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DIEVUI - TĖVYNEI - ARTIMUI

Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio

Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei

Skautas naudingas ir padeda artimiesiems

Skautas draugas savo artimui ir brolis kitam skautui

Skautas mandagus ir kuklus/riteriškas

Skautas gamtos draugas

Skautas paklusnus savo tėvams ir vyresniesiems

Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties

Skautas taupus

Skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose

Geležinis įstatas

Skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas
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IDEALAI 
TIE 

PATYS
v.s.fil. Gintautas Tauras

Perimdamas Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos 
pirmininko pareigas, dėkoju už man išreikštą pa
sitikėjimą. Nuoširdus ačiū buvusiam pirmininkui 
v.s.fil.Gintarui Plačui, Pirmijos ir Tarybos nariams už at
liktą darbą praėjusioje kadencijoje.

Šiandien pradedame naują mūsų Sąjungos veik
loje puslapį. Vykstant vadovybės rinkimams sąjungoje, 
daugelis klausė “kodėl nuo dabar bus vienas Vyriausias 
Skautininkas,-ė ir pavaduotojas,-a Skaučių Seserijai ir 
Skautų Brolijai? Kodėl yra jungiamos tos dvi šakos?” 
Mano nuomone, šis - administracinis sujungimas galėjo 
būti įvykdytas dešimt metų anksčiau. Organizacijoje 
turint vieną iždininką, vieną tiekimo skyriaus vedėją labai 
palengvina darbą. Mūsų iškylos, stovyklos, vadovų su
važiavimai vyksta kartu, daugelis vienetų mažesnėse vi
etovėse yra mišrūs - pats geriausias laikas sutvarkyti ir 
administracinius darbus.

Mano profesiniame darbe per paskutinius 15 
metų teko daug kartų daryti tokius sprendimus - sujungti 
skyrius. Tokiais atvejais yra svarbu pateikti pilną infor
maciją- kas vyksta, kodėl taip daroma, kokia iš to nauda. 
Žmonės nėra linkę keisti nusistovėjusios tvarkos, bijo 
prarasti saugumo jausmą. Tas pats ir mūsų organizacijoje.

Šis sujungimas nepakeičia mūsų įstatų, 
nepakeičia mūsų šūkio. Patyrimo laipsniai, lavinimo pro
gramos lieka atskiros kiekvienai šakai. Mūsų idealai tie 
patys - auklėti jaunimą skautišku metodu j dorus, 
savistovius asmenis.

Šiandien pareigas perėmusioj i Vyr. Skautininke 
sesė Rūta Baltaduonytė-Lemon ir pavaduotojas brolis 
Tomas Dundzila stovi prieš nelengvą darbą. Bet kartu su 
jais bus ir Sąjungos Taryba bei Pirmija, kuri turi būti 
šakoms papildomu išteklium. Tai ne tik mūsų, bet ir visų 
sąjungoje Sesių ir Brolių pareiga. Mūsų uždavinys yra ne 
tik toliau stiprinti sąjungą, bet ir prisiminti, ir atnaujinti 
kai kurias, anksčiau sėkmingai vykdytas, veiklos dalis.

Šiandien Taryboje steigiame tris naujas komisijas.

Informacijos komisija išnagrinės ir pateiks Pir- 
mijai pasiūlymus kaip, naudojantis šių laiku galimybėmis, 
geriausiai pasiekti visus mūsų sąjungos narius - jaunus ir 
vyresnius. Sąjungoje esame trys generacijos. Kai kurie 

vyrenieji daugiau remiasi spauda, mažiau kompiuteriu, o 
jaunimas - tik kompiuteriu. Tai sudėtinga padėtis, bet 
rasime bendrą kelią visus pasiekti, ir tuos kurie yra arti, ir 
tą jaunimą kuris iš savo vieneto yra išvykęs tolimon 
mokyklon.

Finansų komisija pateiks Pirmijai pasiūlymus 
dėl sąjungoje vykdomų darbų finansavimo. Šia proga 
nuoširdus ačiū Lietuviškosios Skautybės Fondo valdybai 
už jų darbą ir nuolatinę paramą sąjungai. Per Skautybės 
fondo 33 gyvavimo metus įvairiems darbams sąjungoje 
buvo paskirta virš 300,000 dolerių. Turime atnaujinti 
mūsų vietovėse fondo atstovų veiklą, kad šis darbas eitų 
pirmyn.

“Skautų aidas”. Malonu pranešti, kad v.s.fil. 
Gintaras Plačas sutiko redaguoti “Skautų aidą”. Jis 
sudarys komisiją, kuri rūpinsis surasti geriausią būdą 
“Skautų aido” spausdinimui, platinimui. “Skautų aidas” 
yra leidžiamas jau 85 metus. Mažai yra belikę iš tų žur
nalų, kurie buvo atkurti išeivijoje, kai Lietuva buvo 
okupuota, ir ypač po 1991 m. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. Mes turime kuo didžiuotis. Šiandien 2009 metus 
aš skelbiu “Skautų aido” metais. Šventę pradėsime 
š.m. kovo 1 d., Toronte, Kaziuko mugės metu ir baigsime 
Chicagoje rudenį. “Skautų aidas” po II Pasaulinio karo 
buvo atkurtas Vokietijoje 1946 m., o baigiantis imigraci
jai vėl atgaivintas 1950 m. Kanadoje. Ačiū visiems, kurie 
per daugelį metų prisidėjo prie “Skautų aido” gyvavimo.

Mūsų organizacijoje daug dėmesio skiriame 
vadovų lavinimui. Pakviečiau v.s. Romą Otto būti Pirmi
jos nariu vadovų reikalams sąjungoje. Vienas iš uždavinių 
bus atgaivinti Gilwell kursus sąjungoje. Mūsų nariai šiuo 
metu lanko ir baigia Gilwell kursus pavieniai pas 
amerikiečius skautus. Norime, kad brolis Romas 
pasirūpintų apie galimybes kursus baigti lietuviškose 
skiltyse Amerikos ar Kanados vedamuose kursuose. Prae
ityje mes tą turėjome su labai teigiamomis pasekmėmis.

Stengsimės, kiek įmanoma, palaikyti ryšius su 
skautais Lietuvoje, su kitų tautų skautais. Labai svarbu 
yra bendrauti su lietuviškomis organizacijomis išeivijoje, 
nes mus jungia bendras tikslas - išlaikyti lietuvybę gyvą. 
Prašau mūsų vadovus surasti būdą patraukti naujai 
atvykusį lietuvišką jaunimą į skautiškas eiles. Skautybė 
gali labai daug duoti.

Sesės ir Broliai, kviečiu Jus ir prašau Jūsų pagel- 
bosir paramos prisidedant prie Sąjungos darbų, jos 
tęstinumo. Žinau, kad mes visi esame labai užsiėmę, bet 
raskime laiko padaryti nors vieną gerą darbelį šios kaden
cijos metu. Kad ir mažais žingsniais, kartu dirbdami 
ženkime pirmyn į mūsų 95-tų metų Jubiliejinę stovyklą.

(Kalba sakyta 2009 m. sausio 31 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL, perimant LSS Tarybos pirmininko pareigas.)
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Mielos Sesės,
Vasara už kampo!
Šiaurinių kraštų žiemos šalčiai bei pusnys beliko toli
mas atminimas... ledai ištirpę, sniego nebėr. Pavasaris 
vis greičiau į praeitį dingsta. Dėmesį atkreipiame į 
ateinančios vasaros darbus bei jos malonius 
užsiėmimus. Šiauriniuose kraštuose gyvendamos, 
pasiilgome ant veidų šiltos auksinės saulutės, žaliųjų 
miškų švelnaus šlamėjimo, paukščiukų čirškėjimo, 
baltų, baltų debesų mėlynoje padangėje, gėlytėmis 
taškuotii pievų...
Skaučių pirmiausias polinkis vis į gamtą, nepaisant ar 
stovyklautumėme, ar iškylautumėme. Maloniausieji 
skautiški įspūdžiai berods susieti su gamta. Kuri iš 
mūsų neturi saldžių prisiminimų iš stovyklos? Kokie 
yra jūsų mieliausieji atminimai? Mano - tai laužo, 
šokančio liepsnomis, žėrinčio raudonomis žarijomis; 
lietaus barškėjimo ant palapinės stogo; nakties akso
minio dangaus, deimantinėmis žvaigždėmis iškloto; 
sesių tykaus šnabždėjimo vakarais; tykaus, tykaus 
miglomis apsupto ežero aušroje; karštos skautiškos 
kavos.
Skatinu visas dalyvauti savo rajoninėse stovyklose. 
Taip pat neužmirškite Gintaro Vadovių Mokyklos 
stovyklos, kuri įvyksta Kanados Ontario provincijoje. 
Tolimesnės informacijos randasi Skautų sąjungos 
tinklapyje. Tik spruktelėkite “Kas naujo” mygtuką. 
Gražiai praleiskite vasarą, linksmai stovyklaukite, 
įsigykite daug naujų skautiškų žinių, susipažinkite su 
naujomis draugėmis, atnaujinkite draugiškumo ryšius 
su senomis draugėmis.
Linkiu jums, mielos sesės, pasisemti atsikvėpimo iš 
Dievulio puikiai sukurtos gamtos, leiskite jai sielą 
atgaivinti.

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
Vyriausia Skautininke ir Seserijos Vadė

2009 m. balandžio 28 d. Toronte lietuviai skautai susi
tiko su Lietuvos “Tūkstantmečio odisėjos” jachtos 
“Ambersail” jūreiviais. Vyriausioji Skautininke s.fil. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon juos apdovanojo LSS IX Tautinės 
stovyklos ženkleliais.

2009 m. Vyriausioji Skautininke aplankė lietuvius 
skautus Anglijoje, gegužės 24 d. lankėsi Lietuvių sody
boje Headley park, kur buvo švenčiamos Sekminės.

IR DARBAS, IR ŠVENTĖ
2009 m. sausio 31d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 
IL, pareigas sekantiems trims metams perėmė naujai 
išrinkta LSS vadovybė. Tai buvo ir darbo, ir šventės 
diena. Nuo 9 vai. ryto iki pietų vyko šakų posėdžiai, 
1-3 vai. p.p - iškilminga pareigų perdavimo sueiga ir 
po to - naujos LSS Tarybos posėdis.

Iškilmės pradėtos vėliavų įnešimu: Skautų 
Brolijos vėliavą įnešė v.s. Edis Leipus, KorplVytis - 
fil. Šarūnas Rimas, ASD - fil. Vilija Staskevičienė, 

Skaučių Seserijos - ps. Daiva Mattytė, LSS - v.s.fil. 
Rimas Griškelis. Maldas prieš sueigą ir po skaitė fil. 
Darius Sonda ir ps. Eglė Novak.

Iškilmingą sueigą labai sklandžiai vedė v.s.fil. 
Gina Mačiulienė, 2006-2008 m. kadencijos Tarybos 
Vicepirmininkė. Perskaičiusi raštu gautus sveikinimus, 
sesė Gina kvietė atsistoti naujus LSS Tarybos narius. 
Salėje tylu. Po vieną aplink didžiulį stalą stojasi išrink
tieji sesės ir broliai. Saliutu gerbdami, kartoja sesė
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Ginos žodžius ir pasižada “dirbti 
skautybės gerovei”.

Toliau, jau per daugelį 
metų įprasta tvarka, savo žodžius 
tarė, dovanas įteikė, sekantiems 
Vadovo,-ės virvutes uždėjo, vėli
avas perdavė Sąjungos vyriausieji.

Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Dalia Trakienė 
Seserijos vėliavą perdavė s. fil. 
Rūtai Baltaduonytei-Lemon. Sesė 
Dalia Skaučių Seserijai vadovavo 
6 metus (dvejas kadencijas), buvo 
Seserijos pastovyklės viršininkė 
Jubiliejinėje stovykloje 2003 m. ir 
IX Tautinėje 2008 m. v.s.fil. 
Romas Rupinskas įteikdamas sesei 
Daliai gėles ir knygą, pasakė, kad 
dabar “kai neturėsi ką veikti, galėsi 
spręsti Sudoku”. Galvoju, kad po 
tiek metų rūpesčio ir darbo, kad 
skaučių ir skautų eilės augtų, 
klestėtų, būtų darnios, Sudoku nu
meriukus sesei Daliai, broliui

LSS vėliavos ir vėliavininkai: v.s. Edis Leipus, fil. Šarūnas Rimas, 
fil. Vilija Staskevičienė, ps. Daiva Mattytė, v.s.fil. Rimantas Griškelis.

Romui, sesei Zitai ar broliui Gintarui.bus lengva dėlioti...
Brolijos vėliavą Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas 

Rupinskas, taip pat vadovavęs dvejas kadencijas ir 
viršininkavęs IX Tautinėje stovykloje, perdavė s.fil. 
Tomui Dundzilai. “Ačiū mano tėvams, kad prieš 40 
metų nuvedė mane į vilkiukų “Vytauto” draugovę, kur 
mano pirmuoju draugininku buvo brolis Romas Fabi
jonas”, perimdamas pareigas pasakė brolis Tomas. Ar 
gali būti vadovui didesnio džiaugsmo? Ir auklėtojas, ir 
auklėtinis, Romas ir Tomas - abu jie yra prityrę skautai

Žvakę uždega pareigas baigiantieji v.s.fi/ Romas 
Rupinskas, v.s. Dalia Trakienė ir v.s.fil Zjl(/ Rahhar

vyčiai, abiejų uniformas puošia Gedimino stulpai.
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos 

pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar pareigas perdavė ir ASS 
Vadijos pirmininko pareigų simbolį - prof.v.s. Igno 
Končiaus skulptūrą “muselė” įteikė v.s.fil. Vyteniui 
Kirvelaičiui. KorplVytis, ASD ir FSS pirmininkai ap
dovanojo sesę Zitą s.dr. Romo Povilaičio kūriniu, o brolį 
Vytenį v.s.fil. Svajonė Kerelytė apjuosė juosta. Sesė Zita 
ASS vadovavo irgi dvejas kadencijas, ASS pastovyklės 
viršininke buvo Jubiliejinėj stovykloj 2003 m. ir IX 
Tautinėje 2008 m. Ypatingai svarbų darbą sąjungai ji at
liko redaguodama LSS nuostatus.

Sekantieji gana ilgos programos punktai: s.fil. 
Vida Brazaitytė perskaitė naujus Seserijos/Brolijos 
įsakymus, v.s.fil. Gintautas Taoras, kaip praėjusios 
kadencijos LSS ir IX Tautinės stovyklos iždininkas, 
pateikė finansinę apyskaitą, LSS Garbės teismo 
pirmininkas v.s. Gediminas Deveikis, nešinas “ne
matoma” byla, perdavė pareigas v.s.fil. Ginai Mači
ulienei su linkėjimais, kad ir jai nebūtų ką veikti, kaip 
jam. v.s. Rasa Karvclienė LSS Kontrolės komisijos 
pirmininkės pareigas perdavė v.s. Audrai Reivydienei, o 
v.s.Romas Otto Kanados rajono vado - v.s.fil. Mariui 
Rusi nu i.

Atnešęs didžiulę bylą, Tarybos pirmininkas v.s. 
Gintaras Plačas sako: “ gal ne visi esat girdėję mano 
kalbas, tai dabar paskaitysiu...” Daug juoko. Brolis 
Gintaras nuoširdžiai dėkoja visiems bendradarbiams, 
Tarybos nariams, nes daug darbų buvo atlikta šios 
kadencijos metu. Ypatingai džiaugiamės taip gerai
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pavykusia IX-ąja Tautine stovykla. Pirmijos nariams brolis Gintaras įteikia 
s.dr.R.Povilaičio kūrybos “Rūteles” ir “Lelijėles”.

v.s.fil. Ginai Mačiulienei perskaičius įsakymus, Geležinio Vilko 
ordinai uždedami v.s.fil. Romui Rupinskui ir v.s. Daliai Trakienei, aplink 
stovint jau gana gausiam “Geležinių Vilkų” būriui.

Paskutinį LSS Tarybos pirmininko žodį taria v.s.fil. Gintaras Plačas, 
o sesė Gina primena mums, kad brolis Gintaras yra pirmas Tarybos pirmininkas 
gimęs ne Lietuvoje. Mes visi - stovim kartu ir tik plojam, plojam...

LSS vėliavą iš v.s.fil. Gintaro Plačo perėmęs, v.s.fil. Gintautas 
Taoras padėkojo Tarybai už pasitikėjimą, pristatė naujus Tarybos Pirmijos 
narius (jie bus patvirtinti po sueigos vyksiančiame Tarybos posėdyje), pasakė 
apie kelis naujus projektus ir pakvietė VISUS seses ir brolius dirbti 
lietuviškai skautijai kartu ir toliau, kaip ir per tuos 64 metus išeivijoje.

v.s. Alė Namikienė

Prie Lietuvių skautų sąjungos vėliavos
pareigas baigiantis v.s.fil. Gintaras
Plačas ir naujasis Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintautas Taoras.

NAUJA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖ

2009 m. sausio 31 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL sekantiems trims metams pareigas 
perėmė LSS Tarybos pirmininku išrinktas v.s.fil. Gin
tautas Taoras, Vyriausiąja Sese skaučių seserijai - 
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, Vyriausiuoju Broliu 
skautų brolijai - s.fil. Tomas Dundzila ir Akademi
nio skautų sąjūdžio vadijos Pirmininku - s.fil. Vyte
nis Kirvelaitis.

Svečiose šalyse gimę, lietuviškoje skautybėje 
augę, šie vadovai stoja tęsti kelių kartų prieš juos 
pradėtą jaunimo auklėjimo darbą. Tam jie yra labai 
pasiruošę:

v.s.fil. Gintautas Taoras gimė ir augo 
Pittsburgh, PA. Biologijos studijas baigė Pittsburgh 
universitete, MBA laipsnį įgijo Baldwin Wallace col
lege, Clevelande. Gyvena Dover, NH, yra ligoninės 
laboratorijų vyriausias vedėjas.

Į lietuviškąją skautybę brolis Gintautas įstojo 
1962 m., skauto vyčio įžodį davė 1969 m., Gilwell 
kursus baigė 1987 m.

Skautų “Pilėnų” tunto tuntininku Clevelande 
buvo 1977-1978 m., Lietuvių skautų brolijos vyr. 
skautininko pavaduotojo pareigoms išrinktas 1988- 
1993 m. Tame laikotarpyje įvyko dvi didžiosios LSS 
stovyklos. VII Tautinėje stovykloje, 1988 m., brolis 
Gintautas buvo ūkio skyriaus vedėju, Jubiliejinėje 
stovykloje 1993 m. - Brolijos stovyklos viršininku. 

Nuo 1994 metų iki dabar eina įvairias pareigas skautų 
brolijos vadijoje ir LSS Taryboje - tiekimo skyriaus 
vedėjo, iždininko. IX Tautinėje stovykloje 2008 m. 
buvo iždininku, lėšų telkimo vajaus vedėju, v.s.fil. 
Gintauto Taoro pastangomis IX Tautinei stovyklai 
buvo išleistas oficialus Amerikos pašto ženklas su 
Tautinės stovyklos ženklu.

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon gimė 
Bradford, Anglijoje. “Maironio” lituanistinę mokyklą 
baigė Toronte, ON. Lakeshore Teacher’s college 
baigė 1969 m., Cambian college 1993 m. įsigijo law 
clerk/paralegal diplomą. Dirba advokatų įstaigoje 
Toronte.

Skautauti sesė Rūta pradėjo 1959 m. 
“Šatrijos” tunte, Toronte, kur ėjo įvairias pareigas. 
1967 m. dalyvavo LSS vadovų,-ių stovykloje Rako, 
MI miškuose. 1999-2008 m. buvo “Šatrijos” tunto 
tuntininke ir stovyklų viršininke Romuvoje iki 2007 
m. 2005-2008 m. - Skaučių seserijos atstovė Kana
dos rajone. 2005 m. baigė Gilwell kursus ir tais 
pačiais metais buvo Romuvoje vykusių Gintaro ir 
Ąžuolo vadovų mokyklų stovyklų instruktore. IX 
Tautinėje stovykloje, 2008 m. sesė Rūta turėjo dvejas 
pareigas: Seserijos adjutantės ir visos stovyklos 
komendantės. 2007 m. Ontario provincija Kanadoje 
s.fil. Rūtą Baltaduonytę-Lemon, už savanorišką 
darbą skautų organizacijoje, apdovanojo Volunteer 
Service Award.
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Pareigas perėmę, 
toliau dirbti pasiryžę: 
s.fil. Tomas Dundzila, 
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, 
v.s.fil. Gintautas Taoras ir 
s.fil. Vytenis Kirvelaitis.

s.fil. Tomas Dundzila gimė Chicagoje. Baigė 
“Kristijono Donelaičio” lituanistinę mokyklą ir lankė 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijos mokyklą, ku
rioje lietuvių kalbos pamoka vykdavo kiekvieną 
dieną. Washington universitete, St. Louis mieste, 
baigė inžinerijos ir Public Policy studijas, o MBA 
laipsnį įsigijo George Mason universitete, Fairfax, 
VA. Yra konsultantas Washington apylinkėje.

“Lituanicos” tunte 1970 m. brolis Tomas 
pradėjo savo skautiškąją kelionę. Priklausė “Dariaus 
ir Girėno” ir vėliau Miško Brolių draugovėms. Baigęs 
skiltininkų kursus, Brolijos Ąžuolo vadovų mokyklą 
ir Gilwell kursus. Vadovavo skautams Vasario 16 gim
nazijoje, Vokietijoje, Amerikos Skautų Sąjungoje 
(BSA) buvo draugininku. Prieš kelis metus Wash- 
ingtono apylinkėse gyvenantiems vaikučiams įsteigė 
“Mindaugo” draugovę ir jai vadovavo. 2008 m. at
gaivino oro skautų veiklą sąjungoje, pirmi įžodžiai 
buvo duoti IX Tautinėje stovykloje. 2003 m. Ju
biliejinėje stovykloje brolis Tomas buvo Brolijos ir 
Seserijos programų koordinatorius, 2008 m. IX 
Tautinėje - paruošė ir vadovavo “Baden-Powell ko
mandiruotės” užsiėmimus visai stovyklai.

Nuo 2001 m. dirba vadovų lavinimo srityje. 
Pradėjo Ąžuolo vadovų mokyklos stovykloje instruk
toriaus pareigomis, toliau - 2004 ir 2005 m. buvo 
viršininko pavaduotoju, 2006 m. - jaunų vadovų 
stovyklos viršininku Romuvoje, 2007 m. - Ąžuolo 
vadovų mokyklos stovyklos viršininku Rakė. Sąjun
gos vadovų suvažiavimams vadovavo 2007 ir 2008 
m. 2007 m. brolis Tomas buvo apdovanotas Gyvybės 
Gelbėjimo Kryžiumi (atgaivino užspringusią moterį). 

s.fil. Tomas Dundzila yra vienas iš kelių Lietuvių 
skautų brolijos prityrusių skautų vyčių.

s.fil. Vytenis Kirvelaitis gimė Chicagoje. 
Baigė “Kristijono Donelaičio” lituanistinę mokyklą ir 
Pedagoginį lituanistikos institutą. Ekonomijos ir 
buhalterijos bakalaurą įsigijo Roosevelt universitete, 
Chicagoje, teisės doktoratą - Illinois universitete Ur- 
banoje. Yra advokatas ir mokesčių srities specialistas 
-CPA.

Skautybėje brolis Vytenis yra nuo 1970 m. 
“Lituanicos” tunte oro skautas ir skautas vytis. Baigęs 
Brolijos Ąžuolo vadovų mokyklą, ėjo įvairias 
pareigas tunte, o 1992 m. buvo skautų ir skaučių 
stovyklos viršininku Rako stovyklavietėje. LSS Tary
bos narys 2003-2005 m.

Akademinio skautų sąjūdžio veikloje: 
KorplVytis Chicagos skyriaus pirmininkas 1984-85 
m., 1988-1989 m., tėvūnas 1989-90 m., 1991-92 m., 
Chicagos ASS pirmininkas 1993-1998 m. ASS vadi- 
joje - KorplVytis atstovas 1991-1996 m, KorplVytis 
centro valdybos pirmininkas 1997-1999 m., FSS at
stovas 2000-2005 m. Vydūno fondo tarybos narys nuo 
2000 m., ASS Vadijos pirmininkės pavaduotojas 
2006-2008 m.
Džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybės gairę perėmusiais vadovais. 
Vyresnieji - žvelgiame j juos su dėkingumu matydami 

jų pasiryžimą dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui, o 
jaunesniems mūsų Sąjungos nariams linkime sekti jų 
pavyzdžiu.

v.s. Alė Namikienė
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L.S.S. TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI

LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro įsakymu Nr.1, 2009 m. kovo 8 d. 50 metų Skautavimo 
ženklas ir pažymėjimas įteikiamas Boston, MA sesėms ir broliams:

s. Algiui Adomkaičiui, pradėjusiam skautauti 1954 m. Bostone
v.s. Birutei Banaitienei, pradėjusiai skautauti 1953 m. Anglijoje
s. Broniui Banaičiui, pradėjusiam skautauti 1954 m. Bostone
ps. Romui Bričkui, pradėjusiam skautauti 1945 m. Vokietijoje
v.s. Valentinai Čepienei, pradėjusiai skautauti 1955 m. Bostone
j.v.s. Gintarui Čepui, pradėjusiam skautauti 1954 m. Bostone
s. Danutei Dilbienei, pradėjusiai skautauti 1949 m. Bostone
ps. Ramūnui Kalvaičiui, pradėjusiam skautauti 1948 m. Australijoje
s.v. Algiui Kriščiūnui, pradėjusiam skautauti 1954 m. Bostone
ps. Antanui Kulbiui, pradėjusiam skautauti 1954 m. Vokietijoje
s. Vincui Šnipui, pradėjusiam skautauti 1947 m. Vokietijoje
j.b. Ignui Vilėniškiui, pradėjusiam skautauti 1954 m. Bostone

Vyriausios Skautininkės s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon įsakymu Nr.1,2009 m. sausio
31 d. buvo paskirti Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos vadijų vadovai ir vadovės.
(Sąrašas spausdinamas toliau šiame numeryje)
2009 m. kovo 8 d. (įsakymas Nr.4) “Baltijos” tunto tuntininkė Bostone ps. Asta Norvaišienė, jai 
pačiai prašant, atleista iš pareigų.
2009 m. kovo 8 d. (Įsakymas Nr.4) “Baltijos” tunto tuntininkė skiriama ps. Paulita Alinskienė.

v.s.fil. Antanui Saulaičiui, SJ

Brangus mūsų Broli,

Su didžiausiu džiaugsmu ir padėka Viešpačiui sveikiname Jus 
40 metų kunigystės jubiliejaus ir 70-ojo gimtadienio proga. 

Jūs visada buvote su mumis - ir Anglijoj, ir Australijoj, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. 
Rakė, Romuvoj, Rambyne Jus sekdami nedrąsūs vilkiukai ir paukštytės 

išvydo žvaigždynų grožį nakties tamsoje;
Jūsų lavinami mūsų jaunieji vadovai rado kelio ženklus ne tik miške, 

bet ir “Šiuo keliu eik” gyvenime; Jūsų mokyti jaunuoliai, kaip surišti gelbėjimo 
kilpą - ne vienas jau ištiesė pagelbos ranką savo artimui.

Ačiū Jums!
Džiaugiamės galėdami būti Jūsų broliais ir sesėmis.

Lietuvių skautų sąjunga 
v.s.fil. Gintautas Taoras

LSS Tarybos pirmininkas
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS IR LIETUVIŲ SKAUČIŲ 
SESERIJOS ADMINISTRACINIO SUSIJUNGIMO BRUOŽAI

(Priimta LSS Tarybos 2008 m.)

Lietuvių Skautų Brolija ir Lietuvių Skaučių Seserija jau ilgus metus glaudžiai dirba kartu 
ir stengiasi tiek, kiek galima vadovų jėgas taupyti. Daugelis vienetų sąjungoje yra mišrūs. Iš 
tikrųjų, nėra skirtumo tarp Brolijos ir Seserijos siekių - abi šakos kruopščiai dirba auklėdami 
skautišką jaunimą.

SUJUNGIMO DETALĖS

1 . Vyriausia Skautininkė/Vyriausias Skautininkas (VS) ir Vyriausios Skautininkės 
Pavaduotojas/Vyriausio Skautininko Pavaduotoja (VSP)

• Viena/vienas VS ir viena/vienas VSP (priešingos lyties)
• VS vadovauja abiems šakoms bendriems reikalams
• Jei VS arba VSP yra sesė, ji irgi yra Seserijos vadė (SV) ir vadovauja Seserijai tos 

šakos reikaluose.
• Jei VS arba VSP yra brolis, jis irgi yra Brolijos vadas (BV) ir vadovauja Brolijai tos 

šakos reikaluose

2. Seserijos ir Brolijos programos

• Patyrimo laipsnių ir specialybių programos lieka nesujungtos
• Programų patobulinimai vyksta atskirai; skyrių vedėjai skatinami 

koordinuoti pakeitimus tarp šakų
• Veikla šakose nepasikeitusi ir vyksta atskirai paskiruose vienetuose, 

jungtiniai - mišriuose vienetuose.
• Atitinkamose sąlygose veikla vyksta bendrai.

3. Seserijos ir brolijos iždai

• Iždai toliau veikia atskirai
• Viena iždininkė/iždininkas tvarko abi sąskaitas
• Iždininkė/iždininkas yra VS žinioje ir yra atsakinga/atsakingas 

SV-ei Seserijos iždo reikaluose ir BV-ui Brolijos iždo reikaluose.

4. Apdovanojimai ir pakėlimai

• Pristatymai apdovanojimams ir pakėlimams į skautininkų laipsnius 
atskirai vedami šakose pagal LSS nuostatus.

(Iš Lietuvių skautų sąjungos tinklapio)
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L.S.S. Fotografijos Konkursas

Lietuvių Skautų Sąjunga skelbia Fotografijos Konkursą. Nuotraukos turi būti iš skautiškos veiklos; 
sueigų, stovykly, ar iškyly. Nuotraukos turi būti originalios ir niekur dar nebuvusios spausdintos.
Teisėjų komisijos nariai:

Jonas Tamulaitis - Komisijos Pirmininkas Algimintas Kezys
Eugenijus Butėnas Vytenis Lietuvninkas

Fotografijų konkurso kategorijos:
a) 6 metų-10 metų c) 14 metų - 17 metų
b) 11 metų - 13 metų d) 18 metų - 23 metų

įteiktos nuotraukos:
• Gali būti daryta ar elektroniniu būdu, ar tradiciniu filmos metodu;
• Gali būti balta/juoda arba spalvota;
• Turi būti iki 8” X 10” dydžio;

• Fotografo-ės vardą, pavardę, adresą, amžių ir nuotraukos fotografavimo 
metus pažymėti ir pridėti ant nuotraukos antros pusės;

• Kiekvienam konkurso dalyviui,-ei leidžiama pateikti tik po tris nuotraukas;

Nuotraukos bus įvertintos pagal:
• Originalumą

• Kompoziciją

• Meniškumą

Premijos:
• Kiekvienoje metų-amžiaus kategorijoje, pirmą vietą užėmusi nuotrauka 

gaus atitinkamą premiją

• Antrą ir trečią vietą užėmusios nuotraukos bus atžymėtos pažymėjimais

Nuotraukas siųsti, iki rugsėjo 15d. 2009m.:

LSS Foto Konkursas 
c/o: Mr. J. Tamulaitis 
3137 Kenilworth Avė. #1
Berwyn, IL 60402

Laimėtojai bus paskelbti per “Skautų Aido” 85m. Sukaktuvinį Balių lapkričio 14d.;
Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, IL
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Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba

2009.VI.14d.

Mielos Sesės ir Broliai,

Per paskutinį pusmetį turėjome sunkumų dėl “Skautų Aido” spausdinimo ir redagavimo.
Mums vasario mėnesį “Draugas” pranešė, kad nebespausdins “Skautų Aido”. Šiuo metu baigiu 
susitarti su nauja spaustuve.

Redaktoriaus pareigas laikinai sutiko eiti v.s. Alė Namikienė, kol galėsime surasti naują 
redaktorių.

Tikimės, kad “Skautų Aidas” vėl pasirodys Jūsų pašto dėžutėse liepos mėnesį. Šis, šių metų, 
pirmas numeris, bus pavadintas Pavasario leidinys. Tikimės sekantį numerį išleisti vasaros 
gale.

Atsiprašome, kad labai vėluojamės su šių metų “Skautu Aido” numeriais.

Budėkime!

v.s. fil. Gintas Taoras
L.S.S. Tarybos Pirmininkas

IŠLYDĖTI

v.s. Marija Vasiliauskienė mirė 
2008 m. gruodžio 8 d., North 
Gower, Ontario.
Toronto skautės ir visa lietuviškoji 
skautija neteko vienos iš labiausiai 
mėgiamų sesių. 2008 m. gruodžio 8 
d. mus apleido v.s. Marytė Paške
vičiūtė-Vasiliauskienė. Marytė gimė 
1923 m. kovo 2 d. Molėtuose. Į Li
etuvių skaučių seseriją įstojo jaunys
tėje Kaune. Vokietijoje, Nuertingen 
DP stovykloje įsijungė į skaučių or
ganizaciją ir 1945 m. davė jūrų 
skaučių įžodį. Atvažiavusi į Kanadą, 
Toronte kartu su s. Birute Mažeikiene 
įsteigė jūrų skautes. 1959 m. davė 
skautininkės įžodį. Marija Vasiliauskienė

Visas jos gyvenimas buvo tam
priai susijęs su Lietuvių skautų 
sąjungą. Daugel į kartų buvo išrinkta 
Garbės gynėja, buvo Kanados 
rajono vadeive 1960-1963 m., 
“Šatrijos” tunto tuntininke, ruoš
davo vadovių suvažiavimus, kurį 
laiką vadovavo Toronto skau- 
tininkiųdraugovei. Nors paskutiniu 
laiku pareigų tunte neturėjo, bet vis 
rėmė, patarė ir mielai padėjo visoms 
vadovėms, kurios į ją kreipėsi. 
Buvo sukaupusi daug skautiškos 
medžiagos, kuria mielai su visais 
dalindavosi. Ją matydavom visuose 
skautiškuose renginiuose, kaip Kaz
iuko mugė, Kūčios ir t.t.
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IŠLYDĖTI
Nuo pat Romuvos stovyklavietės įsigyjimo pradžios 
organizuodavo stovyklas, joms vadovaudavo, o vėliau 
stovyklavietę vis finansiniai ir moraliai paremdavo. Jos 
vyras a.a. Antanas buvo vienas iš pirmųjų Romuvos 
stovyklavietės valdybos narių, daug prisidėjęs prie 
statybos ir išlaikymo.

Nors Marytės pirma meilė buvo skautija, 
tačiau reikšdavosi ir kitose lietuviškose organizacijose. 
Daug metų buvo Kanados Lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos sekretore, nuo pat įsisteigimo daly
vavo (kai kada direktorės pareigose) Lietuvių Tauto
dailės institute. Buvo ilgametė Baltiečių Moterų 
draugijos nare. Toronto Prisikėlimo parapijos bazaru- 
ose vis matydavai Marytę tvarkant knygų stalus.

Marytė buvo labai šilta, kilni asmenybė, niekad 
nieko neužgaudavo ir visados tolerantiška. Gyveno 

skautiška dvasia - mylėjo gamtą, ypač gyvulėlius ir 
paukščius. Nepaprastai mėgo knygas, daug skaitydavo 
lietuvių ir anglų kalba. Ypač mėgo poeziją, jos mė
giamiausias poetas buvo J. Marcinkevičius. Jo žodžiais 
ir atsisveikiname su ja:

“......Kas aš be medžio,
Be žolės,
Be paukščio,
Be priėjimo prie žmogaus,
Be žvilgsnio,
Kuris mane sutinka
Ir palydi?....”

s. Irena Meiklejohn

v.s.fil. Petras Molis mirė
2009 m. gegužės 3 d., Schrewsbury, MA

v.s.fil. Petras Molis su dukra Danute šv. Tėvui 
Romoje įteikia knygą “Lietuviškoji skautija ”

Brolis Petras gimė 1924 m. vasario 1ld., Smilgiuose, 
Panevėžio aps.

Po II-jo Pasaulinio karo, Freiburge, Vokieti
joje, įsigijo ekonomikos bakalauro laipsnį ir tuo metu 
buvo adjutantu Freiburgo tunte 1945-1949 m.
Persikėlęs į JAV, studijas tęsė Worcester ir Bostone, kur 
1953 m. įgijo magistro laipsnį. 1955-1978 m. buvo 
Power Engineering b-vės viceprezidentu, 1978-1992 
m. - prezidentu ir nuo 1992 m. - konsultantu.

Skautiškasis v.s.fil. Petro Molio kelias išeivi
joje buvo ilgas, be pertraukų, nuolatinis atsakomingas 
darbas. JAV Atlanto rajone darbą pradėjo 1956 m. 
Worcester “Dr. Vinco Kudirkos” skautų vyčių būrelio 
vadu. 1957 m. - “Nevėžio” vietininkijos vietininkas, 
1958-1961 m - “Nevėžio” tunto pirmasis tuntininkas, 
į tas pareigas vėl grįžęs 1965-1969 m. ASS filisterių 
Worcester skyriaus pirmininkas 1978-1984 ir toliau 
nuo 1989 m. Atlanto rajono stovyklų viršininku buvo 
1960, 1965, 1969 ir 1977 metais.

Gilwell vadovų mokyklą baigė 1975 m. ir 
vėliau buvo šios mokyklos instruktorium. Lietuvių 
skautų sąjungos vadovybėje - Lietuvių skautų brolijos 
jamboree fondo vedėjas 1961-1966 ra. Jubiliejinės 
stovyklos 1963 m. iždininkas. Jo pastangomis 1964 m. 
buvo išleistas skautiškų nuotraukų albumas “Laužai 
liepsnoja vakaruos”.

Lietuvių skautų brolijos Vyriausiuoju skau
tininku išrinktas dviems kadencijoms - 1970-1972 m. 
ir 1973-1975 m. Jubiliejinėj stovykloj 1973 m. buvo 
Brolijos “Vilniaus” stovyklos viršininku. Tos kadenci
jos metu dalyvavo 14-tojc pasaulinėj jamboree 
Norvegijoje.

1978 m. Tautinėje stovykloje, JAV, buvo 
viršininkės pavaduotojas; 1979-1981 m. - Tarybos 
pirmijos narys, o 1983 m. Jubiliejinėje stovykloje - 
bendrijos pastovyklės viršininkas.
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Dviems kadencijoms išrenkamas LSS Tarybos 
pirmininku - 1985-1987 m. ir 1988-1990 m. Tautinės stovyk
los “Lietuva” viršininkas 1988m. Lietuvai atgavus Neprik
lausomybę, v.s.fil. Petras Molis 1990 m. rugsėjo mėn. vyko 
Tėvynėn, tarėsi su skautijos vadovais, kalbėjo per Vilniaus 
TV Lietuvos jaunimui, buvo priimtas kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus.

v.s.fil. Petras Molis yra vienas iš Lietuviškosios skautybės 
fondo kūrėjų, dosnus mecenatas ir iki pat mirties, apie 15 
metų, fondo pirmininkas.
Apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu ir Lietuvių Šaulių 
Sąjungos žvaigžde.

AN

New York vyr. skaučių židinio “Vilija” sesės 
reiškia giliausią užuojautą 

amžinybėn išlydėjus

a.a. v.s.fil. PETRĄ MOLĮ.
Liūdime drauge su dukromis Rima ir Danute, 

jų šeimomis ir giminėmis.

v.s.fil. Aldona Marijošienė, Židinio vadovė ir sesės.

a.a. v.s.fil. Petrui Moliui mirus,
liūdžiu kartu su visa skautija ir Jo šeima.

v.s.fil. Petras Molis nuo pirmų laisvos Lietuvos dienų 
buvo kartu su mumis.

Jo gerų darbų niekada neužmiršime.

v.s. Alina Dvoreckienė
Atkurtos Lietuvos Skautų Sąjungos 

Pirmoji Vyriausia Skautininke

Su giliu liūdesiu atsisveikiname 
v.s. fil. Petrą Molį.

Jo žilagalvių sesių Lietuvoje vardu - 
sesė Gamulienė.

Brolį Petrą Molį prisiminus...
Džiaugiuosi pažinusi Brolį Petrą.

Jaučiau, kad aš Jo įvertinta ir skatinta dirbti su skautais.
Susitikus ar gavus įkvepiančius laiškus, 

leido džiaugtis šio Žmogaus kilnumu 
ir rūpesčiu Lietuvos skautais, ypač Panevėžio krašto.

Brolio Petro atminimas lieka 
sesės Gražinos skautiškoje veikloje.

Panevėžio kraštas, 
“Skaistakalnio” tuntas, “Birutės” draugovė 

Pagarbiai budžiu!
s. Gražina

SKAUTYBĖ
Lord Baden-Powell mintys

Skautybė nėra vien žaidimas vaikams, bet ir būdas gyventi suaugusiems.

Pasitenkinimas, kuris ateina bandant atlikti savo pareigą savęs išsižadėjimo kaina ir ugdant 
skautuose charakterius, kurie gyvenime pastatys juos į skirtingas padėtis, yra toks atlyginimas.

Jei susirūpintume berniukais laiku, dešimtys tūkstančių galėtų būti kasmet išgelbėti.

Sveikata ir jėga įgyjama ne dirbtinu, bet natūraliu būdu per lauko žaidimus, iškylas ir stovyklas, 
sveiką mitybą ir tinkamą poilsį.

Jei sugebėsite perduoti vaikams meilę knygoms, duosite jiems draugus, kurie jų niekuomet 
neapvils.
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“Baltijos” ir “Gabijos” tuntų žinios
Praėjusį rudenį astuoni tėveliai pradėjo eiti rudo kak
laraiščio skautišką programą. Ta programa yra pri
taikyta suaugusiems, kurie nori naujai įsitraukti į 
Lietuvių skautų sąjungos veiklą, arba anksčiau skau- 
tavusiems, kurie buvo veiklą nutraukę ir dabar vėl 
nori grįžti.

Visi nauji nariai išėjo nustatytą programą. 
Susipažino su LSS organizacija ir struktūra, su jos 
istorija ir ideologija; paruošė ir pravedė po vieną 
sueigą.

Būrelio vardas - “Viltis”. Tai - vyresnieji įs
toję lietuviškai tarnauti ir skautauti.

2009 m. balandžio 25 d. “Baltijos” ir “Gabi
jos” tuntų sueigoje sekantys kandidatai davė įžodį ir 
jiems buvo užrišti rudi kaklaraiščiai. Tai - Algis 
Duoba, Ilona Mitrienė, Aleksas Mitrius, Vida Oren- 
tienė, Darius Skiotys, Kęstutis Šonta, Aldona Šon- 
tienė ir Lidija Zigmantienė.

RK

Įžodį davę: Lidija Zigmantienė, 
Aleksas Mitrius, Ilona Mitrienė, 
Kęstutis Šonta, Aldona Šontienė, 
Darius Skiotys, Vida Orentienė, 
Algis Duoba ir būrelio 
vadovė v.s.Rasa Karvelienė
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PHILADELPHIA

Nors mūsų ir nedaug, bet veikiame!

2008 m. gruodžio 14 d., po metų pertraukos, skautai 
vėl suruošė tradicines Kūčias Philadelphijoje. 
Susidomėjimas buvo didelis ir atsilankė apie 150 
žmonių. Tai skatina ir toliau šią tradiciją tęsti.

Programą pradėjome prityrusio skauto 
įžodžiu, kurį davė Aleksandras Kučas. Ši proga buvo 
labai tinkama pagerbti pilnai užsitarnavusį jaunuolį, 
Aleksiuką, kaip mes įpratę jį vadinti. Prit. skauto šlipsą 
užrišo jo tėvelis s. Linas. Kūčių programai vadovavo 
vyr. skautės Daina Maciūnaitė ir Rūta Bagdonavičiūtė.

Kūčių pelną paskyrėme šv. Andriejaus para
pijos remontui. 200 dolerių čekį parapijos remonto ko
ordinatorei sesei Daliai Jakienei įteikė s. Laima 
Bagdonavičienė. Kūčios praėjo pakilioje nuotaikoje, 
žmonės gėrėjosi patiekalų įvairumu ir skanumu. 
Šventę baigėme sugiedodami “Lietuva brangi” ir 
“Ateina naktis”.

v.s. Danutė Surdėnienė
s. Laima Bagdonavičienė įteikia čekį remonto 
koordinatorei, sesei Daliai Jakienei.

Prit. skauto kaklaraiščiu pasipuošęs Aleksandras Kučas, 
s. Linas Kučas, vėliavą laiko prit.skautas Aras Surdėnas.

Advento žvakes uždegė vyr.sk. Lina Maciūnaitė, 
Sofia Surdėnaitė, Olivia Silber ir vyr.sk.
Adria Bagdonavičiūtė.
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TORONTO

“Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų skautiškos Kūčios 2008 m

Juostas atrišdami, Kaziuko mugę atidaro Toronto 
skautų ir skaučių dvasios vadas s. Augustinas 
Simanavičius, OFM ir LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras

Šių metų skautiškos Kūčios, kaip paskutiniais metais įprasta, 
vyko Prisikėlimo parapijos salėje. Tačiau šiais metais naujoji 
tuntų vadovybė nutarė Kūčias suruošti truputį kitaip. Nebuvo 
tradicinių Kūčių patiekalų (silkių, mišrainių, aguonų pieno, 
šližikų ir t.t.), bet visi prisėdo prie gražiai papuoštų stalų, ant 
kurių buvo uždėtos lėkštės su plotkelėmis, o po staltiesėmis 
- išbarstyti šiaudai.

Kalėdų eglutė šiais metais buvo papuošta įvairiais 
papuošalais - kiekvienas skautas ir kiekviena skautė atnešė 
po vieną papuošalą tuomi įjungdami save į šią šventę. Kūčių 
programai vadovavo, kaip visuomet, prityrusios skautės, o 
pranešėja buvo vyr.sk.v.sl. Elytė Saplytė. Pirmiausiai žodį 
tarė naujas “Rambyno” tunto tuntininkas ps. Alvydas Saplys, 
padėkodamas visiems už tokį gausų atsilankymą, ir tuo pačiu 
pakviesdamas naująją “Šatrijos” tunto tuntininkę ps. Indrę 
Paškauskienę, kuri taip pat tarė keletą žodžių.

Toronto Romuvos stovyklavietėje vyksta dideli remonto 
darbai. Romuvos stovyklavietės komiteto pirmininkas s. 
Rimas Sriubiškis supažindino visus su ant ekrano rodomomis 
nuotraukomis, kas ten vyko pereitą rudenį ir kas dar bus 
daroma. Didysis pastatas (valgykla, virtuvė, raštinė ir t.t.) iš 
pagrindų perdirbamas, nes per 45 metus gerokai susilpnėjo 
pamatai ir pasidarė nebesaugus. Pastatas iš lauko jau užbaig
tas. Lieka vidaus įrengimai, kurie bus atliekami ateinantį 
pavasarį. Kadangi tie remontai daug kainuos, prašė visus, kas 
gali, šį projektą piniginiai paremti.

Prieš pradedant Kūčių programą, sesė Elytė pakvietė 
Toronto skautų,-ių dvasios vadą s. tėvą Augustiną Simanav
ičių sukalbėti maldą.

Sesės ir broliai 
Kaziuko mugės 
atidaryme
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Programa buvo labai įvairi, pasirodė visi vienetai. 
Talento daug - vieni skaitė, kiti dainavo, kiti vaidino. 
Šie metai ypač pasižymėjo gražiomis dainomis ir gies
mėmis, atliktomis tai visų dalyvių, tai ant scenos 
pasirodžiusiųjų.

Daug pasitenkinimo buvo traukiant šiaudą iš po 
staltiesės - gerai, kai ilgas, bet jeigu trumpas...liūdna. 
Bet su skautiška šypsena viskas priimtina.

Priėjo laikas pasidalinti plotkclėmis ir palinkėti 
vienas kitam linksmų švenčių. Subruzdo visa salė - 
norisi su visais pasidalinti plotkelc ir linkėjimais. Šita 

Kūčių dalis būna visada gražiausia - jaučiamas suar
tėjimas, šeimyniškas sugyvenimas, prisiminimas visų 
skautiškų tradicijų ir su optimizmu žiūrėjimas į ateitį.

Tėvų komitetas stropiai paruošė saldumynų stalą - 
pyragaičių, sausainių ir kitų skanumynų. Pasivaišinę, 
laukėme Kalėdų senio, kuris skautų ir skaučhį 
neapvylė. Saldainiais apdovanojo mažuosius ir ne 
tokius mažus. Tuomi ir baigėsi jaukios, malonios 
skautiškos Kūčios.

Irena Meiklejohn

Jūrų skautų gretos auga! 
Priekyje būsimi bebriukai.
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v.s. Česlovui Senkevičiui LSS 
Tarybos pirmininkas v.s.fil.
Gintas Taoras įteikia “Skautų aido” 
padėkos pažymėjimą. Iš kairės: 
ps. Alvydas Saplys, 
ps.fi 1. Indrė Paškauskienė, 
v.s.fil. Gintas Taoras, 
v.s. Česlovas Senkevičius, 
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon ir 
s.fil. Marius Rusinas.
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“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų Kaziuko mugė
Tradicinė Toronto skautų-skaučių Kaziuko mugė 2009 
metais vyko kovo 1 d., Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Jau iš vakaro salėje darbavosi skautai ir skautės, ruoš
dami stalus ir atitinkamas dekoracijas. Sekmadienio 
ryte vėl didžiulė darbymetė - sunešti valgiai, darbeliai, 
vyko paskutiniai pasiruošimai. Apie 9:00 v.r. visi skau
tai išsirikiavo oficialiam Kaziuko mugės atidarymui. Į 
visus prabilo naujoji “Šatrijos” tunto tuntininkė ps. 
Indrė Paškauskienė, kartu pristatydama ir naująjį 
“Rambyno” tunto tuntininką ps. Alvydą Saplį. Atrie
damas juostas, mugę atidarė Toronto skautų ir skaučių 
dvasios vadas s. tėvas Augustinas Simanavičius, OFM. 

Paukštytės Lidia Rentelytė, Natalia Sonda, Adriana 
Maksimavičiūtė ir Emilia Degutytė pardavinėja savo prekes.

v.s. Rūta Žilinskienė irvyr.sk. v.sl. Snaigė Šileikienė prie 
“Birutės” draugovės stalo.

Tada visi dalyvavo Mišiose.
Toronto tuntų vadovai, norėdami kaip nors atžymėti 
Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą, nutarė tai 
padaryti Kaziuko mugės metu, leisdami kiekvienai 
draugovei išsirinkti kokį nors Lietuvos istorijos laiko
tarpį ir juomi pavadinti savo draugovės prekystalį 
mugėje. Čia ir vėl pasirodė skautų/skaučių išradingu
mas ir sumanumas.
Paukštytės pasirinko 1400-1499 m. laikotarpį, 
išpiešiant Vytautą Didįjį. Paukštytės entuziastingai par
davinėjo savo pagamintas korteles, darbelius bei įvair

ius sausainius ir pyragus.
Vilkiukai pasirinko Lietuvos laikotarpį tarp 1200 ir 
1300 m. Ant jų stalo išdėlioti pyragaičiai, sal
dainiai, pakabinti riestainiai ir “popcorn”. Be to 
vilkai sugalvojo turėti “Batų valymo” stotį.
Skaučių “Dainos” draugovė pasivadino Litua. Tai 
1109 m. laikotarpis. Jos, kaip visuomet dėka tal
entingos draugininkės ps. Vidos Skilandžiūnienės, 
labai meniškai paruošė užrašą bei kitas dekoraci
jas. Ant stalo išdėlioti jų pagaminti papuošalai, 
vardų ženkliukai, marškinukai ir, aišku, pyragai. 
Skautės taip pat džiugino jaunimą savo “Laimės 
šuliniu”, kur daug kas išmėgino savo laimę.
Skautų “Mindaugo” draugovė panaudojo 
Gedimino sapno (1323 m.) laikotarpį, nupiešdami 
atitinkamą paveikslą. Be įvairių pyragų ir sau
sainių, skautai turėjo žaidimą “ruletę” bei “kalimo 
konkursą - kas stipriausias?” Kaip ir pernai, jie čia 
pat pagamino lašinių bulkutę.
Jūrų skautai buvo sumaniausi. Jie pasirinko 1812 
m., kai Napoleonas, grįždamas iš Rusijos, sustojo 
Vilniuje ir, susižavėjęs šv. Onos bažnyčia, pareiškė 
jog norėtų ją ant delno parsivežti į Paryžių. Taigi jų 
stalo dekoracijos rodė Napoleoną, ant delno - šv. 
Onos bažnyčia ir didelis užrašas “Į Paryžių”. Visur 
buvo išpieštos Napoleono kepurės, o kai kurie jūrų 
skautai jas nešiojo (padarytas iš popieriaus). Jie 
pardavinėjo “napoleonus” ir kitus saldumynus. 
Daug pasisekimo turėjo jų televizijos žaidimai. Jūrų 
skaučių “Baltijos” laivas buvo nupiešęs Lietuvos 
žemėlapį rodantį Lietuvos padalinimą 18-tame 
šimtmetyje. Jūrų skautės mielai talkino jų sug
alvotame žaidime “Plinko”.
Pritsai-prityrę skautai pasirinko 1500-1599 metus 
išrašydami įvairius to laikotarpio įvykius. Jie par
davinėjo įvairius maisto produktus - riestainius, 
dešrytes, pyragus ir t.t.
Prityrusių skaučių (pritsių) “Mirgos” draugovė 
atvaizdavo Gedimino pilį, pasirinkdamos 17-tą
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šimtmetį. Jos, kaip visuomet suko cukraus vatą
- “Candy floss”, pardavinėjo pyragus ir gražiai 
ant pagaliukų suvertus vaisius.
Vyr. skautės ir skautai vyčiai bendrai suruošė 
stalą pasirinkdami 1900-1999 metus su tema 
“Partizanai”. Be pyragų ir saldumynų jie rekla
mavo ir čia pat skaniai gamino omletus.
Vyr. skaučių “Birutės” draugovė tinkamai pa
sivadino “Birutės būreliu”. Šios sesės žinomos 
savo keptais “napoleonais”, kurie visada būna 
greit išparduodami. Be tojų stalą puošė įvairūs 
rankdarbiai, keramika.
Skautininkų,-ių draugovė ruošė savo tradicinę 
loteriją, kur visi bilietai pilni. Kaip visuomet 
loterija pritraukė daug laimės ieškotojų. Jau 
keletą metų iš eilės abu tuntai turi loterijos stalą 
su įvairiais sudovanotais fantais. Bilietų pelnas 
sušelpia tuntų veiklą. Vyko dar keletas loterijų
- paukštyčių, skaučių bei pritsų. Be to veikė 
Tiekimo skyrius ir Romuvos stovyklavietės va
jaus stalas. Lietuviškosios skautybės fondas 
taip pat turėjo stalą su savo atstove.
Visiems buvo maloni staigmena, kai LSS 
Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintautas Taoras 
įteikė v.s. Česlovui Senkevičiui padėkos 
pažymą už puikų “Skautų aido” redagavimą 
1956-1963 m.
Kaziuko mugė nebūtų tokia sėkminga jeigu 
neturėtų lietuviškų patiekalų valgyklos. Virtuve 
rūpinosi tėvų komitetas, nespėdamas visus 
aptarnauti - buvo taip skanu ir tiek daug 
lankytojų.

s. Irena Meiklejohn
* Nuotraukos s. I. Meiklejohn

Vilkiukų prekystalis

Jūrų skaučių “Baltijos laivo stalas - “Lietuvos padalinimas.
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Paukštyčių vadovė vyr.sk.v.sl. Kristina Yčaitė 
su paukštytėm Nerija Gačionis-Gray ir 
Nerija Sungailaite parduoda loterijos bilietus

Omletus reklamuoja vyr.sk. kand. 
Kristina Marijošiūtė

Vyr. skautės Elytė Saplytė ir Daiva Paškauskaitė 
kepa omletus.
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BOSTON

“Amerikos stabas - “idol” atvyko į 
Kaziuko mugės laužą

Kovo 8 d. laikrodžiai pavaryti va
landą į priekį, ir vistiek skautai ir 
svečiai laiku rinkosi į Kaziuko mugę 
Bostone. Tą sekmadienį, po šaltos 
savaitės, oras buvo puikus, temper
atūra pakilo iki 61 F. Sekančią dieną, 
pirmadienį - ir vėl sniegas...
Dvyliktą valandą prasidėjo tuntų 
sueiga, įneštos vėliavos, skaitomi 
įsakymai. “Baltijos” tunto sesė Vita 
Čepkauskienė, paukštyčių draug
ininke, Rasai ir Gintai Avižonytėms 
(atvykusioms iš Kalifornijos), Vijai 
Bernard, Katerinai Štuopytei ir 
Saulei Zaprauskaitei uždėjo paukš
tyčių kandidačių raudonas virveles. 
Jaunesniosios skautės-paukštytės 
įžodį davė Krista Auštraitė ir Alandra 
Cepas-Rich. Sesės Darija Dilbaitė, 
Siga Juozelskytė ir Emilija Strazdytė, 
davusios skautės įžodį, buvo papuoš-
tos geltonais kaklaraiščiais. Skaučių draugininke Rėdą 
Limantienė į prityrusių skaučių kandidačių eiles išleido 
Brigitą Alinskaitę, Gabrytę Grigonytę, Larą LeBlanc, 
Moniką Leveckytę, Rėdutę Limantaitę ir Kristiną 
Štuopytę. Sesė Rėdą Limantienė buvo pakelta į vyr. skil- 
tininkės laipsnį. Sekanti skaučių draugininke bus Gailutė 
Kligytė-O’Connell. į vyr. skaučių kandidačių eiles perėjo

Greitai busim ir mes paukštytės - raudonšlipsės

Lina Bonda, Adelė Bubnytė, Monika Girniutė, Sofia 
Rasytė, Laura Šukytė ir Adrija Vaičiulionytė.
“Žalgirio” tunte - jaunesniojo skauto-vilkiuko įžodį davė 
Andrius ir Mikas Kulbis-Marino; skauto įžodį - Matas 
Leveckis. Į skautų vyčių kandidatų eiles įstojo prit. skau
tai -Aras Karosas, Dainius Kazlauskas, Aric LeBlanc ir 
Lukas Žibaitis. Vėliavos Žymeniu buvo apdovanoti skau

tai vyčiai kandidatai Darius Hickey (neb
uvo sueigoje), Tauras Norvaiša, Saulius 
Šležas ir Vytas Štuopis.

v.s. Glorios Adomkaitienės sukviestame 
skautininkų rate, į paskautininkės laipsnį 
pakeltos vyr.sk.v.sl. Daiva Juozelskienė ir 
vyr.sk.v.sl. Angelika Kazakaitytė davė įžodį 
- rimtai pasižadėjo dirbti skautybės 
gerovei. Naujos žaliašlipsės buvo ap
dovanotos gėlėmis. Į paskautininkės laip
snį buvo pakelta ir vyr.sk.v.sl. Dana 
Auštraitė-McDonald, negalėjusi dalyvauti 
sueigoje.
Po visų įžodžių, Atlanto rajono vadas Tomas 
Skučas (atvykęs iš Washingtono) 50 metų

Rimtai klausomės įsakymų
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skautavimo ženkliukus įteikė s. Algiui Adomkaičiui, 
v.s. Birutei Banaitienei, s. Broniui Banaičiui, v.s. 
Valentinai Čepienei, j.v.s. Gintarui Čepui, s. Danutei 
Dilbienei ir ps. Ramūnui Kalvaičiui. Valio, valio, valio! 
50 skautavimo metų ženkliukais taip pat buvo ap
dovanoti (sueigoje nedalyvavę) ps. Romas Bričkus, s.v. 
Algis Kriščiūnas, ps. Antanas Kulbis, s. Vincas Šnipas 
ir j.b. Ignas Vilėniškis.
“Baltijos” tunto tuntininkės pareigas baigianti sesė Asta 
Norvaišienė, užjos ilgametį darbą, buvo apdovanota
Ordinu už Nuopelnus. Visos draugovės sesei 
Astai įteikė gėlių puokštes. Nauja “Baltijos” 
tunto tuntininke paskirta sesė Paulita Alinskienė. 
Po sueigos, išnešus vėliavas, naujos paskau- 
tininkės sesės Daiva ir Angelika atrišo Kaziuko 
mugės kaspiną prie durų ir skautai bei skautės 
skubėjo prie savo stalų paskirtiems darbams. 
Visi svečiai pietavo, vaišinosi tortais, lankė 
draugovių prekystalius.
2:30 p.p. prasidėjo laužas. Tema - Amerikos 
stabas (“idol”) atvyksta į Atlanto rajono 
stovyklą. Kiekviena draugovė pasirodė - 
dainavo ir net šoko. “Žibutė Žvaigždutė” - sesė 
Angelika Kazakaitytė pirma pakvietė “Paula 
Abdul” - Liną Kazakaitytę ir “Simon Cowell” - 

brolį Romą Juozelskį. Trečias teisėjas pakviestas iš 
žiūrovų - sesė Lina Subatienė. Teisėjai rimtai ir 
juokingai įvertino kiekvieną dainą. Tikimės, kad kelios 
mūsų grupės pasieks ne tik “Hollyvudą”, bet ir 
sekančią Atlanto rajono stovyklą šią vasarą.
Širdingai dėkojam visiems svečiams už dalyvavimą ir 
aukas tolimesnei mūsų veiklai beruošiant mūsų skautų,- 
ių žvaigždes.

ps. Daiva Juozelskienė 
*Nuotraukas atsiuntė ps. Daiva Juozelskienė

Sesę Norvaišienę apdovanojam gėlėmis

HARTFORD

Skautų ir skaučių Kaziuko mugė Hartforde
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Su pasisekimu praėjo dar vien- 
amugė. Suvažiavo žmonių ne tik 
iš Hartfordo, bet ir iš plačios 
apylinkės. LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil.Gintautas Taoras atvažiavo 
net iš New Hampshire dirbti virtu
vėje (tą daro jau kelinti metai) ir 
taip pat atidalyti mugę bei perkirpti 
kaspiną kartu su kunigu C. Kasin- 
sku. Tarybos pirmininką pasveiki
nome, užrišdami lietuvišką juostą.

Vilkiuko įžodį davusiam 
Adomui Nenortu! kaklaraiščio 
mazgelį užriša tėvelis.
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Prieš mugės atidarymą, jauniausias brolis Adomas 
Nenortas davė vilkiuko įžodį. Tai jau ketvirtos kartos li
etuvis skautas. Jo prosenelis a+a. s. Vaclovas Nenortas 
buvo “Tėviškės” vietininkijos vietininkas Hartforde.
Mūsų gretos mažėja. Prieš porą metų mirė aktyvus skau
tas v.s. Mykolas Banevičius, o pernai išlydėjome vi
etininką s. Stepą Zabulį, skautų draugą kun. Albiną 
Gurklį bei Alfonsą Dziką, kuris visada reklamuodavo 
Kaziuko mugę per jo vedamą radio programą.

Trijų kartų-generacijų Nenortai - vilkiukas, 
skautas vytis ir skautininkas.

Virtuvės tarnyboje D. Pileikienė, M. Banevičienė,
R. Zabulis, B. Bernotienė, R. Kapeckienė, G. Taoras ir B. Sliesoraitienė.

Trijų generacijų Banevičiai - prit.sk. Aras, ps. Sigita, 
v.s. Danguolė, s.fil. Linas, ps. Marytė.

Sueigą ir mugės atidarymą pravedė s. Debbie Pileikienė ir 
“Tėviškės” vietininkijos vietininkas s.fil. Linas 
Banevičius, pakviesdami visus pasisvečiuoti, paprekiauti 
ir pavalgyti, nes Hartfordo skautų virtuvė ypatingai 
pasižymi skaniu kugeliu ir pačių gamintomis dešromis.
Tad, iki sekančių metų Kaziuko mugės!

v.s. Danguolė Banevičienė

Svečius vaišinti pasiruošusios - Lionė Simonaitienė, Irena 
Jalinskienė, Birutė Nenortienė ir Birutė Zabulienė.
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TwoiuS.

WASHINGTON, DC

Washingtono skautai užsiėmę
Po keliolikos metų, vėl plevė
suoja “Pušyno” draugovės vėli
ava.
2008 m. rugsėjo 20 d. oficialiai at
gaivinome Seserijos “Pušyno” 
draugovę Washingtone. Naujoji 
draugininke - g. Aldona Petrai- 
tienė. “Pušyno” draugovė buvo 
įsteigta 1968 m. ir aktyviai veikė 
beveik 30 metų. “Užmigo” drau
govė, kai pritrūko sesių prieauglio. 
Washingtone didėja liepsnelių, 
paukštyčių, skaučių ir jūrų jaunių 
eilės. Sesė Aldona rūpinsis sueigų 
paruošimu ir pravedimu, vyr.sk. 
Nerija Orentienė, kartu su ps. 
Tomu Skuču, užmes akį ant 
giliukų ir liepsnelių. Brolis Paulius 
Mickus toliau rūpinsis “Min
daugo” draugovės reikalais kartu 
su drauginino pavaduotoju s.fil. 
Tomu Dundzila ir s.v. Vyliu 
Leškiu. Kaip visuomet, skautų 
vyčių būrelis, kurio vadas yra s.v. 
Paulius Lukas, prisidės prie talkos.

Washingtono “Karaliaus Mindaugo ” ir “Pušyno ” draugovės Kalėdinėje sueigoje, 
Rockville, MD.

Pirma išvyka - gyvatės, varlės iriškyla per miškelį.
Kai išgirdome iš skautų, skaučių ir tėvelių, kad jie norėtų

Draugovių vadovai: s.v. Vylius Leškys, s.fil. Paulius Mickus 
(“Mindaugo ” d-vės draugininkas), g. Aldona Petraitienė 
(“Pušyno ” d-vės draugininke) ps. Tomas Skučas ir s.fil. Tomas 
Dundzila (“Mindaugo" d-vės draugininko pavaduotojas). Nuo
traukoje trūksta vyr.sk. Nerijos Orentienės.

daugiau sueigų praleisti gamtoje, sudarėm programą. 
Pirmą mėnesio šeštadienį renkamės “normaliai” 
sueigai po šeštadieninės mokyklos pamokų. Trečią 
mėnesio šeštadienį išvykstame kur nors toliau nuo 
mokyklėlės. Spalio 18 d. abi draugovės susitiko Wal- 
ney Park Nature Center (Centerville, VA). Sesės Ner
ijos organizuotoje išvykoje, susirinkę išmoko apie 
gyvates ir varles, ir, palikę šiltą ir sausą Nature Cen
ter pastatą, išvykom į mišką ieškoti tų gyvūnų. Po 
iškylos užsigardžiavome riešutais ir “root beer”.
Statėm sparnus aerouoste.
Lapkričio mėn. dalyvavome s.v. Pauliaus Luko ir bro
lio Tolando Petraičio organizuotoje iškyloje College 
Park Regional Air-port (College Park, MD). Buvome 
supažindinti su senovės lėktuvais ir lėktuvų sparnų 
statyba. “Šis aerouostas yra ilgiausiai veikiantis aer
ouostas pasaulyje”, aiškino mums gidė vesdama per 
muziejų (t.y. - lėktuvai kyla ir leidžiasi kas dieną nuo 
1909 m., kai Wilbur Wright pradėjo mokyti lakūnus). 
Oro skautų aukos dėka, visi turėjo progos pastatyti 
sparnų rėmus “wing ribs”, naudojant senovės įrankius
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ir metodus. Brolis Tolandas (tikras lakūnas) ir brolis 
Paulius padėjo ir patarė jauniesiems statytojams.
Šiltai slidinėjome sausio sekmadienį.
Nors termometras rodė 50 F, maža grupė narių 
susirinko Whitetail slidinėjimo kalne. Orentų, Mickų, 
Meižių šeimų nariai, kartu su s.v. Vylium Leškiu,

Skautas Romas Metzger ir sesė Dalia Metzger stato 
sparnus. Sesė Dalia IX Tautinėje stovykloje įsigijo rudą 
vadovės šlipsą.

Vilkiukas Andrius Mickus ruošias būti lakūnu!

minkštame sniege slidinėjo visą dieną. Netikėtai susi
tikome su kitais lietuviais, svečiais iŠ Lietuvos, kai jie 
išgirdo mus kalbant lietuviškai. Po trumpos sueigos 
kalno viršūnėje, pilnu tempu nusileidome į pakalnę. 
Kartu pavalgę priešpiečius prie tirpstančio 
sniego/krioklio, greitai išsiskirstėme, kad spėtume 
grįžti į namus pažiūrėti “Super Bowl”.
Arkliai, arklidės ir “nešvarūs šiaudai”.

Vasario 21 d. jūrųjaunė Renata Petraitytė lietuviškai mokė 
draugovių narius ir tėvelius apie jojimo meną. Stotyse 
visiems buvo paaiškinta apie arklius ir jų priežiūrą, apie 
balnus - “saddles” ir kaip teisingai išvalyti perdarynes - 
“stalls”. Visi turėjo progos pavaišinti Renatos arklį 
morkomis ir obuoliais. Įdomiausia, kad broliai norėjo dar 
kartą tvarte išvalyti arklių perdarynes, ir su šakėmis pamė
tyti “nešvarius šiaudus”! Išvyka baigėsi trumpa sueiga, kur 
brolis Tomas apdovanojo sesę Renatą raitelio specialybe.

Sesė Nerija Orenticnė iškyloje aiškina apie varles ir 
gyvates.
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Bet palaukite, dar ne viskas!

Pastebėję mūsų draugovių veiklą, daugiau vaikų pradėjo 
domėtis skautavimu, padidėjo tėvelių skaičius, kurie klau
sia, kaip jų vaikai galėtų tapti skautais ir dalyvauti 
išvykose. “Karaliaus Mindaugo” ir “Pušyno” draugovės, 
Washingtono “Stasio Lozoraičio” skautų vyčių būrelis, 
kartu su sesėm Židinietėm ir skautais akademikais ruošia 
39-tą Kaziuko mugę. Kalendoriuje prasimato daugiau 

sueigų/išvykų: smagi žuvavimo iškyla su broliu Tomu 
Skuču (balandžio mėn.) ir išvyka baidarėmis su broliu 
Paulium Luku (gegužės mėn.). Mokyklai užsibaigus, dar 
prieš išvykstant į Atlanto rajono stovyklą (Bolton, Massa
chusetts), ruošiamės visų mėgiamai metinei “Min- 
daugo/Pušyno” draugovių naktinei iškylai birželio mėn.!

PTM
* Nuotraukos: Patricijos Mickus

Mokomės gaminti 
maistą žiemos metu.

Lenktynėms pasiruošę - 
Alina Orentaitė, Matas 
Mickus, Marius Orentas ir 
Andrius Mickus.
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Pavasario iškyla į 
Raką

“Lituanicos” tunto prit. skautų 
“Dariaus ir Girėno” draugovė 
š.m. balandžio 17-19 dienomis 
iškylavo Rako stovyklavietėje.

Skautai ir vadovai pradėjo 
rinktis Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, penktadienį apie 5:30 
v.v. Brolis Juozas Kapačinskas 
prisistatė su savo “Let Us Bake” 
kepyklos sunkvežimiu, į kurį 
sudėjo prit. skautų dviračius. 
Brolis Donatas Ramanauskas at
važiavo su 15 vietų “van”, o bro
liai Aldis Liubinskas ir Robertas 
Blinstrubas sukrovė geltonšlipsių 
maišus ir kuprines į savuosius 7 
vietų “vans”. Prie važiuojančiųjų 
grupės prisijungė ir brolis Vyte
nis Lietuvninkas. Karavanas pa
judėjo 6:30 v.v.

CHICA GO-LEMONT

54 mylias nuvažiavę “Dariaus ir Girėno ” draugovės prit. skautai.

Vakarienei sustojome Stevensville, MI mieste
lyje, Culver’s Butter Burgers restorane. Pasiekę 
Grand Haven, MI miestą, vėl sustojome; šį kartą 
nusipirkti maisto rytojui Meijer’s parduotuvėje, kuri 
veikia 24 valandas kasdieną. Pagaliau atsiradome 
prie Rako stovyklavietės vartų apie 1:30 vai. 
nakties. Pasistatę palapines ir susitvarkę, visi nuėjo 
gulti apie 2:30 v.r.

Po trumpo poilsio, 7 vai. rytojau kėlėmės ruoštis 
dienos iškyloms. Pusryčiai paprasti - sumuštiniai, 
avižinė košė, apelsinai, bananai, kakava. Skautai 
ruošėsi vienuolikos mylių žygiui, o prityrę skautai - 
50 mylių kelionei dviračiais. Abi grupės iškeliavo 
apie 9:00 v.r.

Kelionė dviračiais. Vienuolika prit. skautų ir du 
skautai vyčiai, Donatas Ramanauskas ir Vytenis 
Lietuvninkas keliavo dviračiais. Juos su savo 
sunkvežimiu sekė Juozas Kapačinskas. Kelias vedė 
į šiaurę pro Custer miestelį tolyn iki Freesoil. Ten 
broliui Vyteniui teko pakeisti nuleistą padangą. 
Laukdami Vytenio, miesto parkelyje prit. skautai 
atliko gerą darbelį - surinko šiukšles. Nustebome 
parko kampe suradę dar neištirpusią sniego krūvą.

Skautų skiltis tikrina žygio uždavinius
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Išvažiavus iš Freesoil, kelionės kilpa pradėjo suktis į pietus. 
Kelias šalia Gun ežero buvo labai kalnuotas. Keli prit. skautai 
pasidavė ir trumpam pailsėjo sunkvežimyje. Pagaliau sustojome 
Sheridan Township parke, prie Round ežero. Labai gražus 
vaizdas, oras - auksinis, apie 70F laipsnių. Pasistiprinom Ramen 
Noodles sriuba, riestainiais, medžiokline dešra, obuoliais. 
Kelionė jau daugiau nei įpusėta. Toliau važiavom per Manistee 
valstybinį mišką, persikėlėm per Pere Marquette upę, ir beliko 
tik keletas mylių iki stovyklos. Grįžome apie 4:30 p.p., 
nuvažiavę beveik 54 mylias.

Skautų žygis. Aštuoni skautai su vadovais Aidžių 
Liubinsku ir Robertu Blinstrubu savo žygį pradėjo 9:15 v.r. 
Prieš išeinant brolis Aldis išdalino žemėlapius ir sąrašą, kur 
buvo pažymėta kryptis ir atstumai. Atskiroms kelionės dalims 
skautai turėjo skaičiuoti žingsnius. Pasiekė Pere Marquette upę, 
Manistee National Forest. Ten paruošė gardžius “hamburger” 
pietus naudodami naujas iškylavimui krosneles “backpacking 
stoves”. Į Rako stovyklavietę grįžo apie 4:00 v.p.

Vakaro uždavinys prityrusiems skautams buvo pastatyti mažą 
pionerijos projektą - “Ten Minute Tower”, vartojant reikmenis 
iš “Lituanicos” sandėlio. Nors užduotis truko kiek ilgiau nei 
dešimt minučių, bet projektą gerai atliko. Tikrai užsidirbo savo 
vakarienę - “Caveman Stew”, jautienos ir daržovių gabaliukai 
kepti aliminijuje ant karštų anglių. Antras patiekalas - “bread 
on a stick”, t.y. duonos tešla apvyniota ant lazdos ir iškepta virš 
anglių. Viskas labai skanu! O geltonšlipsiai kepėsi “spaghetti” 
makaronus ir kiaulienos šonkaulius, ir skaniai pavalgė.

Po vakarienės, jau temstant, prityrę skautai nuvyko 
į jaukų Rako miško kampelį, kur prie lauželio septyni 
kandidatai davė prit. skauto įžodį. Tai: Gilius Blinstrubas, Chris 
Hoffman, Andrius Lelis, Matas Lapkus, Mantas Naris, Teriukas 
Petry ir Vilius Sieczkowski. Sugrįžę atgal prie geltonšlipsių 
laužo, neužilgo stojom į ratelį giesmei “Ateina naktis”.

Lietaus barkštelėjimas į palapinės stogus mus prikėlė 
sekmadienio rytą. Vistiek reikėjo keltis ir tvarkytis. Pusryčiams 
valgėm vakar dienos likučius, kurių pilnai užteko ir dar liko. 
Pavalgę, griovėm ir vyniojom šlapias palapines. Susitvarkę, dar 
padarėm nuotraukų, sėdom į automobilius ir keliavom namo. Po 
vakar dienos iškylų buvom pavargę, bet geroje nuotaikoje.

Iškyloje dalyvavo prit. skautai - Aleksas Jučas, Gilius Blin
strubas, Justinas Bobinas, Chris Hoffman, Andrius Lelis, Vilius 
Sieczkowski, Rimvydas Šoliūnas, Martynas Matutis, Matas 
Lapkus, Mantas Naris, Teriukas Petry; skautai - Gytis Blin
strubas, Jonas Deuschle, Adomas Kelpša, Matas Lelis, Zenius 
Liubinskas, Konradas Pačiulis, Povilas Sieczkowski ir Matas 
Stankus. Vadovai - Donatas Ramanauskas, Aldis Liubinskas, 
Juozas Kapačinskas, Robertas Blinstrubas, Vytenis Lietuvninkas 
ir Ginutis Matutis.

2009 m. sausio 18 d. jūrų skaučių 
“Nerijos ” tunto iškilmingoje sueigoje, 
Lemont, IL, ūdrytės įžodį davusiai 
Alytei Korzonaitei mazgelį užriša jos 
tėtė ps.fil. Algis Korzonas. Alytė — tai jau 
ketvirta skautų Korzonų kartai

*Nuotr. Eriko Korzono

Draugininkas Donatas Ramanauskas
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Kretingos Kultūros centro, 
E. Radžiaus teatro spektaklis 
“Kuprotas oželis ” įvyko 2009 m. 
balandžio 5 d., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL.
“Kuprotas oželis ” - linksma 
liaudiška komedija, kurios autorė 
yra buvusi pirmoji Lietuvos 
skaučių vadė (1930-1935), 
rašytoja Sofija Kymantaitė- 
Ciurlionienė.
Spektaklyje dalyvavo Chicagos 
“Sofijos Čiurlionienės” vyrskaučių 
būrelio narės: s.fil. Giedrė 
Penčylienė, vyr.sk. Jūra Galinytė, 
vyr.sk. Birutė Nalienė, būrelio 
vadovė s. Zita Baltramonaitė 
(stovi), fil. Lilija Staskevičienė, 
ps. Aldona Vaitienė.

Linksmas puslapis
“Mūsų Vytis”2008 m. Nr. 1/2

ĮSIRAŠANT...
v.s. Bronius Žalys

Keturiolika veiksmų laužui užkurti:

1. sulaužyk šaką į šapelius ir pridrožk skiedrų;
2. susibintuok kairės rankos nykštį;
3. skapok šapelius į dar smulkesnes dalis;
4. susibintuok kairę pėdą;
5. tvarkingai sukrauk atplaišas į laužavietę, tarp jų ir tas, 

kurios įstrigusios rankoje;
6. užžiebk degtuką;
7. užžiebk degtuką;
8. kartok “skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja 

vilties” ir užžiebk degtuką;
9. prikišk degtuką prie skiedrų, sumesk susmulkintas 

šakeles ir švelniai pūsk ugnį;
10. patepk nosį tepalu nuo nudegimų;
11. ugniai įsiplieskus, prirink malkų;
12. pastebėjęs, kad ugnis užgeso tau berenkant malkas, 

kartok punktus nuo pirmo iki dešimto;
13. sudėk visas malkas į laužą;
14. pasibaigus lietui, kartok veiksmus nuo pirmo iki 

trylikto.

A įgis rašosi į skautus,
Žada smarkiai iškylauti, 
Sueigas visas lankys, 
Nes jis vyras ne žioplys!

Ir darbelį skauto gerų 
Jis daryt kasdieną žada, 
Įstatus visus išmoks, 
Ką jam reiškia - gabus toks!

Riš jis mazgą, riš jis kilpą, 
Signalus jis duos tik švilpa, 
Pirštą tvarsty! taip mokės, 
Daktarai net pavydės...!

“Brangindamas savo garbę... ” 
Įžodį duos prieš trispalvę;
Nuo tada jau skautas bus, 
Tikras Lietuvos sūnus!
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖ 2009-2011 m.

TARYBA

v.s.fil. Gintautas Taoras,
Tarybos pirmininkas 

v.s. Rasa Karvelienė,
Tarybos vice-pirmininkė 

v.s.fil. Rimantas Griškelis,
Tarybos sekretorius 

v.s. Irena Markevičienė,
Tarybos iždininkė

v.s. Romas Otto,
vadovų lavinimo sk. vedėjas

s.fil. Tadas Dabšys

s.fil. Moacir de Sa Pereira

s.fil. Julytė Kudirkienė

v.s.fil. Gintaras Plačas

v.s.fil. Romas Rupinskas 

v.s. Dalia Trakienė

v.s. Jūratė Vallee

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon,
Vyriausioji skautininke

s.fil. Tomas Dundzila,
Vyr. skautininkės pavaduotojas 

v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis,
A. S. S. Vadijos pirmininkas

v.s.fil. Henrikas Antanaitis,
Australijos rajono vadas 

ps. Tomas Skučas, 
JAV Atlanto rajono vadas 

v.s.fil. Vladas Gedmintas,
Europos rajono vadas 

v.s.fil. Marius Rusinas,
Kanados rajono vadas 

v.s.fil. Vytenis Vilkas,
JAV Ramiojo vandenyno rajono vadas 

j.v.s. Dana Mikužienė,
JAV Vidurio rajono vadė

KITI PAREIGŪNAI

LSS Garbės teismas:
v.s.fil. Virginija Mačiulienė,

Garbės teismo pirmininkė 

ps. Gailius Senkus 

s.fil. Jonas Variakojis

LSS Kontrolės komisija
s.fil. Audra Reivydienė,

Kontolės komisijos pirmininkė 

ps. Dalia Steponaitienė 

ps. Ilona Tarvydienė

s.fil. Audra Reivydienė,
LSS Tiekimo skyriaus vedėja 

v.s.kun.Gediminas Kijauskas, SJ,
LSS Katalikų dvasios vadas 

v.s.kun. Algimantas Žilinskas,
LSS Evangelikų dvasios vadas 

v.s.fil. Petras Molis,
Lietuviškosios skautybės 
fondo pirmininkas

j.v.s. Virga Rimeikienė,
Tarybos informacijos koordinatorė 

ps.fil. Jennifer Antanaitytė-McCarthy,
A.S.S. vadijos vice-pirmininkė 

v.s. Alė Namikienė,
“Skautų aido” redaktorė 

s.fil. Irena Žukauskienė,
“Skautų aido” administratorė 

ps. Aušra Jasaitytė-Petry,
“Skautybės kelio”, Drauge, redaktorė 

Pranas Pranckevičius,
LSS Tinklapio vedėjas
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJOS VADIJA

prit.s.v. s.fil.Tomas Dundzila,
Brolijos vadas 

s.v.s.fil. Ričardas Chiapetta,
skautų vyčių ir jūrų budžių sk. vedėjas

s.v.ps.fil. Darius Sonda,
skautų skyriaus vedėjas 

s.v.v.s.fil. Donatas Ramanauskas,
prit. skautų skyriaus vedėjas 

s.v.ps. Vėjas Belzinskas,
jaunesniųjų skautų skyriaus vedėjas

s.v.ps.fil. Albertas Kerelis,
giliukų skyriaus vedėjas 

j.b.v.vl. Justinas Novak, jūrų skautų skyriaus
vedėjas
s.v.ps. Tomas Skučas,

oro skautų skyriaus vedėjas 
s.v.v.sl. Simas Glinskis,

adjutantas
s.v.fil. Darius Laucius,

tiekimo skyriaus vedėjas
j.v.s.fil. Virga Rimeikienė,

informacijos koordinatorė 
s.v.v.sl. Dovilas Bukauskas,

tinklapio maketuotojas
s.v.v.s. Romas Otto,

lavinimo skyriaus vedėjas 
v.s. Irena Markevičienė,

iždininkė
prit.s.v. v.s.fil. Kazys Matonis, 

iždininkės pavaduotojas 

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon,
Seserijos vadė 

s.fil. Vida Brazaitytė,
adjutante ir nuostatų redaktorė 

v.s. Irena Markevičienė,
iždininkė

v.s. Dalia Trakienė,
tiekimo skyriaus vedėja 

v.s.fil. Amanda Muliolienė,
Seserijos interneto puslapių vedėja 

vyr.sk. Lilija Gelažytė-Kerelienė,
liepsnelių skyriaus vedėja 

s. Paulita Alinskienė,
jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja 

s. Audra Puzerytė-Viskantienė,
skaučių skyriaus vedėja 

ps. Daiva Mattytė,
prityrusių skaučių skyriaus vedėja 

j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta,
vyr. skaučių skyriaus vedėja 

j.s.fil. Dalia Žygienė,
]ūrų skaučių skyriaus vedėja
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LIETUVOS MIESTŲ KRYŽIAŽODIS

5 7 9 11
Utena Vilnius Raseiniai Marijampolė
Elektrėnai Telšiai Kėdainiai Radviliškis

Ukmergė Mažeikiai
6 Tauragė Jurbarkas 12
Alytus Palanga Tytuvėnai Druskininkai
Kaunas Juodupė Panevėžys
Šilutė Zarasai Birštonas
Trakai Pakruojis
Šakiai 8 Širvintai
Biržai Klaipėda Skapiškis

Šiauliai
Rokiškis
Joniškis
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SKAUTAVIMAS VASARĄ

Brolis Kęstutis Ječius

Skautavimas vasarą vyksta orga
nizuotai ir pavieniui.

Organizuotas vasaros skau
tavimas yra vasaros stovyklos ir 
vadovų lavinimo kursai. Kiekvienas 
rajonas ar atskiri vienetai rengia 
vasaros stovyklas, kurios yra maži
ausiai 7-ių ir daugiausiai 14-os 
dienų. Kursus rengia Lietuvių skautų 
sąjungos šakos (Brolija, Seserija, 
Akademinis skautų sąjūdis). 
Pagrindinai, tai Ąžuolo/Gintaro 
mokyklos, skiltininkų ar draug
ininkų kursai, ar skilčių varžybos, 
kaip “Paslapčių ieškonė”.

Pavieniui vasaros skautavimas yra įvairus. 
Naujausias būdas - “Iššūkis: Miegojau lauke 
x 21!” Tuo tarpu, tai programa broliams skautams. 
Reikalavimas: birželio, liepos ir rugpjūčio laiko
tarpyje reikia išmiegoti 21 naktį gamtoje/lauke ir 
tą dieną atlikti gerą darbelį. Visos taisyklės 
randasi LSS tinklapyje www.skautai.net. Taisyk
lės yra lietuvių ir anglų kalbomis. Amžius neribo
tas, jauniems ir vyresniems. Vyresnieji vienetų 
vadovai gali lankyti Gilwell’io kursus krašto 
skautų organizacijos rėmuose. JAV tai būtų Boy 
Scouts of America.

Niekas nedraudžia skiltims, draugovėms ar 
atskiram skautui atlikti gerus darbelius. Kur ir kaip 
juos galima atlikti? Pirmiausia reikėtų susisiekti 
su lietuviškomis organizacijomis ar centrais ir pa
siteirauti ar jiems reikia pagelbos. Ten atlikus gerą 
ar gerus darbelius, būtinai reikia apie tai aprašyti 
ir patalpinti lietuviškoje spaudoje. Čia gali padėti 
jūsų tėveliai. Už gerus darbelius organizacijos ar 
centrai parems jūsų vienetus, gal sumažins nuomą 
už patalpas.

Gerą darbelį vasarą galima atlikti padedant 
šeimos artimiesiems, ypač savo ar kitų seneliams. 
Ne tik seneliams, bet ir vyresniems giminėms ar 
kaimynams. Beveik kiekvienas patyrimo laipsnis 
reikalauja “gero darbelio”. Tikiu, kad vieneto 
vadovai įvertina ir skatina gerus darbelius. 
Geriems darbeliams dirva yra plati. Ziniasklaida 
skelbia daugiausiai tik “blogus darbelius”, 
nusikaltimus, nepareigingumą ir 1.1. Kodėl 

neatlikti gerą darbelį ir pranešti 
žiniasklaidai pabrėžiant, kad tą 
darbelį atliko skautas ar skautė, ar 
visa grupė.
Jei neklystu, Lordas Baden Powell 
yra pasakęs, kad skautaujame per 
visus metus, kad galėtume daly
vauti vasaros stovyklose. Nenuste
bčiau jei daugelis skautų ir jų 
vadovų mano, kad vasaros stovyk
los suruošiamos stebuklingai, 
lyg tai “laumių”. Taigi, kaip yra 
ruošiamos vasaros stovyklos? 
Pakalbėkime apie rajono vasaros 

stovyklą. Iniciatorius yra rajono vadas/vadė. Jis 
sukviečia rajono vienetų vadovus pasitarimui kur 
ir kada ruošti sekančių metų stovyklą. Dažniausiai 
tuo metu yra aptariama ir stovyklos programa. 
Kiekviena stovykla gali būti skirtinga. Nus
prendžiama ką norima stovyklos metu atlikti, vi
suomet atsižvelgiant kas bus naudinga įvairaus 
amžiaus stovyklautojams. Tuo pat metu, jei neb
uvo atlikta anksčiau, įvertinama praėjusi stovykla. 
Šiame pasitarime pramatomas sekančios stovyk
los viršininkas. Jis sudaro savo štabą - tai pas- 
tovyklių viršininkai, jų padėjėjai, programų 
pravedėjai. Reikia ir komendanto bei adjutanto. 
Jei stovykla prie vandens (baseino, upės, ežero) - 
reikia vandens sargų. O kaip su maitinimu? Reikia 
šeimininkių ir virtuvės pagalbininkų. Virtuvės dar
bai tai savotiškas skautamokslis. Ne kiekvienas,-a 
geras šeimos virėjas būna pilnai pasiruošęs mait
inti šimtus asmenų. Yra savotiškas talentas. Taip 
pat ne kiekvienas gali prisitaikyti prie gamtos 
sąlygų. Dažniausia tas pareigas atlieka skautų 
ir skaučių tėveliai, nebūtinai skautų vadovai. 
Vieniems tai atostogos, atsipalaidavimas nuo 
kasdienių “nuobodžių” darbų. Nors daugumas 
atsisako tų pareigų, tačiau kiekviename rajone yra 
“senų virtuvės vilkų”, kurie skautiškoje veikloje, 
auklėjant jaunesniuosius, savo pareigas atlieka 
vasaros stovyklose.

Iki dabar paminėjau tik organizavimo 
reikalavimus. Stovyklai reikalingas geras 
iždininkas ir registracijos vadovas. Iždininkas su 
kitais štabo nariais paruošia stovyklai sąmatą ir 
pagal ją nustato stovyklai mokestį. Visi žinome,
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kad skautauti nėra pigu, bet labai smagu. Be sėk
mingos registracijos stovykla gali tapti nuos
tolinga. Tad registracijos vadovas ir jo komitetas 
nuo pradžios metų, ar net nuo skautiškos veiklos 
metų pradžios turi pradėti skelbti vasaros stovyklą. 
Kuo anksčiau bus pranešta, tuo greičiau šeimos 
galės sudaryti savo atostogų ir vasaros planus. 
Būtina raginti vienetų vadovus, kad jie nuo pirmos 
sueigos pradėtų skatinti savo skautus dalyvauti 
sekančių metų vasaros stovykloje.

Galimybių skautauti vasarą yra daugiau. 
Kiekvienas vadovas, jei kas jį įkalbės, pasidalins 
savo mintimis, svajonėmis, nepasitenkinimais ir 
pasisekimais. Skautška spauda yra tam vieta. 
Aišku, kas antras asmuo sako - aš nemoku rašyti. 
Išreikšti savo mintis galima ir keliais trumpais 
sakiniais, neilgu laiškučiu, o redaktoriai suras 
būdą kaip tuos laiškelius praplėsti, su kitais 
pasidalinti.

v.s.fil. Kęstutis Ječius

NAUJA v.s. ČESLOVO SENKEVIČIAUS KNYGA
Šiais, 2009 metais, sulaukėm 
trečios v.s. Česlovo Senke
vičiaus knygos.

Novelių ir apsakymų knygą 
“Trys iki šimto” Lietuvoje 
išleido Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešoji biblioteka; 
redaktorė Regina Grubin- 
skienė, dailininkas Mar
ius Zavadskis.

Mums, kuriem knygos yra kaip
gyvybės šaltinis, ši knyga yra maloni naujiena, 
o Lietuvių skautų sąjungai - ir vėl džiugus 
pasididžiavimas savo Broliu.
Prie šiame šimtmetyje išleistų brolio Česlovo 
trijų knygų, jo lentynoje glaudžiasi ir tryliką metų 
ruošto, redaguoto “Skautų aido” įrišti komplek
tai. “Skautų aidą” jis redagavo tada, kai mes vos 
stojomės ant kojų, kai ieškojom tikro kelio - 
1951-1963 m. Pirmąją vagą atvertęs, brolis 
Česlovas liko ir toliau nuolatiniu “Skautų aido” 
bendradarbiu, redaktorių gelbėtoju, skatintojų. 
Kurti, rašyti Č. Senkevičius pradėjo jaunystėje, 
Lietuvoje, o Vokietijoje, Wattenstedt mieste, 
“Švyturio” skautų tuntas švenčių progomis 
statydavo jo parašytus vaidinimus. Ilgiausiai bro
lis Česlovas gyvena Kanadoje. Toronte priklausė 
Skautininkų ramovei, skautų “Rambyno” tuntui; 
buvo draugininku, tuntininku, Kanados rajono 
vadu.

Lietuvių skautų brolijos vadijoje spaudos bei in
formacijos skyriaus vedėju buvo 1952-1958 m.

ir 1988-1990 m. LSS 
Garbės teismo pirmininku 
buvo išrinktas 1970- 
1975 m. ir 1991-1996 
m. kadencijoms. Ju
biliejinės stovyklos 
“Aušra” 1983 m. ruošos 
komiteto pirmininkas; 
VI Tautinės stovyklos 
1978 m. ir VII Tautinės 
stovyklos 1988 m. 
laikraštėlių redaktorius; 
knygos “Lietuviškoji 
Skautija 1945-1985”
Kanados rajono istorijos paruošėjas, redakto
rius. Apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu.

2002 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento Valdo Adamkaus dekretu v.s. 
Česlovas Senkevičius buvo apdovanotas LDK 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi, kuris jam, 
kaip “Tėviškės žiburių” redaktoriui, buvo įtektas 
Toronte 2002 m. lapkričio 10 d. 2004 m. lapkričio 
21 d. Lietuvių rašytojų draugija Jaunimo centre, 
Chicagoje, v.s. Česlovui Senkevičiui įteikė 
premiją už jo pirmąsias dvi knygas - “Ketvirtoji 
upė” ir “Penki taškai”. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdyba apdovanojo 2005-2006 
m. kultūrininko, visuomenininko premija.
Sveikiname mūsų Brolį Česlovą ir ačiū už jo 
dovaną mums - knygą “Trys iki šimto”.

v.s. Alė Namikienė
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