m. - 
New England konservatorijoje, 1957-58 m. - Bostono 
un-to dailės mokykloje.

Fagotu grojo su įvairiais simfoniniais orkestrais, 
instrumentiniais ansambliais, koncertavo kaip solistas.

New Yorke 1967-75 m. vadovavo lietuvių vyrų 
chorui, surengė 40 koncertų, įrašė plokšteles. 
Akordeonu akompanavo Bostone ir New Yorke tautinių 
šokių grupėms; 1964 ir 1965 m. Pasaulinės parodos 
Lietuvių dienų programose dirigavo jungtiniams 
chorams, orkestrui, akompanavo tautiniams šokiams; 
1993 m. Pasaulio lietuvių VII MKS Chicagoje skaitė 
pranešimą “Gramofono plokštelių erą užbaigiant”.

Brolis Vytautas surinko vieną iš didžiausių 
išeivijoje lietuviškų plokštelių rinkinį; sudarė 
Lietuviškos diskografijos vardyną, daug informacijos 
apie pasaulio lietuvių chorus ir chorvedžius. Paskelbė 
daugybę straipsnių Darbininke, Dirvoje, Drauge, Kelyje, 
Kultūros baruose, Muzikos žiniose, Skautų aide ir kt. 
Buvo apdovanotas keliomis premijomis.

Vytauto Strolios liūdi žmona Irma, dukra 
Gražina, sūnus Darius, brolis muz. Faustas Strolia su 
šeima, sesės ir broliai skautai, ir lietuviškoji visuomenė. 
(Informacija paimta iš “JAV lietuviai”, Red.)

s. Laimutė Drazdytė Antanelienė
mirė 2007 m. kovo 31 d., Omaha, NE, sulaukusi 77 metų.

Sesė Laimutė, nuo pirmųjų dienų Omahoje, 
apie 1950 metus, buvo skautiškosios šeimos narė ir uoli 
darbininkė. Ir jos pačios šeima - skautai: Laimutė su 
dukra Danguole - “Neries” tunte, vyras s. Algimantas ir 
sūnus Algirdas - “Dr.Vinco Kudirkos” vietininkijoj.

1974 m. sesė
Laimutė pasiuvo ir 
išsiuvinėjo naują vėli
avą “Neries” tuntui, 
o 1975-77 m. buvo 
tuntininke. 1976 m. 
su skautų vadovu ps. 
Jonu Lileikių surengė 
Kūčias skautams ir 
lietuvių visuomenei,
1977 m. Omahos 
miesto dviejų dienų 
tautų festivalyje 
įruošė lietuvių tau
tinio meno parodėlę. Į 
VI Tautinę stovyklą
1978 m. Australijoje 
vyko visa Antanėlių 
šeima, nusiveždami ir s. Laimutė Antanelienė
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abiejų vienetų vėliavas.
Nuo 1970 m. sesė Laimutė kartu su s. Gražina 

Reškevičiene vadovavo tautinių šokių grupei “Aušra”, 
dainavo “Rambyno” chore. Ypatingą darbą Dievui, 
Tėvynei ir Artimui šios abi sesės atliko Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. 12 metų rėmė 32 vargstančias šeimas 
Lietuvoje - gamino maistą labdaros pietums, rinko 
aukas, drabužius, pakavo siuntinius ir pačios atvairuo
davo mašiną į Chicagą, kur per našlaičių komitetą jų 
šalpa buvo išsiunčiama.

s. Irena Smieliauskienė
mirė 2007 m. balandžio 8 d., Chicagoje

Po II pasaulinio karo, naujai atsikūrus lietuvi
ams skautams vakarų Vokietijoje 1945 m., sesė Irena 
vadovavo jaunesniųjų skautų,-čių “Trakų pilies” drau
govei Doerverdeno (vėliau “Aušros”) tunte.

Chicagoje - “Aušros Vartų” tunte “Neringos” 
draugovės draugininke 1960-1966 m. Labai pareiginga, 
atydi vadovė, sesė Irena mokėjo patraukti savo seses 
grožiui, lietuviškumui, visuomeniškumui; Kalėdinių 
šiaudinukų parodos konkurse draugovė laimėjo ketvirtą 

vietą, kanklininkės atstovaudavo lietuvaites skautes 
tarptautinėse sueigose.

Vadovės pareigas sesė Irena turėjo 1961 ir 1965 
m. “Aušros Vartų” tunto stovyklose, o 1962 m. buvo 
“Gilandos” stovyklos viršininke (pirmąją savaitę), 
Lietuvių Skaučių Seserijos 1963 m. išleistos knygos 
“Skautybė Lietuvaitei” - redakcinės komisijos narė.

Ypatingą duoklę lietuviškajam jaunimui s. 
Irena Smieliauskienė atidavė 1964-1995 m. vadovau
dama “Grandies” tautinių šokių grupei-ansambliui.

Liūdesy lieka dukra v.sl. Violeta Fabianovich su 
šeima.

JAV Ramiojo Vandenyno rajono Atstovą 
ps.fil. Juozą Venckų su šeima 

Motinai mirus,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Skautų Brolijos vadija

a.a. Vytautą Strolią
Amžinybėn išlydėjus, reiškiu giliausią užuojautą

jo žmonai, dukrai ir sūnui, ir broliui Faustui Stroliai su šeima.

Vytautas Strolia, atvykęs iš Vokietijos DP stovyklų, apsigyveno New Yorke ir buvo aktyvus Atlanto rajono skau
tas. Jis ne tik mokė dainuoti lietuviškas liaudies ir šiaip dainas, bet mokė apie dainos kilmę, istoriją ir visuomet 
ragino dainuoti tik lietuviškas dainas. O jeigu kas buvote skautų stovykloje, kurioje Vytautas buvo laužavedys 
- tai jo džiaugsmas ir nuotaika liko širdyje amžinai... Todėl a.a. Vytautas Strolia buvo labai mėgiamas ir myli
mas. Jo netekę - labai liūdime.

v.s.fil. Lilė Milukienė

Su giliu liūdesiu išlydime Amžinybėn
skautą vytį, skautininką, muziką Vytautą Strolią.

Nuoširdi užuojauta jo šeimai - žmonai Irmai, dukrai Gražinai, sūnui Dariui.
a.a. Vytauto broliui muz. Faustui - mūsų mielam skautiškų dainų kūrėjui, su šeima 

lietuvių skautų ir skaučių užuojauta ir malda.
v.s.fil. Gintaras Plačas

LSS Tarybos Pirmininkas
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KANADOS RAJONE

Vasario 16-ji ir 
Įžodžiai

Toronto “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai bei 
Skautininkių,-ų Ramovė iškiliai šventė mūsų 
brangią Vasario 16-ąją. Šv. Mišias Lietuvos 

Kankinių šventovėje atnašavo klebonas kun. 
VStaškevičius, patarnavo uniformuoti vilkiukai, skai
tinius skaitė Veronika Joniškaitė, Danielė Punkrytė ir 
Julija Degutytė, aukas nešė Renata Petrauskaitė, Audra 
Stončionytė ir Samanta Gorytė. Nepaprastai gražų 
pamokslą, primindamas ryžtingą skautišką veiklą, 
pasakė prel. J.Staškevičius.

Po šv. Mišių visa skautija, nuo mažiausio iki vyriau
sio, nužygiavo į Anapilio salę iškilmingai sueigai. 
“Vėliavas gerbk!” Įnešamos vėliavos, tuntininkai - v.s. 
Marius Rusinas ir s. Rūta Baltaduonytė-Lemon sveikina 
susirinkusius, ragina prisiminti už laisvę žuvusius, 
pažinti ir mylėti savo tėvų, protėvių kraštą.

Abu mūsų tuntai turi daug pavyzdingo jaunimo, tą 
matome iš skaitomų įsakymų.

“Šatrijos” tunto paukštyčių “Rūtos” draugovėje 
jaunesniosios skautės įžodį davė Viktorija 
Ginčiauskaitė, Adriana Maksimovicz ir Rasa 
Gaoulia. Antrą patyrimo laipsnį išlaikė: Emilija 
Degutytė, Alma Paliulytė, Nerija Sungailaitė, o pirmą 
patyrimo laipsnį - Livija Cygaitė,Danielė Drešerytė, 
Julija Marcinkevičiūtė ir Alexa Tūrutaitė.

Skaučių “Dainos” draugovėje skaučių įžodį davė 
Rachel Asevičiūtė, Julija Degutytė, Brigita 
Gibavičiūtė, Maksytė Olekaitė ir Danielė 
Punkrytė. Antrą skaučių patyrimo laipsnį išlaikė: Rasa 
Aleknavičiūtė, Samanta Gorytė, Veronika Jonuškaitė, 
Raminta Petrauskaitė, Audra Stončiūtė. Žiemos stovyk
lautojos specialybę įsigijo: Rasa Aleknavičiūtė, Rachel 
Asevičiūtė, Julija Degutytė, Brigita Gibavičiūtė, 
Maksytė Olekaitė, Danielė Punkrytė, Samanta Gorytė 
ir Sabrina Kulnys-Douglas.

Į paskiltininkės laipsnį pakeltos - Elenytė Olekaitė, 
Anikė Rudinskaitė, Sabrina Kulnys-Douglas ir Erika 
Kišonaitė.

Pažangumo Žymeniu apdovanotos Audra Stončiūtė 
Nuo praėjusio spalio mėn. Larisai Svirplytei suteikta 
teisė būti vyr. skaute kandidate, o Juditai Balsytei - 
gintare kandidate.

“Rambyno” tunto “DLK Vytauto” draugovėje vilk
iukai išlaikė specialybes - Natūralisto - Mykolas 
Skilandžiūnas, Tomas Biskys, Paulius Putrimas, 

Adomas Craig, Andrius Craig, Aidas Slapšys, Martynas 
Širvinskas, Tomas Sherwood, Tomas Kevėža, Džiugas 
Nausėdas, Aras Puodžiūnas, Lukas Janowiecz, Lukas 
Kairys, Lukas Berry, Matas Biskys, Lukas Gabrys, Linas 
Gabrys, Linas Aleknavičius ir Linas Kairys.

Žiemos vilko specialybę - Mykolas Skilandžiūnas, 
Martynas Širvinskas, Tomas Sherwood, Tomas Kevėža, 
Džiugas Nausėdas ir Lukas Kairys.

“DLK Mindaugo” draugovėje skauto įžodį davė - 
Tomas Marijošius, Viktoras Maksimovicz, 
Justinas Moulton, Christian Ploog ir Rimas 
Rėku.

“DLK Gedimino” draugovėje prityrusio skauto įžodį 
davė - Jonas Paliulis-Harvey, Dainius 
Ramanauskas, Andrius Valiulis, Anton Wasowicz 
ir Vytautas Dzemionas.

Prie mūsų brangiosios Trispalvės, į paskautininko 
laipsnį pakelti, vilkiukų draugininkas Linas Grybas ir 
skautų draugininkas Morkus Sungaila davė skau
tininko įžodį. Jiems žalius kaklaraiščius uždėjo Kanados 
rajono Vadas v.s. Romas Otto, o užrišo tuntininkas v.s. 
Marius Rusinas.

Nuo sausio 1 d. ps.-Alvydas Saplys pakviestas tun- 
tininko pavaduotojo pareigoms. Tuo džiaugiasi visi 
tunto vadovai.

Jūros skautų laivas nuo šios Vasario 16-osios laivo 
vardą pakeitė į “Vaidoto”. Tai istorinis, visiems brangus 
pirmo išeivijoje 1948-9 m. jūrų skautų “Vaidoto” laivo 
vardas.

Iškilminga sueiga baigta giedant “Ateina naktis”. 
Iki sekančios Vasario Šešioliktosios!

F.M.

Susimąstymo diena 
“Šatrijos” tunte,
Toronto

Šeštadienį, vasario 24 d. lietuvaitės skautės
Prisikėlimo parapijos patalpose surengė 
Susimąstymo dienos sueigą baltietėms skautėms. 

Ši tradicija Toronte tęsiasi jau daug metų ir šiais metais 
buvo lietuvaičių eilė priimti latves ir estes. Gaila, kad 
estės šiais metais negalėjo dalyvauti dėl to, kad data 
sutapo su jų nepriklausomybės šventės minėjimu ir jos 
jau buvo ten įsipareigojusios.
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Susimąstymo sueigos pradžioje sesės uždega žvakutes.

Tačiau atvyko 10 latvių skaučių bei vadovių, o lietu
vaičių buvo net 35-kios. Programa, kaip visuomet, buvo 
paruošta ir išpildyta prityrusių skaučių, kurių draug
ininke yra vyr.sk.si. Julija Valiulytė, ir globėja - ps. 
Indrė Paškauskienė.

Sueigos pradžioje buvo pakviestos visų skilčių/drau- 
govių atstovės uždegti ant apvalaus stalo sudėtas 
spalvingas žvakutes.

Sumaniai sugalvota pristatyti Susimąstymo dienos 
prasmę ir skautų/skaučių istoriją, įjungiant visas seses. 
Skaitant tam tikrus žodžius, visos turėjo pakartoti 
atitinkamus žodžius arba judesius, o tam reikėjo greito 
orientavimosi ir miklumo.

Taip pat prityrusios skautės buvo sugalvojusios 
penkias stotis: Pašnekesio ratelis, kuriame daugiau 
susipažino viena su kita; “Charades”-šarados/mjslės, 
kurios turėjo skautiškas temas; Rašinėlių stotis, kur

Mazgų stoty “atrišamas” mazgas.

buvo duodamos skautiškos temos; Mazgo rišimo stotis; 
“Bookmark” gaminimo stotis, kurį skautės pasigaminu
sios galėjo pasiimti į namus, kaip šios dienos suvenyrą. 
Visos dalyvės buvo suskirstytos į grupeles pagal 
gyvulėlių vardus (įeinant gavo ženkliuką su savo vardu 
ir tam tikru gyvulėliu) ir keliavo iš vienos stoties į kitą. 
Ypač mazgo rišimo stotis visoms patiko, nes kai kada 
darėsi labai keblu iš tos padėties išsipainioti.

Latvės

Sueigos programai vadovavusios prit. skautės - Daiva Paznekas, Kristina Marijošiūtė, Asia 
Skilandžiūnaitė, Daina Šimkutė, Aurelija Saplytė ir Rasa Šiaučiūnaitė.

skautės pravedė 
vieną sutartinę 
dainą ir buvo 
laikas atsisveikinti 
su “Ateina naktis”.

Aišku, skautės 
visas atvykusias 
skaniai pavaišino 
ir prie valgio buvo 
progos daugiau 
tarpusavy padrau
gauti.

Pasirodo, kad 
“Šatrijos” tunto 
tuntininkė s.Rūta 
Baltaduonytė- 
Lemon jau daugelį 
metų apie tris kart 
per metus susitin
ka su latvių ir
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Sesių latvių atstovės Susimąstymo sueigoje.

esčių skaučių vadovėmis - išeina pavakarieniauti ir 
tokiu būdu palaiko labai glaudžius ryšius. Malonu, kad 
tai nedaroma iš pareigos, bet iš draugystės ir malonu
mo.

I.M.
(nuotraukos s. Irenos Meiklejohn)

“Šatrijos” ir 
“Brmbyno” tuntų 
Kaziuko mugė 
Toronte

Kaziuko mugė šiais metais išpuolė kaip tik kovo 4 d. 
Visi skautai ir skautės nuo ankstyvo ryto triūsė Anapilio“Ateina naktis...”

salėje - kabino plakatus, puošė savo 
stalus, išdėjo prekes. Mugę atidarė 
prel. Jonas Staškevičius ir tuoj po 
atidarymo visi skautai ir skautės 
rikiuote ėjo j Mišias.

Šiais metais Kaziuko mugės 
tema buvo “Lietuviškas ūkis”. 
Kiekvienas vienetas sugalvojo ką 
nors kas randasi tipiškame lietu
viškame ūkyje. Liepsnelės ir 
giliukai pasivadino “Ūkininkais”; 
paukštytės - “Sodas”; vilkiukai - 
“Vilkų traktoriai”; skautai 
“Lietuviška troba”. Skautės turėjo 
laimės šulinį, vaikų darželį bei išk
abintus Močiutės skalbinius. Jūrų 
skautų stalas buvo “Prūdas”; pri
tyrusių skaučių - “Vaismedžiai”; 
prityrusių skautų - “Rūkykla”; vyr. 
skaučių - “Vištos”, o vyr.skaučių
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Bendras Kaziuko mugės vaizdas Anapilyje.

“Birutės” draugovės - “Birutės darželis”.
Kai kurie vienetai jau tradiciniai užsiima tuo pačiu 

- skautai galando peilius, žirkles ir pjūklus; prityrusios 
skautės gamino cukrinę vatą; tuntai bei skautininkai,- 
ės ruošia savo loterijas, ir visi pardavinėja riestainius, 
įvairius pyragus, sausainius, ir net savo gamybos šoko
ladą, ir aišku - savo pagamintus papuošalus, žaislus ir 
1.1. Visas savo prekes išdėliojęs, veikė tiekimo skyrius, o 
Romuvos stovyklos atstovai rinko nario mokestį bei 

Paukštyčių “Sodo” stalą prižiūri vyr.sk. Kassandra Kulnys- 
Douglas ir paukštytė Livija Čygaitė.

priėmė aukas.
Vyko įvairios loterijos. Be tradicinės tuntų bei skau

tininkų loterijos, paukštytės turėjo 50/50, kur pasidali
no pelnu su laimikiu. Skautų rūkykla loterijon leido 
didelę rūkytą dešrą, prityrusios skautės turėjo raguolį, o 
pas skautes reikėjo atspėti kiek saldainių yra stiklainy
je.

Kaip kiekvienais metais, tėvų komitetas paruošė 
skanius lietuviškus valgius, kurie pritraukė daug 
žmonių. Be to ir patys skautai/skautės turėjo visokio 
maisto pardavimui. Be įvairių pyragų, sausainių, buvo 
galima nusipirkti šaldytų koldūnų, lietuviškos duonos, 
šaltų ir karštų dešrelių, gražiai supjaustytų įvairių 
vaisių, sumuštinių ir čia pat gamintų karštų vaflių,
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Vilkiukai Martynas ir Linas laukia pirkėjų prie “Vilkai traktori
ai” stalo.

Bebrai Vilkas Švarcas, Simas Punkris, Rudy Švarcas ir Mikas 
Punkris prekiauja šokoladiniais skanumynais.

kuriais konkuravo net du vienetai - vyr. skautės ir skau
tai.

Savo gamybos papuošalų matėsi ant “Dainos” 
skaučių draugovės ir “Birutės” draugovės stalų, o 
“Birutės darželyje” žydėjo įvairios gėlės ir buvo išdėlioti 
kiti rankdarbiai. Liepsnelės ir giliukai (greičiau jų 
vadovai) sumaniai sugalvojo pardavinėti ūkininko stili
aus languotas mėlynas ir raudonas nosinaites, ir įvairių 
spalvų filco plačiais bryliais skrybėles. Jūrų skautų 
“Prūdas” iškėlė net bures, virš kurių šmėkščiojo piratas.

Visus vaikus džiugino įvairūs žaidimai, laimės

Paukštytė Livija Čygaitė ir jos draugininke vyr.sk. Kristina 
Yčaitė parduoda loterijos bilietus vyr. skautėms Renatai 
Simonavičiūtei ir Vaivai Kuraitei.

Skautininkių,-ų Ramovė Kaziuko mugėje taip pat suruošė loteriją.
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šulinys. Buvo malonu matyti, kaip vieni lankėsi pas 
kitus išmėgindami jų valgius ir pirkdami gaminius.

Loterijoms užsibaigus, publika po truputį skirstėsi, 
o skautai ir skautės nuėmė savo kruopščiai paruoštus 
plakatus, supakavo likusias prekes ir užbaigė dar vieną 
Kaziuko mugę. Nors ir pavargę, bet visi vadovai bei 
skautai,-ės grįžo namo patenkinti mugės pasisekimu.

I.M.
(nuotraukos s. Irenos Meiklejohn)

Prit. skautai Andrius ir Dainius parduoda pačių iškeptas dešre

les.
Vyr.sk. “Birutės” d-vės draugininke s. Dalia Steponaitienė ir 
vyr.sk. Ramona Kaminskaitė prižiūri “Birutės darželį”.

Prit. skautės Asia Skilandžiūnaitė, Aurelija Saplytė ir Daina 
Šimkutė priima pinigus iš vyr.sk. Veronikos Lemon.

Skautų “Mindaugo” draugovės draugininkas ps. Morkus 
Sungaila, Lukas Sherwood, Adomas Grybas ir buvęs draug
ininkas s. Ričardas Kalendra ruošiasi kepti vaflius.
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JAV VIDURIO RAJONE

Širdelės, gintarai, 
juostos Kaziuko 
mugėje Detroite

P
o šaltų žiemos orų, su pavasario viltimi arti 300 
žmonių susirinko “Gabijos” ir “Baltijos” tuntų 
ruošiamoje Kaziuko mugėje š.m. kovo 4 d., per 
pačią švento Kazimiero, lietuvių skautų globėjo dieną. 

Dievo Apvaizdos parapijos kunigas Ričardas Repšys 
atnašavo šv. Mišias; tuntų draugovės dalyvavo su vėli
avomis.

Po pamaldų visi skubėjo į kultūros centro salę. 
Mugę atidarė “Baltijos” tunto tuntininkas ps. Saulius 
Anužis, kaspiną perkirpo paukštytės Karolina 
Balčiūnaitė ir Gabrielė Širkaitė.

Gardūs kvapai iš virtuvės visus traukė prie 
didžkukulių-cepelinų, kugelio ar dešrų. Kavutė ir 
įvairūs skanūs tortai bei pyragai kvietė užsigardžiuoti. 
Virtuvėje, kaip jau daugelį metų, viršininkavo Onutė 
Abarienė ir Lėlė Viskantienė. Prie saldumynų stalo dar
bavosi Virga Norkevičienė. Dėkojam ir visiems jų 
padėjėjams, dirbusiems šeštadienį ir sekmadienį.

Salėje buvo įvairių prekių stalai - gintaro 
papuošalų, medžio darbų, tautinių drabužių ir juostų, 
karolių, rankinukų, sagų ir skarelių. Paukštytės par
davinėjo tradicinius Kaziuko mugės širdelių ir grybukų 
sausainius, kuriuos mamytės iškepė, o vyr. skautės kan
didatės gražiai išpuošė. Visada grožimės ir didžiuojamės

Diana Ramanauskaitė siūlo cukrinę vatą.

Vilkiukas kandidatas Karolis Blaževičius pasiruošęs žaidimui.

Prie paukštyčių stalo “širdeles” parduoda sesės Liana ir Rima
Virtuvėje dirbančios sesės Kristina Zubrickienė ir Regina 
Puškorienė su tėveliu Andrium Butkūnu.
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Viktė Moss ir Kristė Zombor

Kaziuko mugėje Detroite

Pirkit bilietus iš brolių Povilo ir Lino!
Žaidimai vaikučiams

Dana Thompson su vyru atvežė daug audinių

♦>< < <

^3^^. HI Lidl

Regina Thompson prie loterijos

Vida Bartkus su papuošalais
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Prie mugės marškinėlių reikia ir eilėj palaukti

mūsų dailiomis “širdelėmis” Kaziuko mugėse.
Vilkiukai svečiams siūlė sprogūzus, skautės - 

saldainius ir cukrinę vatą. Prityrusios skautės ir vyr. 
skautės kandidatės vadovavo fantų loterijai, o prityrę 
skautai tvarkė žaidimus vaikams. Gi pas skautus jauni
mas patys galėjo nusidažyti mugės marškinėlius.

Tuntų skautų tėvai pravedė didžiąją Velykinio 
stalo loteriją. Buvo galima išlošti krepšinio varžyboms ir 
beisbolo žaidynėms bilietus, kelionę šeimai j “water 
park”, vyno ar kavos krepšį, napoleoną, kumpį, raguolį 
ir kitas puikias dovanas.

Ačiū visiems mugės darbuotojams ir svečiams. 
Jūs visi prisidėjote prie jos pasisekimo ir puikiai 
parėmėte Detroito skaučių ir skautų tuntus. Linkime 
visiems gražaus, šilto pavasario!!

Tuntininkai Rasa Karvelienė ir Saulius Anužis
(nuotraukos v.s. R.Karvelienės)

Maistui bilietus parduoda Linas Orentas ir Dalia Harp.

“PASLAPČIŲ
IEŠKONĖ”

“Paslapčių ieškonė” - tai vienos dienos
skautiškas įvykis, kuriame skautų ir 

skaučių skiltys lenktyniavo 
Chicagos vidurmiestyje ir palei 
Michigan ežero krantą.

Skiltims buvo dalina
mi paslapčių “raktai”, 
kurie nurodė sekančios

vietovės pavadinimą. 
Dažnai skiltys turėjo 

nugalėti kliūtį (detour) - tai 
pasirinkimas tarp dviejų skau

tiškų galvosūkių. Tik nugalėję
kliūtį skiltis gaudavo savo sekantį “raktą” (clue). 
Skiltis, kuri surado visas nustatytas vietoves, nugalėjo
visas kliūtis ir pirmoji pasiekė ieškonės paskutinę stotį - 
laimėjo lenktynes. Skiltys keliavo pėsčiom, autobusais ir 
traukinėliais.

Idėja “Paslapčių ieškonei” kilo bežiūrint tele
vizijos programą “Amazing Race”, vartojant programos 
bruožus ruošiant taisykles bei kliūtis.

Šių metų balandžio 1 dieną, Chicagos apylinkės 
skautų ir skaučių vadovai, vadovės ir tėveliai suorgani
zavo pirmąją “Paslapčių ieškonę”. Šioms lenktynėms 
užsiregistravo 35 prit. skautai ir skautės bei jūrų skau
tai ir skautės nuo 13 iki 17 m. amžiaus. Pasiruošimo 
sueigoje, dieną prieš ieškonę, buvo sudarytos septynios 
skiltys, kiekvienoje skiltyje po tris seses ir du brolius. 
Pasiruošimo sueigoje skiltys turėjo išsirinkti skilties 
vardą, turintį ką nors bendro su keliavimu. Taip pat 
kiekviena skiltis sukūrė savo simbolį, kurį kiekvienas 
nupiešė ant savo kairės rankos riešo.

“Paslapčių ieškonėj” dalyvavusios skiltys: 
“Skautų rikshaws” - Agnė Janušauskaitė, Albinas 
Liubinskas, Lisa Bacevičiūtė, Antanas Paužuolis, Diana 
Ramanauskaitė.
“Išdykę čigonai” - Evelina Janušauskaitė, (Aleksas 
Meilus), Chelsea Putriutė, (Jonas Weir), Ginta Sutkutė. 
“Iškylos batai” - Daina Kielaitė, Rimvydas Šoliūnas, 
Gabrielė Damašiutė, Robertas Senkevičius, Viktorija 
Kirkutė.
“Geležiniai giliukai” - Liana Liubinskas, Aleksas Jučas, 
(Monica Sedvydis), Mikutis Leipus, (Lina Meilutė).
“Violetiniai lėktuvai” - Carina Ozers, Marius Stalionis, 
(Julija Petraitis), Audrius Aleksiūnas, Aldona Martinka. 
“Degantys dviračiai” - Laura Petrauskas, Martynas 
Matutis, Regina Ramanauskaitė, Jonas Savickas, Siga
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Chicagos fone “Paslapčių ieškonės” dalyviai. Nuotr. D. Ramanausko

Lapinskaitė.
“Keliaujantys akli” - Liana Jokubauskaitė, Aliukas 
Lapinskas, Andreja Kiela, Stepas Saulis, Kate Norkaitis- 
McConnell.

(Skautai, pažymėti skliausteliuose j lenktynes 
neatvyko, taigi viso dalyvavo 30 skautų)

Kiekviena skiltis turėjo po du palydovus. Jais 
buvo - Justinas Andriušis, Linas Gierštikas, Andrius 
Tamulis, Albertas Kerelis, Edmundas Brooks, Darius 
Aleksiūnas, Ričardas Chiapetta, Aliukas Brooks, Saulius 
Fabianovich, Danius Andriušis, Renutė Andriušytė, 
Kristina Burokaitė, Linas Aleksiūnas ir Vytas 
Kapačinskas.

“Paslapčių ieškonė” prasidėjo prie Buckingham 
fontano, netoli Michigan ežero pakrantės ir Chicagos 
vidurmiesčio - “The Loop”. Oro sąlygos - 35 F temper
atūra ir nei vieno debesėlio danguje - labai gražu. Saulei 
švintant, 7:00 ryto, skiltys gavo savo pirmą “raktą” ir 
pradėjo ieškonę.

Pirmoji vietovė, kurią skiltys turėjo surasti, 
buvo State ir Madison gatvių sankryža, tai pats 
Chicagos centras. Ten reikėjo atlikti vieną iš dviejų 
kliūčių: arba žaisti žaidimą atsakant klausimus apie 

Baden Powellio gyvenimą, surenkant bent 300 iš galimų 
540 taškų, arba surasti ir nufotografuoti šešias skulp
tūras esančias Chicagos vidurmiestyje.

Baigę pirmąją kliūtį, skiltys gavo sekantį raktą, 
kuris nurodė skiltims nukeliauti prie “Cloudgate” - 
didžiulės sidabro spalvos debesio formos skulptūros, 
pravardžiuojamos “Jellybean”. Ji randasi Millennium 
Parke, apie 1.2 km nuo State ir Madison sankryžos. 
Radę “Cloudgate”, skautai gavo sekantį raktą (čia nebu
vo kliūties) surasti populiarią valgyklą “Billy Goat 
Tavern”, kuri yra žemiau gatvės lygio, po Michigan Ave., 
truputį į šiaurę nuo Chicagos upės. Tenai reikėjo atlikti 
antrą kliūtį: arba atsakinėti klausimus apie Chicagos 
istoriją, vartojant informaciją esančią ant Michigan Ave. 
tilto plakatų, arba surasti tris istorinius akmenis ar 
architektūrines liekanas įmūrytas Chicago Tribune 
laikraščio pastato išorėje. Baigę vieną arba kitą kliūtį, 
skiltys sugrįžo į “Billy Goat Tavern” gauti savo sekantį 
raktą.

Raktas, kurį skiltys gavo prie “Billy Goat 
Tavern” rodė, kad teks keliauti požeminiu traukiniu 
(subway) ir surasti Wrigley Field. Tai vienas iš dviejų
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Chicagos beisbolo klubų stadionų. Nuotolis buvo apie 8 
km ir kelionė užtruko apie 25-30 minučių. Suradę 
Wrigley Field, skiltys gavo sekantį raktą, kuriame liepia
ma atrasti “Totem Pole” - Amerikos Indėnų didelį, 
įvairiomis gyvūnų figūromis išskaptuotą, medinį stulpą 
Lincoln Parke, apie 2 km. nuo Wrigley Field.

Prie “Totem Pole” - kliūtis. Arba atlikti apie 1 
km orientacijos kursą, pagal kompasą ir žemėlapį, arba 
visi skilties skautai turi teisingai surišti penkis mazgus. 
(Įdomu, kiek skautų,-ių nemokėjo visų penkių mazgų...) 

Sekantis raktas įsakė skiltims nuvykti į poilsio 
stotį - “Pit Stop” prie “Wiener’s Circle” valgyklos apie 5 
km nuo “Totem Pole”. Skiltys turėjo progą suvalgyti 
plačiai žinomas “Wiener’s Circle” karštas dešreles (hot 
dogs) bei kitų patiekalų. Visi turėjo pabūti poilsio stoty
je bent 30 minučių prieš keliaujant toliau. Baigę pietus 
ir trumpą poilsį, skiltys gavo sekantį raktą, kuriame 
nurodyta sekanti vietovė - Sheffield ir Armitage gatvių 
sankryža, netoli De Paul universiteto Lincoln Park cen
tro. Ant to kampo yra Starbuck's kavinė bei Argo Tea 
arbatinė. Buvo galima atsigerti šiltos kavos ar arbatos. 
Čia kliūties nebuvo, tai skiltys lengvai atsiėmė sekantį 
raktą.

Nuo Sheffield ir Armitage gatvių sankryžos 
reikėjo atsirasti Lincoln Park zoologijos sode. Ten turėjo 
spręsti kliūtį: iš atminties surašyti skautų įžodį, šūkį, 
pošūkį, įstatus ir geležinį įstatą arba surasti ir nufo
tografuoti šešis iš dešimties gyvūnų zoologijos sode. 
Liūdna, kad nei viena skiltis nepasirinko surašyti įžodį 
ir įstatus - turbūt buvo įdomiau gyvulių ieškoti?

Iš zoologijos sodo skiltys keliavo link North 
Avenue pliažo prie Michigan ežero. Tai apie 3 km kelio. 
Ten jų laukė sekanti kliūtis - padaryti skautų lelijos for
mos smėlio skulptūrą, arba laimėti tinklinio žaidimą 
prieš skautų vadovų komandą. Tik viena skiltis 
pasirinko smėlio skulptūros užsiėmimą. Maždaug šiuo 
laiku, apie 1:30-2:30 p.p. tarpais pradėjo lynoti.

leškonė ėjo prie galo, bet pirma dar reikėjo 
surasti istorinį Chicagos vandens bokštą, vieną iš labai 
mažo skaičiaus pastatų, kuris nesudegė per didįjį 
Chicagos gaisrą 1871 metais. Prie vandens bokšto 
skiltys gavo paskutinį raktą - kuo greičiau atsirasti 
Navy Pier pastato rytiniame gale ir surasti USS Chicago 
laivo didžiulį inkarą - “Paslapčių ieškonės” pabaiga.

Penkios skiltys spėjo baigti visą ieškonę ir 
kliūtis prieš 4:00 p.p. Dvi skiltys per ilgai užtruko 
baigiant kelionę ir kliūtis, ir buvo nuvežtos tiesiai į lenk
tynių užbaigimo vietą. Iš viso skiltys nukeliavo, apie 40 
km, kelios skiltys pėsčiom nužygiavo net 30 km!!! 
Skiltys, pilnai baigusios visą ieškonę, aplankė dvyliką 
pagrindinių vietovių ir dar daugiau matė pakelyje.

“Paslapčių ieškonės” laimėtojai: 1-ma vieta - 
“Skautų rikshaws” skiltis, 2-ra vieta - “Degantys dvi
račiai”, 3-čia vieta - “Keliaujantys akli”.

Didelis skautiškas AČIŪ! visiems vadovams ir tėveliams 
(virš 50), prisidėjusiems prie “Paslapčių ieškonės” 
planavimo ir pravedimo.

Donatas Ramanauskas \
“Paslapčių ieškonės” Vedėjas

“Verpsčių” Velykinė 
sueiga

N
ors šiais metais pavasaris saulės spindulių ir 
ankstyvų žiedų kažkodėl pašykštėjo, “Verpstės” 
surado juos savo Velykinėje sueigoje Aldonos 
Rauckienės jaukiuose namuose. Artėjant Kristaus 

prisikėlimo didžiajai šventei, buvo ne tik įdomu pasidal
inti mintimis, kaip švenčiame Velykas savo namuose, 
bet taipogi pamatyti Užgavėnių ir Velykų papročius 
vaizdajuostėje “Lietuviškas kalendorius”. Ši puiki vaiz
dajuostė, kurią lituanistinėje mokykloje, užbaigusi 
pamokas apie lietuvių liaudies papročius, mokiniams 
rodydavo Aldona, buvo pagaminta Lietuvoje 2000-siais 
metais. Ją režisavo žinomas ir talentingas filmuotojas 
Arvydas Barysas. Iš tiesų, lietuvių tauta gali pelnytai 
didžiuotis savo turtinga kultūra ir gausiais papročiais. O 
mūsų tautiečiai, kurie svetimose šalyse sąmoningai tęsia 
savo tėvų, senelių ir prosenelių perduotas tradicijas, 
verti didelės pagarbos ir padėkos. Sesė Aldona ruošia 
tuos pačius valgius, kuriuos ruošdavo jos mama ir moči
utė. O, kad ji yra gera šeimininkė, liudijo gražus ir 
turtingas vaišių stalas.

Po skanių vaišių, antroje sueigos dalyje, 
matėme organizacijos “Vaiko vartai į mokslą” pagam
intą DVD “Dievo vaikai”. Tai dokumentinis įrašas paro
dantis organizacijos darbą ir paramą po-mokykliniuose 
centruose, kuriuos Lietuvoje lanko problematinių šeimų 
vaikai. “Vaiko vartai į mokslą” organizacija šiems 
vaikams ir paaugliams yra paruošusi keturias progra
mas: 1) “Charakterio ugdymas”, 2) DRĄSĄ (drįsk 
rūkalų, alkoholio, svaigalų atsisakyti), 3) SAU 
(sąmoningos asmenybės ugdymas), 4) “Žingsniai į pras
mingą gyvenimą”. Šiuo metu ruošiama penktoji - 
SPARNAI. Dvi “Verpstės” - Dana Dirvonienė ir Ritonė 
Rudaitienė priklauso programų redakciniam kolektyvui. 
Daug kitų, jei ne viena, tai kita proga prisidėjo finansine 
ir dar kitokia parama.

Iš velykinės sueigos visos išsinešėm daug 
įspūdžių ir minčių. Tarp jų ir labai įžvalgiai jautrią 
maldą. Ją laiško formoje parašė vieną centrą lankanti 
devynmetė mergaitė iš labai gausios šeimos: “Labas, 
Dieve, Kiekvienas žmogus yra žemėje su savo kojomis
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tavo dėka. Nes tu sukūrei mano Mamą ir Tėvelį. Be 
tavęs nebūtų ir manęs, be tavęs neturėčiau draugės 
Žydrūnės, Beatričės ir kitų gerų draugų. Žinoma, gyven
ime yra netik gero dalyko, yra ir blogas, nes jei vieni geri 
dalykai šiame pasaulyje būtų - nebūtų taip įdomu. 
Geriau pažinti ir gera, ir bloga. Nors kai kurie dalykai ir 

nelabai geri būna mano šeimoje ir kitur. Žinoma ir 
kitose šeimose. Bet aš dėkinga, kad gimiau ir žinau, kad 
tu padėsi visada kai galėsi. Myliu tave. Aurytė.” 
(Nurašyta nuo DVD viršelio.R.R.)

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

JAV ATLANTO RAJONE

Jubiliejinių gimtadienių proga - gėlių puokštės ir nuoširdūs linkėjimai. Iš k.: kun. Albinas Gurklys, Algis 
Jelinskas, Steponas Zabulis, Vytenis Nenortas, šios mugės vyr. šeimininkė Birutė Bernotienė* ir Marytė 
Banevičienė.

Nori ar nenori - 
Kaziuko mugė 
vyksta!

H
artforde niekas neklausia ar vyks Kaziuko 
mugė, tik klausia - kada?! Tai, pagal seną įpro
tį, nes jau taip iš jų visuomenė tikisi, skautai ir 
skautės kovo 4 d. suruošė Kaziuko mugę šv. Trejybės 

bažnyčios salėje. Šv. Mišias atnašavo ir mugėje sveči
avosi ištikimasis lietuvių bičiulis kun. Albinas Gurklys, 
nepabojęs virš valandos kelio iki Hartfordo.

Šv. Kazimiero šventėje buvo gera proga pasveik
inti jubiliatus, skautininkus Steponą Zabulį ir Birutę 
Bernotienę. Tai “Šatrijos” ir “Tėviškės” vietininkijų 
ilgamečiai vadovai.

s.Steponas Zabulis 1980 m. buvo Atlanto rajono 
“Suktinio” ir 1984 m. “Geležinio vilko” stovyklos 
viršininku, dabar kiekvienais metais dalyvauja Atlanto 
rajono stovykloje dirbdamas maitinimo skyriuje.

s. Birutė Bernotienė, vyresniąja skaute atvykusi 
į Hartfordą, 1949 m. spalio 16 d. su kitom 14 skaučių 
dalyvavo steigiamojoj “Vaidilučių” skilties sueigoje. 
Skiltininke buvo išrinkta vyr.sk. Danguolė 
Ruseckaitė(Banevičienė), paskiltininke - Birutė 
Kirkutytė (Bernotienė). Skilties globėja - ps. Irena 
Ruseckienė. Skaučių gretoms augant, 1955 m. įsteigta 
skaučių “Šatrijos” vietininkija, pirmoji vietininkė - ps. 
Birutė Bernotienė.

Mieliems Jubiliatams linkime švęsti dar daug 
gimtadienių!!!

an
(nuotraukos Ed. Krakausko)
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Kaziuko mugėje - Sigita, Aras, Marytė ir Linas Banevičiai.

Sesė Aldona Saimininkienė leidžia loterijon savo kūrinį - šiaudo paveikslą.
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Bostone - Snaigė 
ir septyni nykštukai!

Šią žiemą Bostone buvo labai mažai sniego, bet ben
druomenė vistiek jau laukė pavasario ir pumpurų 
žydėjimo. Jis prasidėjo kovo 11d. skautų Kaziuko 

mugėje Bostono Piliečių klubo trečiame aukšte. Įėję į 
salę, visi pastebėjo tulpėmis bei narcizais papuoštus 
apskrituosius stalus. Skautai visada taip gražiai moka 
atskleisti gamtos pasikeitimus.

Tuntų iškilminga sueiga pradėta dienos progra
ma. Po įsakymų, paukštytės įžodį davė Laryssa 
Plaškonos-Zak. Į skaučių kandidačių eiles perėjo Elytė 
Auštraitė, Alisa Rasytė ir Kristina Narkevičiūtė. 
Geltonai pasipuošė salė, kai septynios sesės davė 
skautės įžodį. Tai - Brigita Alinskaitė, Gabrytė 
Grigonytė, Alėta Juozelskytė, Lara LeBlanc, Monika 
Leveckytė, Reda Limantaitė ir Kristina Štuopytė. Į pri
tyrusių skaučių eiles įstojo Lina Balta, Lina Neidhardt 
ir Isabella Štuopytė. Tuntininkė Asta Norvaišienė 
įteikė “Ačiū” ženkliukus sesėms, kurios per pastaruo
sius metus prisidėjo prie skautiškų darbų. Tai - Adelė 
Bubnytė, Monika Gimiūtė, Reda Limantaitė, Audra 
Norvaišaitė ir Kristina Štuopytė.

“Žalgirio” tunte vilkiuko įžodį davė Tyler 
Kiliulis ir Andrius Narkevičius. Į skautų kandidatų eiles 
perėjo Andrius Bernotas, Tomas Bernotas, Stevenas 
Bonda, Lukas Cepkauskas, Mitchell Kiliulis ir 
Gabrielius Žibaitis. Tuntininkas Romas Juozelskis 
įteikė “Ačiū” ženkliukus broliams aktyviai daly
vavusiems šių metų skautiškoje veikloje. Tai - Vytas 
Cepkauskas, Tauras Norvaiša, Saulius Šležas ir Vytas 
Štuopis.

Baigiantis sueigai, tuntininkas Romas 
Juozelskis pakvietė Atlanto rajono Vadę Naidą Šnipaitę- 
Johnson perkirpti kaspiną prie durų ir pradėti mugę. 
Nuaidėjus ilgai lauktam sakiniui “Mugė atidaryta!”, 
skautai ir skautės pakaitomis skubėjo talkininkauti prie 
savo stalų. Visiems užteko laiko ir pietus pavalgyti, ir 
draugus pamatyti, ir loterijoje laimę išbandyti.

Antrą valandą, trisdešimt šeši jauni renginio 
dalybai nuskubėjo persirengti kostiumais vaidinimui. 
Šių metų mugės spektaklis buvo “Snaigė ir septyni 
nykštukai”, kurį pastatė režisierė sesė Daiva Kiliulytė 
su padėjėja sese Gailute Kligyte-O'Connell. Po devynių 
įtemptų repeticijų atėjo laikas pasirodyti scenoje. Senė 
Karalienė (Lina Juozelskytė), nuolat trokštanti būti 
pati gražiausia, vis kalbėjosi su savo veidrodžiu (Audra 
Norvaišaite). Veidrodis bylojo, kad pamotės tarnaitė 
Snaigė (Kristina Šimkutė), o ne senė Karalienė, yra pati 
gražiausia. Karalienės įsakymui nepaklusęs medžiotojas 
nenužudė Snaigės, bet paliko ją miške. Ten ji susitiko su 

miško gyventojais ir septyniais nykštukais. Karalienė, 
persirengusi senute, įsiūlė Snaigei nuodingą obuolį. 
Netrukus Snaigei pradėjo suktis galva, o čia, kur buvę, 
kur nebuvę, dar šeši obuoliukai ją apspito... Amžinu 
miegu užmigusi Snaigė visus nuliūdino, tačiau ne ilgam. 
Princas Gražutis greitai atkeliavo ir Snaigė atsibudo. 
Visi džiaugiamės, kad Snaigės gyvenimas pasikeitė.

Po vaidinimo tuntininkė Asta Norvaišienė 
padėkojo visiems prie vaidinimo prisidėjusiems. Svečiai 
atsisveikino su draugais ir pažįstamais, pasiėmė loteri
jos laimėjimus ir iškeliavo namo. Galite neabejoti, kad 
stalus ir kėdes pasilikę tvarkyti skautai bei skautės jau 
nejučia galvojo apie vasarą įvyksiančią Atlanto rajono 
skautų stovyklą... Užsukite ir jūs šiais metais rugpjūčio 
12-19 d.d. į Bolton, MA. Gal ten miške sutiksit septynis 
nykštukus su mumis bežygiuojančius...

vyr.sk.v.sl. Daiva Juozelskienė
(nuotraukos v.sl. Daivos Juozelskienės)

Andrius Narkevičius ir Tyler Kiliulis duoda vilkiuko įžodį.

Laryssa Plaškonos-Zak duoda paukštytės įžodį. Draugininke - 
Joana Šimkienė, vėliavą laiko Tomas Štuopis. Nuotr. Danos 
Dilbienės
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Loterijoje laimę išbando Emilija Strazdytė ir Siga Juozelskytė.

“Baltijos” t. tuntininkė Asta Norvaišienė ir “Žalgirio” t. tun- 
tininkas Romas Juozelskis pasiruošę mugės atidarymui 2007 
m. kovo 11 d., Bostone

nuotr.Danos Dilbienės

Snaigė - Kristina Šimkutė Nuotr.Danos Dilbienės

"Obuoliai” (iš viršaus) Mitchell Kiliulis, Matas Leveckis, 
Stevenas Bonda, Andrius Narkevičius, Darius Shubert ir Lukas 
Narkevičius laukia kada bus jų eilė išeiti į sceną.
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Į senelę persirengusi Karalienė - Lina Juozeiskytė atėjo pas 
Snaigę.

Karalienė (Lina Juozeiskytė) kalbasi su veidrodžiu (Audra 
Norvaišaite)

Prie miegančios Snaigės nykštukai - Andrius Bernotas, Lina Neidhardt, Emilija Strazdytė, Siga Juozeiskytė, 
Monika Girniutė, Brigita Alinskaitė ir Jonas Šimkus; princas Gražutis - Lina Balta, šone kiškis - Kristina 
Narkevičiūtė ir “skunkiai”-šeškai - Elytė Auštraitė ir Alisa Rasytė.
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“Pilies pleputės” - Lara LeBlanc, 
Monika Leveckytė, Alėta Juozelskytė 
ir Rėdą Limantaitė bei Krivis - Rūta 
Strazdytė (dešinėj), žiūri kaip šluoja 
Snaigė - Kristina Šimkutė.

Prie savo stalo prit.skautės Aurelia 
Mickūnaitė, Adrija Vaičiulionytė, 
draugininke Angelika Kazakaitytė, 
Lina Bonda, Adelė Bublytė, Lina 
Juozelskytė, Audra Norvaišaitė, Laura 
Šukytė ir Sofia Rasytė. Sueigos metu 
draugininke! sese Angelikai visi 
padainavo “Ilgiausių metų!” 25-to 
gimtadienio proga.

EUROPOS RAJONE

Skautiškuoju keliu 
Anglijos žemėje.....

P
agal raštiškus duomenis, pirmoji lietuvių 
skautų/čių stovykla vyko liepos 28 - rugpjūčio 5 
dienomis 1950 metais gražiame vid. Anglijos 
kalnų regione Darley Moor, netoli Ashbourne, 

Derbyshire. Šitie pirmieji stovyklavimo žingsniai įtvirti
no lietuvių skautų veiklą šiame krašte.

Po penkių sėkmingų vasaros stovyklų Derbyshire, 
New Forest (Hampshire), vasaros stovykloms pastovų 
žemės kampelį skautai pasirinko puikioje Lietuvių 
Sodyboje, Hampshire. (Naujai sukurta Lietuvių namų 
Akcinė bendrovė nupirko 23 ha žemės su pastatais 1955

m. kovo mėn. seneliams, vasarotojams, stovyklautojams 
pasidžiaugti. Ją pavadino Lietuvių Sodyba, Headley 
Park regione). Šeštoji stovykla vyko 1955 m. liepos 30 - 
rugpjūčio 7 d.d. Tai pirmoji stovykla šioje vietoje, galim
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Po ordino įteikimo sesei Kristinai 2007 m. kovo 11 d., prie šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios, Londone, stovi v.s. Vincentas 
O'Brien, ps. Vlada Minkote, s. Kristina Markevičiūtė-Harmes, 
ps. Monika Raišytė, prit.sk. Laura Galvanaitė ir prit.sk. 
Jurgita.

(žemiau dedamos nuotraukos yra iš AN archyvo)

sakyti - ant savo žemės. Nuo to laiko skautų vasaros

stovyklos įsigijo nuolatinę vietą Lietuvių Sodyboje.
Šie yra 58-ieji mūsų stovyklavimo metai. Skautų 

kalendoriuje jie yra reikšmingi nes sutampa 100 metų 
nuo pirmos Baden Powell įkurtos skautų stovyklos 
Brownsea Island. Todėl ir mūsų stovykla Lietuvių 
Sodyboje šiais metais pavadinta “Baden Powell 
Jubiliejinė Stovykla” Stovyklos laikas - liepos 28 - 
rugpjūčio 5 d.d. Planuojama turėti priešstovyklinę 
ruošos savaitę liepos 21-27 dienomis. Stovyklos 
viršininke sutiko būti v.s. Vida Gasperienė. Stovyklos 
programai sudarytas skautų darbo būrelis, kurie sus
tatys veiklos rėmus, registraciją ir 1.1. Tikimės sulauk
ti skautų svečių iš Lietuvos ir Europos. Bus dedamos 
pastangos aplankyti Brownsea Island. Tai daug pas
tangų reikalaujantis darbas iš visų padėjėjų ir pri
jaučiančių skautybės ideologijai. Esame pilni vilties, 
kad stovykla bus sėkminga ir joje atsiras daugiau jaunų 
vadovų, kurių šiuo metu stokojame.

Skautiškųjų metų bėgyje seserijos vadovės suorga
nizavo sueigą 2006 m. lapkričio 5 d., kurioje dalinomės 
mintimis apie skautavimą, Kūčių papročius ir tradici
jas, burtus, valgius. Sesės kūrė kalėdinius atvirukus su 
šiaudiniais ornamentais, vyko žaidimai. Išsiskirstė 
prašydamos daugiau panašių sueigų. Tuoj po to, vyko

1965 m. lietuviškosios skautybės albumą Pasaulio skaučių Vadei, Lady Baden Powell, įteikė v.s. 
B.Zinkus, s.G.Valterytė-O'Brien, v.s. G.Zinkienė ir v.s. J.Maslauskas.
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1997 m. seses ir brolius skautus Anglijoje aplankė Seserijos ir 
Brolijos Vyriausieji Skautininkai. Stovykloje - v.s. 
S.B.Vaitkevičius, VS v.s.fil. Albinas Sekas, v.s. Vida 
Gasperienė ir VS v.s.fil. Rita Penčylienė

elektroninis susirašinėjimas ir uždaviniai sesėms - susi
pažinti su skautiškais papročiais ir 1.1., kurį į savo 
rankas paėmė sesė Ramunė Padleckytė-Sanderson, 
pasisemdama medžiagos iš Lietuvių Skaučių Seserijos 
knygos “Sese budėk!” Šie elktroniniai susirašinėjimai 
vyksta ir toliau.

2007 m. sausio 18 d. vyresnieji skautininkai nuvyko 
pas ps. Tony (Antaną) Philpott į Bristol įteikti jam pil
nai užsitarnautą pažymėjimą - Lelijos Ordiną. Nors 
Tony sveikata šlubuoja, jis nepasiduoda, ir žada atvykti 
į šių metų stovyklą Lietuvių Sodyboje.

Kovo mėnesyje vyresnės sesės susirinko vyr.sk. 
Laimos O'Brien namuose, pasitarti apie vyresniųjų 
sesių programos veiklą ir kaip ją galima tobuliau 
vykdyti. Sueigos darbai - dažymas ant stiklo (glass 
painting). Šie rankdarbiai bus išstatyti vasaros stovyk
los metu ir norintiems bus parodyta, kaip piešti ant stik
linės taurės, puodelio ir t.t.

Kovo mėnesyje vyko vadovų posėdis Šv.Kazimiero 
lietuvių bažnyčios patalpose, Londone, buvo aptarta 
metų veikla. Sekmadienį, po iškilmingų šv. Mišių, kovo 
11d. lietuvių bažnyčioje buvo įteiktas ordinas Seserijos 
atstovei s. Kristinai Markevičiūtei-Harmes. Gaila, kad 
pebuvo galima įteikti, taip pat Lelijos Ordinus, broliams 
v.s. Vincentui O'Brien ir v.s. Vladui Gedmintui. Tikimės 
tą atlikti vasaros stovyklos metu.

Kovo 31 d. sesė Laima O'Brien suorganizavo seser
ijos ir brolijos žygį į Epping mišką Londono užmiestyje.

Brolis Mikel Ludwig yra kruopščiai paruošęs elek
troninį Europos rajono tinklalapį www.lsseuropa.co.uk 
o “Budėkime” - LSS Europos rajono leidinys jau švenčia 
56 metus, vedamas redaktoriaus H.Gaspero, admin
istruojamas v.s. S.B.Vaitkevičiaus; medžiagą renka v.s. 

J.Maslauskas, nuotraukas pristato ps. Tony (Antanas) 
Philpott. Pirmą kartą “Budėkime” pasirodė Anglijos 
padangėje 1951 m. rugpjūčio 15 d., redaktorium buvo 
sk. VFidleris.

Lietuviškas skautavimas šioje žemėje yra užsitar
navęs neišnaikinamą žymę bendruomenės veikloje. Mes, 
vyresnieji, dedame visas pastangas, kad turtingą skau
tišką “kraitį” toliau vestų tie, kuriems svarbu ir būtina 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.
Visuomet budime!

v.s. Vida Gasperienė

Skaučių vakarinė malda prie laužo, 
1931 m. liepos 16 d., Birštone

Mielosios Sesės,

Pabūkime nors mintyse prie 
šio uždegto laužo.

Jos buvo vienos iš pirmųjų 
skaučių Lietuvoje.

Jų uždegtas laužas dega visose 
pasaulio šalyse, kur susirenka 

lietuvės skautės.

Budėkime!

Lietuvos Skaučių Seserijos 
Kauno vyr. skaučių draugovės “Aušra" sesės skautės

2007 m. vasario 22 d.
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Stovyklaut, iškylant...!
• Stovykla yra draugystė gamtoje.
’Skautų stovykla yra tas paprastas gamtoje stovyklavi
mas, kuris reikalauja mažiausiai reikmenų ir daugiausia 
berniukų dalyvavimo.
’Trejopas stovyklavimo tikslas: 1) įgyti daugiau skau
tiškų žinių gamtoje; 2) ugdyti stovyklautojų būdą; 3) 
tarnauti lietuvybei.
’Gera stovykla, kai kiekvieno ir kiekvienos dvasia 
praturtinama sveikais užsiėmimais, tinkama programa, 
tikrai skautiška nuotaika ir lietuviška dvasia.

ŠIS TAS APIE PALAPINĘ:
Palapinę statyti į rytus ar pietryčius, kad saulė 

pasiektų bent kartą per dieną. Nestatyti arti krūmų 
(uodai), daubose (šalta), toliau nuo aukštos žolės 
(gyvatės). Nestatyti palapinės po medžiais, kad 
neužkristų šakos, nevarvėtų ant palapinių, netrenktų 
žaibas.

Palapinė yra skauto namai stovykloje. Todėl 
palapinė turi būti švari, smagi, tvarkinga, gerai išvėdin
ta.

Palapinėje, kaip ir kuprinėje, kiekvienas daiktas 
turi savo vietą; net tamsoje kiekvienas daiktas turi būti 
lengvai surandamas.

Lova ir guolis - pats svarbiausias palapinės 
turinys. Jei vartojama sudedama lovelė, mažiau vargo. 
Jeigu gulama ant žemės, reikia pasidaryti lovą iš šakų, 
paparčių ir kt. Visada po apačia turi būti drėgmės 
nepraleidžiantis paklotas. Naktį miegama ne dieniniais 
drabužiais, ar visais, ar tik apatiniais, o naktiniais - 
pižama. Kiekvienas prityręs stovyklautojas žino, kad su 
tais pačiais drabužiais miegoti nemalonu, šalta, drėgna. 
Dienos metu guolis, po išvėdinimo (apie vidudienį), 
sulenkiamas į krūvą arba susukamas į kamuolį, kad po 
laužo vakare reiktų tik atsukti ir gultis.

KAIP IŠKYLAUTI
Nėra ko išeiti į miškus ir pievas ir 

dykinėti! Skautai gali ieškoti ypatingų žvėre
lių, arba uogauti, ar fotografuoti, ar surasti 
ypatingų gėlių ar krūmų.

Nors kažin kokia būtų iškyla, nėra 
reikalo nuvargti ir nusivaryti. Kas pusva
landį galima kojas į medį atrėmus, ar kitaip 
jas iškėlus, penketą minučių pailsėti.

Pakeliui reikia saugotis vaikščioti, 
kur uždrausta, apie ūkius ir namus.

Kai iškylauji su grupe, visada turėk 
draugą su savim, neatsiskirk vienas. Niekad, 

kad ir dviese, nenueikite nuo kitų taip toli, kad jų nebe- 
girdėtumėt šaukiant ar švilpiant.

ATSARGUMAS KELYJE
Jei tektų trumpą laiką žygiuoti automobiliais 

važiuojamu keliu, ženk prieš judėjimą ir laikykis kuo 
toliausiai kairės. Žygiuojant keliese, reikia eiti žąsele.

Temstant ar sutemus užrišk baltą nosinę aplink 
dešinę blauzdą. Važiuojančių automobilių šviesos 
apšvies raištį. Bet ir tuo atveju pasitrauk kiek galė
damas iš kelio.

Iškylaujant vakare 
šviestuvas yra būtina.

Venk privačių kelių, 
geležinkelių bėgių ir tiltų. 
Jei neišvengiama pereiti - 
nedelsk.

Skautas tik 
nelaimės atveju stabdo 
pravažiuojančių mašiną.

Jei gautas leidimas 
pereiti per privačią nuosavy
bę, ženk per vartus, ir 
nepamiršk juos uždaryti Koštuvas lauko virtuvė; 
paskui save.
KIRVIS IR PEILIS:

Skautas turi mokėti vartoti kirvi ir peilį. 
Saugumo taisyklės yra šios: 
kirsti žemyn ir nuo savęs;
niekuomet nekirsk į ką nors atremtus medžius ar šakas; 
vartojant kaladę, ant jos pasidėjus kirsti;
nebevartojamą kirvuką įdėti atgal į makštį;
rūpintis, kad kirvio ašmenys būtų aštrūs ir kotas paa- 
lyvuotas;
peiliai taip pat turi būti aštrūs, švarūs ir patepti; 
pavojinga yra pjaustyti į save ir drožti sėdint. Drožti 
reikia prieš kelius.
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UGNIES KŪRIMAS:
Skautaujant dažnai reikia turėti reikalų su 

ugnies kūrimu bei kūrenimu. Valgiui gamintis, slapiems 
drabužiams džiovinti, pasišildyti, signalizuoti ir 1.1.

Ugnis labai naudingas ir reikalingas daiktas, 
bet naudojant neatsargiai - gali būti labai žalinga. 
Skautas visada atsargus su ugnimi.

Kaip kurti ugnį? Pirmiausia parengti vietą- 
ugniavietę: nurausti užsidegti galinčius daiktus, atversti 
velėną. Jei galima, kurti ugnį plikoje žemėje. Svarbu 
mokėti parinkti medį. Pirma tenka parūpinti beržo 
žievės, sausų lapų, skujų, sausų šakelių bei krūmelių. 
Visus šiuos daiktus skautas turėtų vartoti prakuroms, 

bet ne popierių. Pradėti maža šakelių krūvele, lengvai 
sudėta; po to pridėti didesnių šakelių piramidės pavidalu 
ir tada storesnius pagaliukus.

Pasirūpinti kuro atsarga, kad ugnis neužgestų, 
kol ieškoma daugiau malkų. Jei ruošies virti valgį, 
sudaryk sąlygas puodui padėti ir pan. Kai turi vandens 
ir viską paruošęs, tada pradėk liepsnelę.

Jei pats pasidarei ugniavietę, pabaigęs likvid
uok, kad neliktų jos nė menkiausio pėdsako.

(Iš v.s.fil. A.Saulaičio SJ knygų - “Skautų Užsiėmimai” ir 
“Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės")
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Siunčiu "Skautų aidui” keletą prisiminimo 
žiupsnelių apie labai mielą asmenybę - 
a.a.fil. Gražiną Musteikytę.

Šiandien - Tarptautinėje Skaučių 
Susimąstymo dienoje, prisimenu Jus ir 
visus mūsų plačioje skautiškoje šeimoje 
sutiktus brolius ir seseris skautes gyve
nančius Lietuvoj, Amerikoj ir Australijoj.

Budėkime!
Sesė Ritonė R.

Siunčiame Jums istorinę nuotrauką, kurią 
mūsų draugovė gavo iš Onos Mažėtytės- 
Čebatoriauskienės dukters Nerutės 
Gutauskienės.

Ši nuotrauka tokia graži, miela, arti
ma visų skaučių širdims, ar ne? Daugelio 
sesių tikrai jau nebėra gyvųjų tarpe, bet 
malda ir laužas lieka mums kaip testa
mentas.

Tad prisiminkime, pamąstykime, pa
būkime kartu! Budėkime!

LSS Kauno vyr.skaučių 
“Aušros” draugovės sesės

Dėkingi už mūsų anūkėlės Monikos S. 
prisiminimų Lietuvoje išspausdinimą 
“Skautų aide’’.

Linkime sėkmės ir jėgų tęsiant šj 
svarbų darbą.

Regina ir Viktoras K.

Visų Paužuoliukų vardu reiškiame Jums 
ačiū už mūsų nuotraukos patalpinimą 
“Skautų aide”.

Ačiū, sese, už mano 85 metų gimta
dienio aprašymą. Laikas bėga ir mūsų 
vyresnieji sesės ir broliai po truputį aplei
džia eitas pareigas ir iškeliauja j Am
žinybę.

Reikia džiaugtis, kad į jų vietas 
ateina jaunoji karta, kuri gal net nepažino 
ankstyvesniųjų vadovų, kurie patys kūrė 
gyvenimą, augino šeimas ir didžiąją lais
valaikio dalį atidavė skautiškai veikla.

Dievo palaima Jus telydi.
v.s.fil.Antanas Paužuolis

2007 m. Kaziuko mugė jau praeityje. 
Išdalinome pelną ir, kaip paprastai, 50 
dol. skiriame "Skautų aidui". Tegul jis ir 
toliau mus informuoja ir džiugina.

Esame dėkingi sesei A.Ramanauskie- 
nei už įdėtą darbą ir linkime naujai admi
nistratorei sesei Irenai Žukauskienei sėk

mės. Jums visiems sveikatos ir geros nuo
taikos!

Hartfordo skautų ir skaučių vardu
Sesė Danguolė Banevičienė

Dėkinga ir sužavėta SA 2007 m. nr.l. 
Labai puikus skautiškas žurnalas! 0, kai 
paskaičiau straipsnį apie v.s. Albiną Ra
manauskienę, tai ir aš norėčiau pridėti 
keletą žodelių.

Esu labai laiminga, laimingi ir mano 
skautai, kuriems teko susipažinti su sese 
v.s. Albina Ramanauskiene, su kuria dar ir 
dabar aktyviai palaikome ryšius raštu, kai 
kada ir žodžiu.

Nuostabi asmenybė, kuri visada iš
tiesia pagelbos ranką skautybės kelyje, 
negailėdama savo brangaus laiko ne tik 
patarimais, bet ir veikla. Taip pat yra 
dėkingi ir mano buvusios “Birutės” drau
govės skautai. Mes matėm Sesę savo sto
vyklose, su ja bendravome ir jos nepa
miršime.

Už viską dėkojame Jums, mieloji v.s. 
Albina Ramanauskiene.

Budėdama
v.s. Alina Dvoreckienė, Vilnius

Tegu Jėzaus prisikėlimą lyd
intis nuostabos ir džiaugsmo 
šūkis ALELIUJA, pasiekęs 
mūsų ausis, apsigyventų 
mūsų širdyse ir trykštų amži
nosios meilės darbais.

Kun.s. Vilius Viktoravičius,
Klaipėda

Mieli Bendradarbiai ir 
Bičiuliai,
Sveikiname šv. Velykų - 
Kristaus prisikėlimo šventės 
proga ir linkime Jums ir Jūsų 
šeimoms, artimiesiems bei 
draugams linksmų švenčių, 
dvasinio prisikėlimo, atsinau
jinimo, artimo meilės, dži
augsmo, sveikatos, pavasario 
šilumos!

Vytautas ir Gražina 
Kamantai

iš Grand Rapids, Ml

Linksmų šv. Velykų, daugy

bės gražių margučių ir džiaugsmingo rid- 
inėjimo linkime sesei Redaktorei su visais 
pagelbininkais ir visiems “Skautų aido" 
skaitytojams.

Birutė ir Vytautas Vaitkai 
iš Australijos

Aš, Velykų Bobutė, dovanoju margutį.
Žalias - simbolis stiprybės,
Melsva - santarvės, ramybės,
O raudona nuo širdies - meilės simbolis 
vilties.

Sesė Kiaunė 
iš Klaipėdos

Nuoširdžiai prisimindamos Sofiją Čiurlion
ienę, pirmąją Lietuvos skaučių Vadę 
(1930-1934), dramaturgę, poetę, 
Mikalojaus K. Čiurlionio žmoną, siunči
ame “Skautų aidui” auką.

Taip pat ačiū v.s. Albinai Ramanaus
kienei administravusiai "Skautų aidą” 22 
metus, o sesei s.fil. Irenai Žukauskienei, 
perimant administratorės pareigas, 
linkime sėkmės.

“Sofijos Čiurlionienės” 
vyr.skaučių būrelis

Chicago, IL

Maria Pappas
Cook County Treasurer

March 15, 2007

Ms. Elena Namlkas 
Editor
Skautu Aldas 
580 E. Park Ave.
Elmhurst, IL 60126

Dear Elena:

It Is a pleasure to congratulate you on the 84m anniversary of your publication 
Skautu Aldas.

Publishing such a newspaper demands discipline and commitment How I 
admire what you show to accomplish what you do - serve your community with 
a voice that speaks to it and for it.

I believe that strong communities make a strong society. Your publication 
generates strength for the society In which we live, work and raise our families.

Thank you for your commitment to the Lithuanian American community. The 
spirit of your work guided me in creating my website, 
www.cookcountvtreasurer.com, which has property-ownership information in a 
variety of languages.

Best wishes to you on this anniversary, of which you can be most proud.

11* Worth Cl.rk Strvot • Room 212 . CMcago, IHlnoU *0902 . Telophono (312) 803-S2O2 . FAX (312) *03-2113
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ŽAIDIMAI

S U T A R T I N Ė S L S E s Ė S X
K X X L X I E X V T L I X X N U D
A 1 A K U 1 K L I V A L E L I J A
U R V X D I X Ų L X U X X T T X I
T X A T E I N A N A K T I s U X N
Y X X M A X E X I X A Ė X X A v A
B X X Ž Y S X V A X I V 0 X T X A
Ė X U X X B X X U X V Y č I A I X
X A D X Y X Ė X S I X N X B X A X
L I E P S N 0 J A X v Ė L I A V A
M D X Ų X X Ė p X A X X N X X L T
0 A X N X G X v A I N I K U K X G
T S X P N X G X L P X I X Y A X I
I T u A L Y K š I X u X V X L X M
N X D S X S Ė M I K š 0 U R N X Ė
A A X X J 0 J E X X T X X X Ų X X
P A U K š T Y T Ė S X R ū T E L Ė

Dainų žodžiai 
susimaišė 
aukštyn, žemyn, 
įstrižai...

Kai surasi visus žodžius, 
likusios raidės, 
(išskyrus X) 
sudarys vietos vardą, 
kur stovyklauja 
mūsų skautai.

AIDAS, ATEINA NAKTIS, ATGIMĖ, DAINA, DIEVUI, IŠKYLAUTI,

KALNŲ, LAUKAI, LAUŽAI, LIEPSNOJA, LELIJA, LIETUVA, MOTINA, 

PADANGĖJ, PAPUOŠT, PAUKŠTYTĖS, RUOŠKIMĖS, RŪTELĖ, RAMYBĖJ, 

SAPNŲ, SESĖS, SKAUTYBĖ, STOVYKLA, SUTARTINĖS, TĖVYNĖ

TAUTINĖ, VAINIKU, VĖLIAVA, VILNIAUS, VILKIUKAI, VYČIAI.
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LSS — LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
Lietuviškoji skautybė yra Pasaulio skautę sąjūdžio dalis. Pasaulyje yra virš 28 milijony skautę ir skaučiy 

216-oje valstybiy. Pirmoji skautybės įkūrėjo Lord Robert Baden-Powell vadovautoji stovykla berniukams 

įvyko 1907 m. Brownsea saloje.

1918 m. lapkričio 1 d. Vytauto gimnazijoje, Vilniuje, įvyko pirmoji Petro Jurgelevičiaus-Jurgėlos įkur

tos lietuviy skauty-skaučiy draugovės sueiga. Si data laikoma lietuviškosios skautybės gimtadieniu.

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

uždarė Lietuvos Skautę Sąjungą.

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

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

priklauso Lietuviy Skautę Sąjungai (LSS).
Skautę šūkis yra DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Pagrindinis skautiško lavinimo tikslas yra ugdyti asmenybes. Skautai lavinami žaidimais, darbeliais, 

kelionėmis, stovyklomis. "Stovykla yra žmogiško pergyvenimo turtas: gamtos grožis ir didybė; broliškas 

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

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

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

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

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

Skautę sueigos dažniausiai (pagal vietos sąlygas) vyksta po lituanistinės mokyklos pamokę.
Visi vadovai ir vadovės yra savanoriai, jvairiy profesijy žmonės. Vadovus,-es saisto skautiškos tradici

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