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“Skautų aidą” spausdina

“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

s.fil. R. Lemon, LSS, v.s. B. Prasauskienė, Los Angeles, CA, 
v.s. A. Ramanauskienė, Chicago, IL, s.kun. V. Viktoravičius, Klaipėda, 
v.s.fil. R. Rudaiticnė, Lemont, IL, O. Žilinskienė,
Kaunas, vyr.sk. A. Belzer, New York, NY, s.fil. 1. Dundzila, LSS, 
v.s.fil. D. Ramanauskas, Chicago, IL, s.fil. V. Lietuvninkas,
Chicago, IL, s. I. Meiklejohn, Toronto, ON, j.v.s.fil. V. Rimeikienė, 
Chicago, IL, v.s.fil. K. Jecius, Chicago, IL, s. R. Fabijonienc, Chicago, 
IL, v.s.fil. K. Matonis, Arizona, v.s.fil. VI. Gcdmintas,
Anglija, ps. fil. V. Šliūpas, Burlingame, CA, j.v.s.fil. T. Chiapetta, 
Chicago, IL, ps. S. Korres, Chicago, IL, ps. L. Balchicnė, 
Los Angeles, CA, v.s.fil. G. Taoras, LSS, v.s.fil. D. Povilaitienė, 
Lemont, IL, v.s.fil. J. Kerelienė, Lemont, IL, v.s. S. Jclionienė, 
Chicago, IL, v.s. D. Gotceitienė, Chicago, IL, v.s. Edis Leipus, 
Chicago, IL, s. N. Balzarienė, Chicago, IL, s. A. Jasaitytė-Petry, 
Chicago, IL

Visiems nuoširdus ačiū! 
Sesė Alė

Šio - sukaktuvinio “Skautų aido” numerio 
LEIDĖJAI - 

v.s.fil. Tadas Dabšys 
Lietuviškosios Skautybės fondas

Lietuvių fondas
Vydūno fondas

Buvusį L.S.S. Tarybos Pirmininką
v.s.fil. Kęstutį Ječių ir šeimą

liūdesio valandoje, seseriai Ritai Ječiūtei-Dūdienei mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių skautų sąjungos 
vadovai, sesės ir broliai.

“Skautų aidą” maketuoja
Gema Kreivėnaitė

JAV LB Krašto valdybos būstinė, 
Philadelphia, PA

Prenumerata metams $10.00

Oro paštu į užsienį $40.00

Garbės prenumerata $20.00

Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Apatiniame viršelyje, s.fil. Tomo Dundzilos nuotraukoje - 
“Skaitom “Skautų aidą” vyr. skaučių, gintarių, skautų vyčių, 
jūrų budžių suvažiavime”.
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DIEVUI-TĖVYNEI - ARTIMUI
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon

Sveikinu lietuviškąjį skautavimą 91 -os sukakties proga!

Yra stebuklas, nepaprastas atsiekimas, kad lietuviškasis skautavimas sėkmingai tęsiasi per šią ilgą metų eilę. 
Nors mūsų skaičius nėra didelis, esame mažos šalies stangrūs žmonės.

Pasižiūrėjęs į Badcn-Powell’io įkurtų skautų veiklą, ar Petras Jurgėla tada pamąstė - “ar lietuviškam jaunimui 
būtų įdomi panaši organizacija? Gal kartais galėtumėm tikėtis gerų pasekmių?” Garsiu balsu atsakome - “TAIP ir 
TAIP!” Lietuviškojo skaptavimo liepsnelė 1918 m. Vilniuje buvo užkurta pirmojoje skiltyje (dvi mergaitės ir 
dešimt berniukų), paskui draugovėje, kurios įsteigimo data yra 1918 m. lapkričio 1 d. Po tų pirmųjų mažų 
žingsnelių, lietuviškasis skautavimas suliepsnojo, augo ir išsiliejo į kitus pasaulio kampus. Ir iki šiol sėkmingai 
veikiame penkiuose kraštuose.

Tuomet, kai Vilniuje steigėsi pirmoji skiltis, jaunimas Anglijoje skaptavo jau vienuolika metų. Nuo tų dienų 
politinis atlasas yra pasikeitęs keletą kartų, medicinos bei technologijos žinios toli pažengusios. Ar kas prieš 90 
metų pagalvojo apie televizorius, kompiuterius ar mikrobangų krosneles? Dabartiniame gyvenime tas viskas jau 
randasi vos ne visuose pasaulio kraštuose. Ir taip pat - skautai. įvairių tautų skautai yra paplitę visame pasaulyje, 
216-koje kraštų.

Tai reiškia, kad šių dienų jaunimui skautybė yra išlikusi aktuali. Ir dėl tos priežasties tęsiame darbus, dėl to 
aukojame savo pastangas ir energiją, kad mūsų jaunimas augtų ištikimais savo tikybos nariais, kad jie būtų dori, 
kilnios dvasios, tvirto būdo, sveiki žmonės, sąmoningi lietuviai, naudingi piliečiai.

Koks puikus Baden-Powell testamentas pasaulio jaunimui...koks žavingas Petro Jurgėlos palikimas lietuviams.

Ilgiausių metų lietuviškajam skautavimui! Žengiame kartu šimtmečio link!

‘Krenta snaigės pamažu, pažiūrėki, kaip gražu, 
(Egkės stovi išsipuošę, turbūt šventeipasiruošę. 

‘Bus greit Kūčių vakarienė ir Kabėtos jau artėja.
Leiskite pasveikint Jus su šikta gražia šventė.

Linkime Jums binksmų šv. Katėcbų 
ir 

baimingų Lbaujų Kietų.

Lietuvių Skautų Sąjunga,

v.s.fik. (gintas Taoras
LSS Tarybos pirmininkas

s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon
Vyriausia Skautininke
Seserijos Vadė

s. fil. Tomas Dundzila
VS Pavaduotojas
Brolijos Vadas

v.s. fil. Vytenis Kirvelaitis 
ASS Vadijos Pirmininkas
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L.S.S. VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių skautų sąjungos vyri
ausieji vadovai 2009 m. lapkričio 
13-15 d.d. suvažiavo, suskrido 
ilgam, darbingam, net ir linkmam 
savaitgaliui įChicagos priemiestį- 
Lemont, IL.
Penktadienį vyko du (pavakary ir 
vakare) Pirmijos narių su 
Australijos ir Europos rajonų 
vadais posėdžiai, Holiday Inn, 
Willowbrook, IL. Tartasi 
organizaciniais reikalais: Rajonų 
vadų pareigų nuostatai; “Duty of 
Care” dokumentas; tuntininkų 
skyrimas/patvirtinimas; 2010 m. 
LSS registracija; 2013 m. 
Jubiliejinė stovykla; LSS 
tinklalapis; LSS iždininkės pranešimas ir 2010 metams 
sąmatos priėmimas; Australijos ir Europos rajonų vadų 
pranešimai ir kt.
Šeštadienį, lapkričio 14 d. LSS Tarybos posėdis (Nr.2, 
akivaizdinis) Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL 
prasidėjo 8:30 vai. ryto.
Įnešus LSS vėliavą, posėdį malda pradėjo Tarybos 
vicepirmininkė v.s. Rasa Karvelienė. Posėdžiui 
vadovavimą perėmęs, Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras visus pasveikino ir, 
perskaitęs įsakymą, 50 metų 
Skautavimo ženkliuką įteikė 
v.s.fil. Kęstučiui Ječiui.
“Esam žalia organizacija, tai protokolų 
kopijų nebespausdinsime”, sako brolis 
Gintas ir trumpai praneša apie šiais 
metais atliktus darbus - buvo patikrinti 
sąjungos finansų dokumentai - viskas 
tvarkoje; “Skautų aidą” dabar spausd
ina JAV LB spaustuvė Philadelphijoje; 
Kaip šiais, taip ir sekančiais metais 
“Skautų aidas” bus leidžiamas 4 kartus 
per metus. Pirmininkas atstovavo 
sąjungai Sielovados konferencijoje 
Bostone; Sąjungos vardu buvo 
pasveikintas dienraštis “Draugas” 100-čio 
proga, v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ - 
gimtadienio ir kunigystės jubiliejaus 
proga. Pradedant “Skautų aido” 
jubiliejinius metus, pirmininkas

Posėdį pradeda Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras ir vicepirmininkė 
v.s. Rasa Karvelienė.

LSS Taryba 2009 m. lapkričio 14 d.

dalyvavo Kaziuko mugėje Toronte, kur buvo pagerbtas 
ilgametis “Skautų aido” redaktorius 
v.s. Česlovas Senkevičius. Taip pat dalyvavo 
Hartfordo, Worcester Kaziuko mugėse ir lankėsi JAV 
Atlanto rajono stovykloje.
Vyriausios Skautininkės/Seserijos Vadės s.fil. Rūtos 
Baltaduonytės-Lemon ir Vyr. Skautininkės pavaduo- 
tojo/Brolijos Vado s.fil. Tomo Dundzilos pranešimą 
perskaitė brolis Tomas:
2009 m. Seserijai priklauso 1033 sesės, Brolijai - 855 

broliai. Vienetai veikia: JAV Atlanto 
rajone - Boston, New York, Washing
ton DC, Hartford, Philadelphia, 
Worcester, New Jersey, Rochester; 
Australijos - Melbourne, Sydney, 
Adelaide, Geelong; Europos - London; 
Kanados - Toronto, Hamilton; JAV 
Ramiojo vandenyno - Los Angeles ir 
San Diego; JAV Vidurio 
Chicago/Lemont, Detroit ir Cleveland. 
Skautų ruošiamos Kaziuko mugės 
vyko visose vietovėse.
Gegužės gale vyko nepaprastas 
veikalas Toronte - “Paslapčių 
ieškonė”. Tai skautiškoji versija 
populiarios televizijos programos 
“The Amazing Race”. Per 40 prit. 
skautų ir skaučių iš Toronto, a 
Cleveland ir Chicagos lenktyniavo 
mišriose skiltyse tarp įvairių punktų. 
Labai sėkmingai pavyko.
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50 metų skautavimo ženkliukas 
v.s.fil. Kęstučiui Tėčiui, buv. LSS Tarybos 
pirmininkui. Šalia - v.s.fil. Gintas Taoras.

Sveikiname brolį Donatą
Ramanauską, kuris sugalvojo ir 
suplanavo šį nepaprastą uždavinį ir 
kitus vadovus, kurie sklandžiai 
pravedė lenktynių eigą.
Vasaros metu stovyklos vyko netoli 
Londono - Lietuvių sodyboje, 
Toronto - Romuvoje, Detroito - 
Dainavoje, Chicagos - Rakė ir 
Los Angeles - Rambyne. 2009 m. 
sausio mėnesį pietiniame pusrutulyje 
yra vasara, tai tuo metu vyko stovyk
los Sydney it Melbourne apylinkėse.
Skiltininkų kursai vyko JAV Atlanto 
rajono stovykloje, o rudenį - Lemon te. Spalio mėn. 
įvyko vyreniųjų skaučių, gintarių, skautų vyčių ir jūrų 
budžių sąskrydis Michigan valstijoje. Dalyvavo 40 sesių 
ir brolių.

Keli skautų vienetai turėjo progą susitikti su 
Tūkstantmečio odisėjos-Ambersail jachtos įgulomis 
New Yorke, Bostone ir Toronte.
Liepos 5 d. LSS nariai visame pasaulyje rinkosi savo 
vietovėse giedoti Lietuvos himną kartu su broliais ir 
sesėm Lietuvoje.
Rudenį skautai dalyvavo Šiluvos Mišiose ir Lietuvos 
vardo 1000-mečio Mišiose.

Seserija ir Brolija sveikino “Draugo” 
laikraštį 100 m. jubiliejaus proga ir 
įteikė auką.
Keliose vietovėse - Wocester ir
Cleveland, skautai aktyviai dalyvavo 
akcijose bandydami išgelbėti lietu
viškas parapijas nuo uždarymo.
Vadovų rūpesčiai - skautų apsauga, 
ypač stovyklose ir iškylose; vadovų 
lavinimas; reikšmingų programų 
pravedimas; lietuvybės išlaikymas.
ASS Centro vadijos pirmininkas 
v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis pranešė, 

kad ASS skyriai veikia Detroite, Chicagoje, 
Los Angeles ir Washington DC. Yra ruošiama nauja 
knyga apie ASS.
Akademinio skautų sąjūdžio metinės šventės buvo 
suruoštos Chicagoje ir Los Angeles.
ASS visuotinis suvažiavimas “Atnaujink savo 
pasižadėjimą” vyks 2010 m. balandžio 16-18 d.d., 
Washington DC.
Iš LSS rajonų vadų gana plačių pranešimų, čia 
paminėsiu būdingesnes ištraukas.
Australijos rajono vado v.s. Henriko Antanaičio 
pranešime:

Tarybos Pirmija. Sėdi: vadovų lavinimo sk. vadovas v.s.Romas Otto, ASS Vadijos 
pirmininkas v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis, LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras, 
Vyr Skautininkė/Seserijos vadė sfil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, Vyr.Skaulininkės 
pavaduotojas/Brolijos vadas sfil. Tomas Dundzila. Stovi: sąjungos iždininkė v.s. Irena 
Markevičienė, Tarybos sekretorius v.s.fil. Rimantas Griškelis, Tarybos vicepirmininkė 
v.s. Rasa Karvelienė, Tarybos informacijos koordinatorė j.v.s.fil. Virga Rimeikienė

Australijos rajono vadijoje tebėra vadeivų pareigos, nes
mūsų sąlygomis šios pareigos yra 
reikalingos. Taigi Brolijos vadeiva yra 
v.s. Narcizas Ramanauskas, Seserijos 
vadeivė - v.s. Rasa Statkuvienė.

Australijoje veikia “Aušros” tuntas, 
Sydney (tuntininkė v.s. Kristina 
Rupšienė), “Džiugo” tuntas, 
Melbourne (v.s. Danutė Lynikienė), 
“Šatrijos” tuntas, Geelong 
(v.s. Vytautas Mačiulis), “Vilniaus” 
tuntas, Adelaide (s. Antanas Pocius), 
Brisbane miesto skautų ryšininkas yra 
s. Algis Milvydas. Šalia tuntų veikia 
skautininkų ramovė Melbourne 
(s.Birutė Prašmutaitė), skautų židinys 
Geelong (sk. Kajatonas Starinskas), 
skautų židinys Sydney (s. Arvydas 
Zduoba).Šalia skautiškos veiklos 
stovyklose, iškylose, Australijos 
lietuviai skautai dalyvauja svarbesniu
ose bendruomenės renginiuose,
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Lietuviai skautai yra apsidraudę pas 
australų skautus. Labai palankius 
mums, Australijos skautų Vyr. 
Skautininką John Ravenhall ir 
Victorijos valstijos Vyr. Skautininką 
Alston Park, Vasario 16 šventėje 
apdovanojome ordinu Už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu.

“Džiugo” tuntas priklauso Ethnic 
Scout and Guide Association of 
Victoria (ESGAV), kurioje kartu 
dalyvauja ir estų, latvių, rusų, 
vengrų, lenkų ir ukrainiečių skautai. 
Si organizacija buvo įkurta lietuvių 
iniciatyva po VI Tautinės stovyklos 
Australijoje 1978 m. v.s. Henrikas 
Antanaitis yra lietuvių atstovas nuo 
pat įkūrimo.

Rajonas palaiko glaudų ryšį su 
skautais Lietuvoje. Lietuva yra mūsų 
širdis, pamatas. Jau daug metų 
rajonas apmoka pilną stovyklos 
registracijos mokestį skautui ar 
skautei iš Australijos, jei nori daly
vauti skautų stovykloje Lietuvoje.
Tautinėje stovykloje Lietuvoje 2008 m. iš Australijos 
dalyvavo 30 skautų,-ių.

Stovyklose vadovavimo pareigos duodamos jaunes
niems vadovams (iki 30-40 metų). Pagrindinis ramstis, 
ir visai stovyklai “cinką” duodantis, yra skautai vyčiai ir 
vyr. skautės. Kolkas jų dar turime!

Europos rajono vado v.s.fil. Vlado 
Gedminto pranešime:

Anglijoje yra daug naujų emigrantų 
iš Lietuvos, ir kas metai auga 
lietuvių skautų gretos Londone. 
Priskaitoma jau 179 skautai,-ės. 
2009 m. stovykloje dalyvavo net 
117 skautų.

Lietuvių sodyboje (ten lietuviai 
skautai turi savo skautų kalnelį- 
stovyklavietę) birželio mėn. įvyko 
didelis bendras renginys 
“Draugystės tiltas”. Iš 6 Europos 
kraštų suvažiavo apie 300 šeštadi
eninių mokyklų moksleivių, 
mokytojų ir svečių. Skautai 
prisidėjo prie organizavimo,

Sąrašai, narių mokesčiai, atskaitomybė 
prieš valdžių - sąjungos iždininkės v.s. 
Irenos Markevičienės nuolatinis darbas.

LSS rajonų vadai posėdyje su Tarybos pirmininku. Sėdi: Europos rajono vadas v.s.fil. 
Vladas Gėdinimas, v.s.fil. Gintas Taoras, Australijos rajono vadas v.s. Henrikas 
Antanaitis. Stovi: Ramiojo vandenyno rajono vadas v.s.fil. Vytenis Vilkas, Atlanto - 
ps. Tomas Skučas, Vidurio - j.v.s. Dana Mikužienė. Kanados - v.s.fil. Marius Rusinas.

mokymo ir kelių programos dalių pravedimo. 15 skautų 
ir skaučių pravedė žaidimus, parodė, kaip kurti laužą, 
rišti mazgus. Tuo pačiu metu buvo pokalbis su tėvais ir 
mokytojais apie skautavimą.

Rajonas ruošiasi vieną skiltį išleisti į “Baltic jamboree” 
Lietuvoje sekančiais metais. Šiais metais turi daug darbo 

su skautų buklo, virtuvės, stovyklavi
etės remontu Lietuvių Sodyboje. 
Sekantiems metams norėtų įsigyti 
kelias baidares skautų iškyloms ir 
dėkoja Lietuvių fondui už auką

Kanados rajono vado v.s.fil. Mariaus 
Rusino pranešime:

Vasario 16 šventėse skautai dalyvauja 
organizuotai ir su vėliavomis. Vasario 
22 proga “Šatrijos” tunto skautės 
dalyvauja Susimąstymo sueigoje su 
latvėm ir estėm skautėm. Birželyje 
jūrų skautai dalyvavo Etobicoke 
Yacht club regatoje. Auga jūrų skautų 
eilės.

Džiaugiasi septyniais naujais jaunais 
paskautininkiais.

ŽIEMA/WINTER 2009 6 SKAUTŲA/DAS

6



Vyriausioji Skautininkė/Seserijos vadė 
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon ir Garbės 
teismo pirmininkė v.s.fil. Gina Mačiulienė.

“Paslapčių ieškonės” metu skautai 
“užplūdo” Torontą! 40 dalyvių ir 
apie 60 vadovų. Jų atliekami už- 
daviniai/lenktynės taip matėsi, kad 
žmonės vis klausė, kas čia darosi. 
Išgirdę, kad tai lietuvių skautų 
programa, ne vienas praeivis 
paminėjo, kad ir jo šeimoje esą 
lietuvių...
Lapkričio 8 d. lietuviai skautai su 
vėliavomis dalyvavo Toronto 
Rotušėje minint Berlyno sienos 
nugriovimo sukaktį.
JAV Ramiojo vandenyno rajono vado v.s.fil. Vytenio 
Vilko pranešime:
“Skautų aido” metai Los Angeles buvo paminėti 
Kaziuko mugėje, kur v.s.fil. Eugenijus Vilkas suruošė 
“Skautų aidų” parodėlę.
Šiais metais bendradarbiavo su Lietuvių Bendruomenės 
organizuojama “jaunimo stažuote” Lietuvoje. Penki 
skautai studentai vyko į Lietuvą darbuotis savose 
profesijose.
Lietuviai skautai jau 32 metus priklauso tarptautinei 
skilčiai ir dalyvauja metinėse iškilmingose sueigose su 
lenkais, ukrainiečiais, vengrais ir armėnais skautais.
Rajono metinė šv. Jurgio iškyla vyko Malibu Creek 
State park. Po iškilmingos sueigos buvo skautų 
vakarienė, laužas, naktinis žaidimas ir nakvynė 
palapinėse.
Rajono stovyklavietė, Holcomb Valley - Rambynas 
yra vienintelė Lietuvių skautų sąjungai priklausanti 
stovyklavietė. Šią vasarą ten vyko 10-ties dienų 
stovykla, stovyklavo apie 100 narių, o savaitgalyje 
išsirikiavo virš 200. Stovyklavietė, nuolatos tvarkoma, 
yra gerame stovyje, rajono skautija visada parūpina 
reikiamas lėšas jos išlaikymui.
JAV Atlanto ir Vidurio rajonuose veikla yra panaši. 
Atlanto rajono vadas ps.fil. Tomas Skučas paminėjo, 
kad rajono stovykloje buvo pravesti skiltininkų kursai ir, 
kad labai populiari oro skautų programa, daugelis 
skautų įsigijo “sparnus”.
Informacijos komisijos pranešimą pateikė komisijos 
vadovė j.v.s.fil. Virga Rimeikienė. Komisijos nariai yra 
- s. Edis Leipus, s.fil. Paulius Mickus, s.fil. Moacir 
de Sa Pereira ir v.s. Dalia Trakienė.
LSS Informacijos komisija rekomendavo Piranijai, kad 
esamoji žiniatinklio svetainė būtų pertvarkyta, ir darbas 

jau pradėtas. Sąjungos tinklalapio 
tikslas yra - parūpinti skautų 
vadovams medžiagos, minčių bei 
kitų išteklių, kurie padėtų jiems 
geriau vadovauti ir suteikti pras
mingesnę, bei įdomesnę veiklą mūsų 
jaunimui. Padėti visiems - skautams, 
tėvams, vadovams, visuomenei 
geriau suprasti skautybės esmę, 
principus, metodiką. Parūpinti 
visuomenei (lietuviams ir 
kitataučiams) esminių organizacijos 
žinių ir būdų, kaip susisiekti su 

mūsų vadovais. Pasidalinti mūsų veiklos vaizdais ir 
atsiekimais.
Sesė Virga pasakojo, kad internete jau yra labai daug 
atskirų skautų vienetų tinklalapių ir net “Facebook”, 
kuris buvo sukurtas prieš IX tautinę stovyklą 2008 m. 
LSS finansų komisijos svarstymus ir pasiūlymus pristatė 
v.s.fil. Vytenis Vilkas. Bėjo, finansų komisijoje yra 
s.fil. Tadas Dabšys ir s.v. Algis Mikuckis.
Visi iš Los Angeles.
Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras pranešė, kad 
po Naujų metų pasiųs rajonų vadams atitinkamas 
anketas, kad iki kitų metų galo būtų jau nutarta ir 
pranešta kur vyks Jubiliejinė stovykla (2013 m.) Taip 
pat paskelbė, kad Lietuviškosios skautybės fondo 
pirmininke išrinkta v.s. Birutė Banaitienė, o Seserijos 
atstove fonde - s. Asta Norvaišienė iš Bostono. LSS 
Tarybos antrąjį akivaizdinį posėdį Tarybos pirmininkas 
uždarė su skautišku ačiū vadovams už jų įdėtas 
valandas ir pasiaukojimą dirbant su mūsų jaunimu.
Po labai trumpos pertraukėlės, 1:00 v.p.p., toje pačioje 
PLC salėje prasidėjo Skaučių Seserijos ir Skautų 
Brolijos vadijų posėdžiai, o vakare - “Skautų aido” 
85 m. sukaktuvių puota irgi PLC, Lietuvių fondo salėje.
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ATEITIES PĖDSAKAI
Vyr. skaučių, gintarių, skautų vyčių ir jūrų budžių suvažiavimas

j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta

Kliūčių kelias - geras lygsvaros išbandymas

2009 m. spalio 16-18 dienomis į 
Bridgman, MI suvažiavo 40 vyres
nių skaučių ir skautų. Sis suvažiav
imas buvo skirtas jauniems 
vadovams, kurių pėdsakai tiesia 
kelią į ateitį Lietuvių skautų sąjun
goje ir kitur. Pagal tą temą, skyriaus 
vadai parinko jaunus vadovus 
pravesti užsiėmimus, paskaitas, 
pašnekesius.

Penktadienio vakare suvažiavo 
dauguma dalyvių ir juos pasitiko 
vyresnių skautų ir skaučių skyriaus 
vadai Taiyda ir Ričardas Chiapetta. 
Jaunimas įsikūrė patogiose Bethel 
Park patalpose ir po skanios 
vakarienės ps. Edis Brooks pravedė 
linksmus susipažinimo žaidimus, 
kurie visus pralinksmino. Dar teko pabendrauti prieš 
einant miegoti.

Šeštadienio dienotvarkė buvo įvairi. Komendantas 
j.b. Aras Žygas kūrybingai pažadino dalyvius ir pakvi
etė visus vėliavų pakėlimui saulei auštant. Buvo 
pranešta šios dienos užsiėmimų eiga ir tada visi sugrįžo 
į vidų karališkiems pusryčiams.

Pirmo pašnekesio vadovas buvo v.s.fil. Donatas 
Ramanauskas. Jis visada moka įdomiai išjudinti 
dalyvius. Skautai ir skautės buvo paskirstyti į keturias 
skiltis ir turėjo sukurti vardą naudojant MI valstijos 
paukštį ir sugalvoti tinkamą garsą šūkiui. Pagrindinė 
Donato tema buvo apie sueigų planavimą. Dalyviai 
turėjo progą sukurti ir daly
vauti įvairiuose užsiėmimuose 
ir tai buvo geriausias būdas 
išmokti ar pasitobulinti kaip 
ruošti sueigas. Po visų už
davinių vadovai turėjo bent 
keturias temas ir užsiėmimus 
sueigų planavimui.

Po trumpos pertraukos 
j.ps.fil. Vaiva Rimeikaitė 
kalbėjo tema - “Kaip padėti 
tunto veikloje skirtingais 
atvejais”. Sesė Vaiva išdalino 
lapus, kuriuose reikėjo Viskas lengviau, kai draugai šalia.

pažymėti kiek laiko pašvenčiam ar 
paskirtam šeimai, darbui, skautams, 
mokslui, sau ar laisvalaikiui. Buvo 
įdomu pamatyti, kur ir kam mano 
laikas paskirtas... Dar įdomiau, kad 
šioje grupėje dauguma labai daug 
laiko paskiria skautiškai veiklai. Ne 
visi gali kas savaitę ar antrą dirbti 
su vaikais - būti draugininku ar 
laivo vadu. Kalbėjome, kaip kitaip 
skautas gali prisidėti prie veiklos, 
kad tuntininkams ir vadovams būtų 
lengviau. Štai, keletas minčių: 
mugės darbininkai, specialybių 
ruošimo vadovai, mašinų vairuoto
jai iškylautojams, stovyklų tėvūnai, 
ar stovyklavietės ruošos padėjėjai, 
lėšų telkimo savanoriai, kak

laraiščių siuvėjai ir 1.1.
Vėl pertraukėlė, po kurios s.v.fil. Andrius Tamulis 

sukvietė visus susėsti ratu. Vyko pašnekesys apie lietu
viškumą, lietuvių kalbos naudojimą LSS veikloje. 
Ši tema gvildenama jau kelis dešimtmečius. Tikiu, kad 
visi sutinka, jog nėra lengva ir nėra vieno tikslaus 
atsakymo, kaip geriausia išlaikyti lietuvių kalbos var
tojimą sueigose. Kiekvienas vienetas/tuntas yra kitaip 
sudėtas, kai kurie vadovai silpniau kalba, o kitur skau
tukai turi įvairaus lygio kalbos sugebėjimą. Bendrai - 
reikėtų sueigose kalbėti lietuviškai, ir tada išversti 
angliškai. Bent tada skautai gal įsidėmės kai kuriuos 
žodžius ir pradės juos naudoti. Brolis Andrius davė 
didelį sąrašą tinklalapių, kurie būtų įdomūs vadovams 

ir skautams. Sąrašas telpa 
www.skautai.net ir sekti 
Ateities pėdsakų nuorodas. 
Diskusijos buvo įdomios, 
pritrūko laiko jas tęsti tiek, 
kiek norėjom.

Pietų pertrauka. Bethel 
Park šeimininkai paruošė 
gardų maistą, nuolat galėjome 
įsipilti kavos, kakavos, ar
batos, minkštų gėrimų. 
Kiekvieno valgio metu, ant 
stalų radome padėtas s.fil. 
Tomo Dundzilos paruoštas
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skautiškas žinutes, užsiėmimams 
patarimus. Buvo įdomu pasiskaityti ir 
pagalvoti, kaip tas žinias pritaikyti savo 
vieneto veikloj.

Skaniai ir sočiai pavalgę, vėl susė
dom ratu sekančiam pokalbiui. V.sl.fil. 
Audra Brooks, ps.fil. Eddie Brooks ir 
g.v.v. Aida Zygaitė pasidalino savo 
įspūdžiais iš patirties Šių metų stovyk
lose, Rako stovyklavietėje, jiems einant 
viršininkų pareigas. Atrodo, kad tai 
nebuvo pats lengviausias darbas... Mes, 
vyresni, norime perleisti jaunimui 
daugiau pareigų, nes jie tai gali atlikti 
gana sėkmingai. Bet reikia mums dalin
tis su jais savo patirtimi ir būti arti, kad 
reikalui esant padėtume. Šis jaunimas yra mūsų ateitis 
ir mūsų pareiga yra būti šalia jų.

Po pašnekesio reikėjo truputį išsijudinti, išsi
blaškyti. Brolis Ričardas ir sesė Taiyda su g.v.v. 
Austėj os Kaveckaitės palyda, pravedė įdomų 
užsiėmimą. Skautai, padalinti į tris dalis, turėjo be 
kalbų - tyliai pereiti “kliūčių taką”, surasti teisingą 
kelią pažymėtuose kvadratuose ir nukeliaut iš vieno 
galo į kitą. Buvo įdomu žiūrėti, kaip greitai viena grupė 
sugebėjo praeiti. Kitoms užtruko truputį ilgiau. Po to 
džiaugėmės rudens spalvomis apylinkės miške.

Bethel Park lauke yra įrengtos dvi “team building” 
kliūtys. Viena yra maždaug 10 pėdų aukščio siena, per 
kurią visi turi perlipti. Nustebome, kaip skautiškai 
komandose visi įsijungė, vieni kitiems padėdami 
perlipti. Antroje kliūtyje buvo trys eilės šonu žemėj 
įtvirtintų lentų (gal 2x6), kuriomis dalyviai turėjo 
pereiti po vieną (kaip traukinio bėgiais), tada - dviese 
ir tada po tris. Dauguma nesitikėjo, kad lengviausia eiti 
kartu. Šiose patalpose jauni
mas galėjo užsiimti įvairiu 
sportu - europietiškų futbolu, 
krepšiniu, pasagų metimu, bei 
gamtos takeliais. Visi pasidži
augė laisvalaikiu.

Po sporto, apsirengę išeig
ines uniformas, ruošėmės eiti į 
lauką vėliavų nuleidimui. Tuo 
metu pradėjo smarkiai lyti. 
Planas B - vėliavų “nuleidi- 
mas’Višnešimas vyko salėje. 
Laikas vakarienei. Vėl nu
ostabiai skaniai pavalgėme. 
Po vakarienės vyko šakų

“Karalius Mindaugas ir karalienė Morta” 
stovykloje Rakė, “Ateitiespėdsakai” suvažiavimo 
rengėjai ir vadovai - s.fil. Ričardas ir 
j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta.

“Ateitiespėdsakai" suvažiavimo dalyviai (ne visi)
pokalbiai; broliai nuėjo į kitą pastatą tartis vyčių/budžių 
reikalais, o sesės pasiliko pagrindiniam pastate aptarti 
savo reikalus.

Vakare atvažiavo keli svečiai specialiai prityrusių 
skautų vyčių sueigai. Tėvas Antanas Saulaitis SJ ir 

brolis Donatas Ramanauskas sėkmingai atliko 
uždavinius ir tapo naujais prityrusiais skautais vyčiais. 
Sveikiname!

Persirengtam į vakarinę aprangą lauko žaidimui ir 
laužui. J.ps. Algis Modestas pravedė visiems žinomą vėli
avėlių žaidimą. Skautams buvo smagu žaisti šį žaidimą 
naujoje vietoje. Komanda, sėkmingai pagrobusi vėliavėlę, 
gavo teisę paskambinti dideliu Bethel Park varpu. Buvo 
taip smagu, kad žaidėme du kartus.

j.ps. Tara Mikužytė sukvietė visus prie milžiniško 
laužo. Padedama g.v.v. Vilijos Pauliūtės, ji energingai 
vadovavo laužo programai. Po laužo, skautai dar paben
dravo vieni viduje, kiti prie ugnies ir manau, kad visi 
saldžiai miegojo po įspūdingos dienos.

Iš ryto brolis Aras Žygas vėl 
visus smagiai pažadino ir 
sukvietė vėliavų pakėlimui. 
Išeiginėmis uniformomis 
susirinkom lauke prie vėliavų 
ir tada į vidų skaniems pusryči
ams. Paskutinę savaitgalio temą 
pristatė s.v. Vytas Reivydas ir 
vyr.sk. Ieva Smidt. Jie kalbėjo 
apie “Leave no trace” - nepalik 
žymės stovyklaujant ar iškylau
jant. Ši tema buvo pristatyta 
žaidimo formoje. Skautas gam
tos draugas ir būtina palikti 
vietą geriau negu radome.
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Susikaupimui atvažiavo vyr.sk.fil. diakone Erika 
Brooks. Bethel Park koplyčioje, giedojome, skaitėme 
skaitinius, o sesė Erika prasmingai kalbėjo apie skai
tiniuose pagrindinę lobių temą. Mes visi esame Kris
taus lobis. Yra būtina dalintis mūsų gėrybėmis, ypač 
per geruosius darbelius. Tie darbeliai neturi būti dideli, 
bet geri. Baigiantis, sesė Erika visus asmeniškai 
pasveikino įteikdama po perlą, kuris primins mums, 
kad esame Kristaus lobis. Po susimąstymo/susikaupimo 
susirinkome lauke bendrai nuotraukai ir suvažiavimo 
uždarymui. Brolis Tomas Dundzila visiems programos 
pravedėjams įteikė skautiškus padėkos ženkliukus, o 
suvažiavimo organizatoriams - ypatingas sidabrines 
skautiškas lelijėles. Kiekvienas dalyvis taip pat gavo 
vandens bonką su “Ateities pėdsakai” užrašu prisimin
imui .

Susitvarkius ir daiktus susidėjus, dalyviai užpildė 
suvažiavimo įvertinimo anketas ir tik tada gavo pietus 
prieš išsiskirstant.

cP

2009

CHICAGOJE-LEMONT
Šių metų rugsėjo 19, 26 ir 
spalio 3 dienomis Pasaulio 

lietuvių centre, Lemont, 1L 
vyko skiltininkų kursai. 

Originaliai tie kursai buvo 
planuojami ruošti Dainavos 

stovyklavietėje, Manchester, MI, bet užsiregistravus
mažam skaičiui, kursus nutarta ruošti Lemonte, ypač, 
kad dauguma užsiregistravusių buvo iš Chicagos 
apylinkių.

Kursai buvo skiriami prit. skautams,-ėms ir jūrų

Sesės ir broliai patarėjai jau irgi pasiruošę.

Šis suvažiavimas sutraukė 40 dalyvių iš įvairių 
vietovių. Dauguma buvo iš Chicagos, kiti iš Floridos, 
Virginia, Kalifornijos (studijuojantis Michigane), Mis
souri, Michigano ir Kansas. Mes labai vertiname šįjau- 
nimą, savo savaitgalį paskyrusį suvažiavimui, ir 
tikimės, kad visi pasisėmė naujų žinių. Taip pat dėko
jame LSS vadovybei už finansinę ir moralinę paramą. 
“Ateities pėdsakai” suvažiavimo nuotraukas galima 
matyti www.skautai.net Brolis Ričardas ir sesė Taiyda 
atsisveikindami užbaigė suvažiavimą žodžiais, kurie 
rišasi su sesės Erikos mintimis: Ne kiekvienas didelis 
darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra 
didelis.

Budėk! Gero vėjo! ir Ad Meliorem!
j.v.s.fil. Taiyda ir s.fil. Ričardas Chiapetta 

Vyresniųjų skautų/skaucių skyriaus vadai 
(Nuotraukos s.fil. Tomo Dundzilos)

skautams,-ėms, nuo 13 iki 17 metų amžiaus. Kursus 
organizavo sesė Audra Lintakienė ir brolis Donatas 
Ramanauskas. Jie į talką įtraukė 8 patarėjus - Rimvydą 
Šoliūną, Lianą Jokubauskaitę, Dainą Kielaitę, Dianą 
Ramanauskaitę, Rimą Lintakaitę, Aliciją Viktoraitę, 
Kristą Martinkaitę ir Joną Savicką. Jie š.m. rugpjūčio 
mėn. dalyvavo Gintaro ir Ąžuolo vadovų mokyklų 
stovykloje Romuvos stovyklavietėje ir baigia prak
tiškąją kursų dalį.

Pirmoji kursų sueiga 9/19/09
Pirmosios sueigos tema buvo skilties sistemos

pagrindai: skilties vardas, šūkis, skiltininko bei kitos 
pareigos skiltyje. Pirmiausia kursantai buvo paskirstyti 
į skiltis, o vardus pasirinko iš paukščių šeimos. Taigi - 
mūsų skiltys:

“Gaigalai” - Aleksas Jučas, Gilius Blinstrubas, 
Algis Marcinkevičius, Julija Lapp, Carina Ozers, 
Mykolas Saulis.

“Juodvarniai” - Jonas Majauskas, Mantas Naris, 
Rimas Erškėtis, Vitas Jokubauskas, Aleksa Rugieniūtė, 
Dominic Paužuolis, Indrė Hirt, Juozas Vodicka, Lukas 
Gūžys.

“Grifai” - Kovas Žygas, Sofia Mockaitis, 
Ieva Marcinkevičiūtė, Vidas Kulbis, Kovas Rugienius, 
Justinas Bobinas.

“Albatrosai” - Žiema Šepetytė, Aistė Blaskevičiūtė, 
Paulius Siliūnas, Erikas Anužis, Teriukas Petry.
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“Papūgos” - Antanas Riškus, 
Kovas Kulbis, Vilius Černiauskas, 
Giedrė Poškutė, Milda Savickaitė, 
Agnė Maksvytytė.

“Šarkos” - Matas Lapkus, 
Danielius Mockaitis, Chelsea 
Putriūtė, Miglė Gvildytė, Martynas 
Matutis, Erika Weir, Daumantė 
Kaveckaitė, Greta Bergmanaitė, 
Joris Malkevičius, Viktorija Stroputė, 
Eglė Keturakytė.

Skiltys pasigamino gaireles ir 
sugalvojo skilties žingsnį, kurį Skiltininkų kursų dalyviai rikiuotėje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte

visiems pademonstravo. Padiskutavo
apie skiltininko bei kitas pareigas skiltyje ir jų svarbą; nagrinėjo 
skirtumą tarp skilties ir “gang” (geras - blogas) sąvokos. Tarp 
pokalbių vyko linksmi, judrūs žaidimai. Dvi valandos greitai 
prabėgo ir atėjo laikas skirstytis.

Antroji kursų sueiga 9/26/09
Antros sueigos tema - sueigų planavimas. Pirmiausia kursantai 

išgirdo idėją, kad sueiga yra kaip “spektaklis”, o skiltininkas yra 
režisierius, kuris kviečiasi kitus padėti jam pastatyti veikalą. Po to 
ėjo kalba apie sueigos dalis: atidarymas, temos pristatymas, žaidi
mai, pritaikyti užsiėmimai, sueigos uždarymas. Nurodėm šaltinius, 
kur galima rasti idėjų, informacijos ir kitų žinių, kurios padėtų 
skiltininkui planuojant sueigas.

Gavę šias žinias, skiltys turėjo per trumpą laiką suplanuoti 45 
minučių sueigą pasiruošti specialybei ar specialiai kelionei 
(dviračiais, baidarėmis ir 1.1.) ir tada planą įvykdyti. Po atliktų 
sueigų, visi susibūrė pokalbiui - kas pasisekė gerai, ką reikėtų keisti. 
Ir vėl tos dvi kursų valandos staigiai pradingo.

Trečioji kursų sueiga 10/3/09
Trečios sueigos tema buvo “skautorama”. Šešias užsiėmimų 

stotis sudarė skautiškas “jeopardy” žaidimas, virvinis ligonio 
neštuvas, mazgų rišimo žaidimas, skirtumas tarp 10 Dievo įsakymų 
ir 10 skautų įstatų, morzės laiškas ir uždavinys, ir “kibiro kilnoji
mas” (“Bucket brigade”). Stočių tikslas buvo parodyti kursantams 
įvairius užsiėmimus. Po skautoramos dar liko truputis laiko keliems 
žaidimams, kas visiems kursantams labai patiko. Baigėme kursus 
trumpai peržvelgdami ką per šias tris sueigas išmokome. Tikimės, 
kad kursantai ką nors gero prisimins ir panaudos savo vienetų 
veikloje.

Paskutinę sueigą baigėme skautiška malda “Ateina naktis”. 
Iki pasimatymo!

Donatas Ramanauskas

(P.S. Kursuose dalyvavo 44 kursantai. Iš jų tik 15 lankė visas tris 
sueigas. Tuntų sueigose bus įteikiami Skiltininkų kursų ženkliukai ir 
pažymėjimai tiems, kurie lankė pirmas dvi sueigas.)

Kas stipresnis???

Įvairūs darbai skiltininkų kursuose.

Ir kaip dabar išsinarpliosiu šitam žaidime???

ŽIEMA/WINTER 2009 11 SKAUTŲA/DAS

11



Ruošiamės uždaviniui “Karalystės ” 
stovykloje.
JAV Atlanto rajono “Karalystės” 
stovykloje skiltininkų kursus vedė 
s.fil. Tomas Dundzila.

Skiltininkų kursuose prit. 
skautai ir skautės mokėsi kaip rišti 
“bowline” mazgą ir svarstė kokio tipo 
vadove ar vadovu norėtų būti: laivo 
kapitonu, kuris visus suorganizuoja ir 
išveda iš sudėtingos padėties, ar 
kelionės laivu direktore, kuri suruošia 
smagius renginius belaukiant pagal
bos, ar inžinierium, kuris greitai 
stengiasi visus išgelbėti.

Naktinio žaidimo metu, 
“kryžiuočiai” užpuolė “Karalystės” 
stovyklą ir paliko “nuodingą plutonį”. 
Skiltininkų kursų dalyviai rado tris 
slėptuves ir išmaniu būdu išnešė 
nesaugią medžiagą į saugią vietą. 
Vieną rytą kursantai uždegė stovyk
linius vinklius ir užvirino vandenį. 
Vėliau, kompaso ir kūno išmierų 
pagalba, išmatavo pievą.
Iš skiltininkų kursų, “Karalystės” 
stovykloje, dalyvių pasisakymų:
Marius Bernotas - Aš norėčiau būti 
kapitonas, nes jis suorganizavo visus 
žmones ir gerai išsprendė problemą. 
Geras vadovas visada kitais rūpinasi 
pirmiau, nei savimi. Kad darbas būtų 
gerai atliktas, reikia gerai planuoti iš 
pradžių, ir svarbu kiekvienam prisidėti.

“KARALYSTES”
STOVYKLOJE JAV ATLANTO RAJONE

Gabrytė Grigorytė - Aš būčiau 
kelionės direktore, nes esu smagi, 
energinga ir entuziastiška. Šią savaitę 
daug išmokom - naudoti kompasą, 
lauko pečių, rišti mazgus, aštrinti 
peilį.
Lina Neidhardt - Norėčiau būti 
vadove, kuri priima kitų idėjas ir jas 
pritaiko taip, kad būtų naudingiausia. 
Lina Baltaitė - Šiandien supratau, 
kad bendras darbas - “teamwork” 
ir pasitikėjimas yra labai svarbu. 
Kad darbas būtų sėkmingas - turi 
pasitikėti.
Kristina Štuopytė - Šią savaitę aš 
išmokau kaip rišti skirtingus mazgus, 
kaip naudoti kompasą, aštrinti peilį ar 
kirvį, ir virti ant stovyklinio pečiuko. 
Ir kai puodas būna karštas, galiu 
panaudoti savo šlipsą jam nukelti. Šią 
savaitę išmokau kaip geriau dirbti 
savo grupėje ir, kad geras skiltininkas 
yra kaip ir mes, tik daugiau dirba. Ir 
lietuviškai rašyti geriau išmokau. 
Ačiū labai už viską - aš turėjau labai 
gerą laiką ir daug išmokau.
Alėta Juozelskytė - Aš išmokau geri
ausius dalykus šią savaitę - kaip būti 
geriausia skiltininke kokia tik 
galėčiau būti. Pasitikėjimas ir planav
imas yra vadovo abėcėlė. Ši savaitė 
buvo labai smagi, daug išmokom ir 
sužinojom.
Ennnalina Glinskytė - aš galvoju, 
kad vadovo abėcėlę mes naudojom 
nejučia. Pasijutom vadovėmis, kai 
sesės mūsų grupėje stojo į priekį, 
aiškino ar padėjo planuoti. Supratom, 
kad reikia planuoti norint darbą gerai 
atlikti.
Rūta Strazdytė - Kai mano skiltis 
turėjo pravesti žaidimą, panaudojom 
vadovo abėcėlę - pirma bandėm 
žaidimą suprasti, tada žiūrėjom kur 
padėti maistą ir 1.1. Kai viską 
paruošėm, žaidėm mūsų žaidimą. Šią 
savaitę išmokau naujų mazgų, kaip 
virti ant lauko pečiuko-viryklės, kaip 

aštrinti peilį. Taip pat supratau, kad 
gyvenime būna atvejų, kai reikia 
vieno vadovo, o kartais geriau kai visi 
kartu bendrai dirba. Visus šituos 
dalykus man reikia žinoti, jei noriu 
būti gera vadove ir skiltininke. Ačiū!! 
Jonas Šimkus - šią savaitę išmokau 
apie vadovo gabumus, apie bendrą 
darbą, supratimą, komunikaciją, bei 
gamtos balansą. Visa tai man pade 
gyvenime - moksle, bendraujant, 
darbe.
Vainius Glinskis - geras vadovas 
nedirba sau, jis padeda visai grupei. 
Komunikacija yra labai svarbu, nes 
dirbti grupėje yra svarbiau nei 
vienam. Ne vien “kalbant” galim 
vienas kitą išgirsti...

Sekantys sesės ir broliai sėkmingai at
liko visus “Karalystės” stovyklos 
Skiltininkų kursų uždavinius, įrody
dami, kad pastiprino savo įgimtas ir 
išmoktas vadovavimo ypatybes. Jie 
įsigijo teisę nešioti kursų ženkliuką, 
kuris pažymi, kad jie turi atsakomybę 
sąmoningai vadovauti skilties nariams. 
“Blizgučiai”-Lina Baltaitė, Isabella 
Štuopytė, Alėta Juozelskytė, Lara 
LeBIank, Monica Leveckytė, Kristina 
Šimkutė, Emmalinda Glinskytė.
“Fėjos” - Lina Neidhardt, Kristina 
Štuopytė, Sabina Parker, Rūta 
Strazdytė, Brigita Alinskaitė, Reda 
Limantaitė, Gabrytė Grigorytė.
“Bajorai” - Marius Bernotas, Vainius 
Glinskis, Dennis McDonnell, Joris 
Katinas, Matas Sližys, Jonas Šimkus, 
Andrius Hickey, Darius Veršelis, 
Jason Miller.
Linkiu abiturientams sėkmės skau- 
tavime. Remiantis skautybės sistema, 
aukite dorais, kilnios dvasios, tvirto 
būdo, sveikais žmonėmis.

Budėk!

Brolis Tomas 
“Karalystės ” stovyklos Skiltininkų 

kursų vadovas
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Vydūno fondo tarybos posėdyje 2009 m. spalio 5 d., Lemont, IL., buvo pristatyti ir 
patvirtinti trys nauji nariai: fil. Gina Mačiulienė, fil. Aldona Meiluvienė ir fil. Romas 
Viskanta. Nuotraukoje: Vydūno fondo taryba. Sėdi filisteriai - Aldona Meiluvienė, 
Ritonė Rudaitienė, pirm. Leonas Maskoliūnas, Romas Viskanta. Stovi filisteriai - 
Renata Staniškienė, Danguolė Bielskienė, Jūratė Variakojienė, Milita Lauraitienė, 
Jonas Variakojis, Ramunė Papartienė, Gina Mačiulienė ir Leopoldas von Braun.

LIETUVOS 
TŪKSTANTMEČIO

ŽVAIGŽDĖ 
VYDŪNO FONDUI

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

Su džiaugsmu Vydūno fondo 
tarybos posėdyje 2009 m. 
spalio 10 d. buvo sutikta 
valdybos pirmininko Vytauto 
Černiaus atskleista žinia, kad 
LR užsienio reikalų minister
ija apdovanojo Vydūno fondą 
“Lietuvos Tūkstantmečio 
Žvaigžde”.

Vydūno fondas (VF) 
siekia: 1) Padėti lietuvių 
studentijai baigti studijas; 2) 
Remti lietuviškojo jaunimo 
vertus užsimojimus; 3) Spaus
dinti akademinę literatūrą.

Stipendijos ir premijos
Mintis steigti Fondą kilo 

1948 m. Augsburge, Akadem
inio skautų sąjūdžio (ASS) suvažiavimo metu, bet 
oficialiai VF buvo įsteigtas 1952 m. Chicagoje. Iki 
šiol VF yra išdavęs virš 500 paskolų. Lietuvai 
atstačius Nepriklausomybę, VF skiria stipendijas ir 
premijas (arti 130 per paskutiniuosius dvejis metus) 
studentams Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. VF 
yra įsteigęs ir skiria mokslines premijas (1000 dol.) 
ASS garbės narių vardais: Lietuvos muzikos 
akademijoje - Vincės Jonuškaitės-Zaunienės; 
universitetams: Kauno technologijos - prof. Igno 
Končiaus (fizikos), inž. Juozo Milvydo (bendrai), 
Klaipėdos - prof. Stepono Kolupailos (geodezijos, 
hidrologijos/hidraulikos), Vilniaus - Sofijos 
Čiurlionienės (lietuvių kalbos ir literatūros mokslui), 
Vytauto Mikūno (ekonomikos), Vytauto Didžiojo - 
Broniaus Kviklio (švietimo).

Taipogi skiria stipendijas našlaičiams - inžiner
ijos studentams (L. Maskaliūno fondas) ir 
besiruošiantiems pianistams (B. Ciplijauskaitės 
fondas). Iš Gražinos Musteikienės palikimo skiriama 
už Lietuvos ribų gyvenančiam studentui - Gražinos 
Musteikytės 10,000 dol. stipendija.

Studijuojantiems lituanistiką Fordham (NY), 

Kent (OH), Illinois-Chicago (IL) ir Washington 
(WA) universitetuose iki šiol buvo suteikta 67 
stipendijos. Be to, kasmet skelbiami Kęstučio ir a.a. 
Erikos Sidabrų ir prel. Juozo Prunskio rašinių 
konkursai.

Parama vertiems užsiėmimams
Paskutiniaisiais metais VF parėmė jaunimo žygį 

partizanų keliais, Lietuvos skautijos organizacijų 
minėjimus (konferenciją, parodas, leidinį), IX 
Tautinę stovyklą, Skautų archyvą, istorinius 
tyrinėjimus.

Leidiniai
VF yra išleidęs ar parėmęs 38 knygų leidimą 

ir Akademinės Skautijos leidyklą Chicagoje - 27 
knygų išleidimą. Knygų išleidimas (virš 60) iki 
2000-jų metų kainavo arti pusės milijono dol.

Šiais metais, minint Lietuvos vardo tūkstant
metį, VF išleidžia į anglų kalbą išverstą stambią, 600 
puslapių (su priedais) mokslinę knygą - Broniaus 
Makausko “Lietuvos Istorija” - “Lithuanian 
History”.

Nuotr fil Arūno Draugelio
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“LIETUVOSTŪKSTANTMEČIO ŽVAIGŽDĖ” 
įteikta Vydūno fondui 2009 m. lapkričio 8 d., Lemont, IL

Sveikiname LR Užsienio reikalų ministrą didžiai gerbiamą Vygandą Ušacką,
LR Generalinę konsulę Chicagoje Aistę Aniulienę, Vydūno fondo rėmėjus, aukotojus, 

Akademinio skautų sąjūdžio narius ir svečius.
Ši diena mums yra ypatinga. “Lietuvos tūkstantmečio žvaigždę” Vydūno fondui įteikia 

ministras Vygaudas Ušackas.
Vydūno fondas didžiuojasi ir dėkoja Lietuvos Užsienio reikalų ministerijai už 

apdovanojimą šiuo garbės ženklu, kaip pažymėta - “už lietuvybės puoselėjimą JAV, 
svarią paramą Lietuvos mokslo institucijoms ir studentams”. Tačiau ta garbė priklauso ne 
tik Vydūno fondui, bet, svarbiausia, fondo rėmėjams ir aukotojams. Tik jų dėka Vydūno 
fondas galėjo atlikti užsibrėžtus tikslus. Bendromis jėgomis mes ryžtamės ir toliau tęsti 

numatytus darbus Tėvynės Lietuvos labui!

Ad Meliorem! 
fil. Leonas Maskaliūnas

Vydūno fondo Tarybos pirmininkas

.s-. Danutė Garbaliauskienė, 
2009 m. spalio mėn. apdovanota 

"Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde ”

s. DANUTĖ GARBALIAUSKIENĖ APDOVANOTA 
“LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO ŽVAIGŽDE”

s. Irena Meiklejohn
Kanados Lietuvių Dienų koncerto metu įvyko maloni staigmena - Lietuvos 
ambasadorė Gintė Damušytė įteikė ilgametei K.L.B. Toronto apylinkės 
pirmininkei Danutei Garbaliauskienei už lietuvybės puoselėjimą Kanadoje 
“Lietuvos tūkstantmečio žvaigždę”.

Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas “Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė” įsteigtas 2007 m. Lietuvos valstybei ir jos užsienio politikai 
nusipelnusiems asmenims pagerbti. Šiuo garbės ženklu yra apdovanojami 
Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už ypatingus nuopelnus garsinant 
Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius, taip pat 
už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje.

Sesė Danutė tikrai nusipelnė šio apdovanojimo - ji energingai ir su 
meile vadovavo Toronto apylinkei daug metų ruošdama įvairius 
parengimus, minėjimus ir net keletą Kanados Lietuvių Dienų. Taip pat 
puikiai atstovavo Toronto apylinkės lietuviams kanadiečių bei kitataučių 
tarpe.

Užklausta kaip skautavimas prisidėjo prie jos visuomeninio darbo 
sėkmės, sesė Danutė taip atsakė;

“Vokietijoje, Wuerzburgo stovykloje 1946 m. tapau paukštyte būdama 
Liudos Šileikytės-Sendžikienės skiltyje. Persikėlusi į Stutgartą-Felbach, 
įkūriau mišrią skautų skiltį o vėliau priklausiau s. Mirgos Gedgaudaitės- 
Pažemėnienės draugovėje. Atvažiavus į Kanadą, 1948 m. dalyvavau 
pirmoje skaučių sueigoje Toronte pas p. Monkienę. Priklausiau Irenos 
Šernaitės-Meiklejohn ir vėliau s. Primos Saplienės draugovėse. Atsilankius 
v.s. Petrui Jurgėlai, drauge su Onute Vėlyvaite gavau savo mylimą 
geltonąjį Šlipsą. Dažnai tekdavo akomponuoti ir solo pianinu išpildyti

ŽIEMA/WINTER 2009 14 SKAUTŲA/DAS

14



programas. Pirmoje skautų stovykloje Miltone prie 
Toronto, mūsų stovyklos viršininke buvo s. Stasė 
Šileikytė-Draugelienė. Visados skaičiaus! stovyklos 
skautė, ėjau įvairias pareigas, bet smagiausia lai buvo 
laužų pravedimo programa. Mokydavau irpravesdavau 
Tautinės ar Jubiliejinės stovyklos “Dainą”. Romuvos 
stovyklavietės dvidešimt metų Jubiliejaus proga, 
parašiau stovyklos dainą ir surinkau bei išleidom 
dainynėlį “Romuvos garsai”. Su vyru Leonardu, kuris 
jau Lietuvoje buvo skautas, išauginome skautišką 

šeimą - Kristiną, Liną ir Romą. Per visą gyvenimą, 
nežiūrint kokioje bendruomenės veikloje teko dirbti, 
lietuvybės ir lietuvių kalbos išlaikymo puoselėjimas 
buvo labai svarbus. Visur padėjo tas skautiškas įsikūni
jimas ir įgimta meilė Lietuvai. O Dievui, Tėvynei ir 
Artimui - tai meilės žodžiai, kurie lydėjo ir ugdė mane 
plačiame gyvenimo kelyje.”

Toronto skautės ir skautai sveikina sesę Danutę ir 
linki toliau nenuilstamai dirbti Tėvynės labui.

Nuotr. Dainos Puterienės

"Neringos-Tauro ” tunto paukštytės su vadovėmis - Daina Žiaugraite ir Loreta Kazakaityte

“Tauro-Neringos” tunto, New 
Yorke, pirmoji rudens sueiga š.m. 
rugsėjo 19 d. buvo smagi ir su 
staigmena dviem sesėm. Vyr. 
skautės Daina Žiaugraite ir Loreta 
Kazakaityte davė įžodį ir tapo 
paskautininkėmis-žaliašlipsėmis!

Jau porą metų sesės Daina ir 
Loreta, atvykusios iš Bostono, 
prisideda prie skautiškos veiklos 
New Yorke; jos dabar čia gyvena ir 
dirba. Visi New Yorko skautai ir 
skautės sveikina naujas žaliašlipses 
ir dėkoja už jų darbą ir energiją.

“Tauro-Neringos” tunte šiuo metu 
dirbantys vadovai,-ės: ps. Loreta 
Kazakaityte ir ps. Daina Žiaugraite 
vadovauja paukštytėms, vyr.sk. 
Aldutė Bulotaitė-Belzer - skautėms, 
ps. Nida Milukaitė-Angeliadis - 
prit. skautėms, s.v. Tadas Nemickas 
- vilkiukams, tuntininkas ps. Tomas 
Lora - skautams, ps. Tauras 
Vebeliūnas ir skautai vyčiai Simas 
Glinskis, Dovas Bukauskas ir Mark 
Adomkaitis taip pat prisideda prie 
skautų veiklos.

Šį rudenį ir žiemą skautiškoji 
veikla bus nemažai paįvairinta. 
Žadame iškylauti Jamaica Bay 
Wildlife Refuge; stebėsime 
vietinius ir praskrendančius

paukščius ir susipažinsime su 
laukine pelkių gamta. Gruodžio 
mėn. suplanuota išvyka į American 
Museum of Natural History,

Sesės Loreta ir Daina jau paskautininkės! 
Jas sveikina iš Bostono atvykusios - mama 
Birutė Žiaugrienė ir sesė Lina Subatienė.

Manhattan’e. Po naujųjų metų 
vyksime į Ellis Island, New Yorko 
uoste. Ten atliksime didelį projektą 
iš emigrantų istorijos, apie lietuvius, 
apie mūsų Šeimas.

Pavasarį, kaip kasmet, bus skautų 
ruošiama Kaziuko mugė ir sueigos 
bei iškylos. Tunto sueigos dažniau
siai vyksta antrą mėnesio šeštadienį, 
po lituanistinės “Maironio” mokyk
los pamokų, apatinėje salėje.

Norint daugiau informacijos, 
prašome kreiptis į tuntininką Tomą 
Lora - tlora@optonline.net

vyr.sk. Aldutė Belzer
(Nuotraukos vyr.sk. Aldutės Belzer)
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“Neringos-Tauro" tunto 
vadovai ir svečiai 2009 
m. rugsėjo 19 d. New 
Yorke - vyr.sk. Aldutė 
Belzer, skautininkės įžodį 
pravedusi v.s.įll. Lilė 
Milukienė, v.s. Ramutė 
Česnavičienė, ps. Nida 
Angeliadis, ps. Loreta 
Kazakaitytė, ps. Daina 
Žiaugraitė, s. Birutė 
Žiaugrienė, s. Lina 
Subatienė, ps. Tomas 
Lora ir ps. Tauras 
Vebeliūnas.
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LOS ANGELES

Kun. Gražinos” būrelio sueiga katedroje

Dvi “Kun. Gražinos” vyr.skaučių būrelio naujos 
narės Daiva Kazakevičiūtė-Schuksta ir Vaiva 
Pažemėnaitė suorganizavo įdomią būrelio sueigą.

Susitikome rugsėjo 12 d. Angelų Karalienės 
katedroje, Los Angeles mieste, kur vyko įvairių 
kultūrų šventė. Procesijoje tarp įvairių tautų ir dar 
įvairesnių tautinių drabužių, ėjo ir lietuvių grupė. 
Šv.Mišias kartu su kardinolu Roger Mahoney laikė 
būrys kunigų, tarp kurių buvo ir mūsų šv. Kazimiero 
parapijos administratorius kun. Tomas Karanauskas. 
Po to vyko tautų pasirodymai. Dainininkių grupėje 
dainavo ir sesė Vaiva Pažemėnaitė.

Ta proga sesė Audrė Kazakevičiūtė-Kleven 
mums papasakojo ir parodė daug nuostabių dalykų. 
Sesė Audrė buvo šios katedros statybos projekto 
viršininke, kai prieš 10 metų buvo planuojama ir 
statoma ši katedra. Senoji katedra buvo paskelbta 

nesaugia, jei ištiktų stiprus žemės drebėjimas, todėl 
buvo pradėtas šis milžiniškas darbas, ir nors 
susilaukė daug kritikos, bet buvo įgyvendintas.

Katedros sienas puošia milžiniški gobelenai. 
Šoninėse sienose jie vaizduoja eilę šventųjų ir 
palaimintųjų, tarp jų kairėje - mūsų šv. Kazimierą, o 
dešinėje - pal. Jurgį Matulaitį. Čia - mūsų nuoširdi 
padėka sesei Audrei, turėjusiai didelę įtaką statant ir 
paskui dekoruojant katedrą.

Visi, kurie lankysitės Los Angeles mieste, 
aplankykite šiuos didingus Dievo namus.

Pakilioje nuotaikoje baigėme sueigą, dar su- 
planuodamos šių metų darbus. Lietuvių Dienose, 
spalio 3-4 d.d. vėl kepsime pyragus ir telksime lėšas 
paremti įvairius skautiškus darbus.

Sesė Birutė Prasauskienė

Koks gražus šūkis/kvietimas - 
Ruduo Romuvoj - į lėšų telkimo 
vakarą š.m. spalio 17 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje.
Jau leidžiantis žemyn į didžiąją 
salę, laiptai buvo apibarstyti 
spalvingais rudens lapais, o laiptų 
pabaigoje buvo skautiški “Romu
vos” vartai, pro kuriuos reikėjo 
praeiti. Įžengus į salę net apstulbai! 
Čia negali būti mūsų parapijos salė! 
Salės lubos nužemintos plačiais 
auksiniais kaspinais, iš šonų 
suėjusiais į patį vidurį. Įspūdis - 

“Ruduo Romuvoj” baliaus programos vedėjas v.s.fil. 
Marius Rusinąs ir šventės ruošos komiteto pirmininkas 
j.ps. Viktoras Šimkus.

fantastiškas! Stalai papuošti rudens spalvomis ir gėlėmis, 
visur degančios žvakutės bei lemputės. Vienu žodžiu - 
nuotaika žavi, šilta, maloni.
Priėmime buvo siūlomi įvairūs užkandžiai, nešiojami 
gražaus, dažnai skautiško, jaunimo. Priėmimo salėje išstatyti 

loterijos fantai (visi suaukoti) ir ten 
pat palapinės priekyje parduodami 
loterijos bilietai. Į kiekvieną kibirėlį 
(skautiškai!) reikėjo įdėti savo 
bilietėlį jeigu norėjai to fanto 
traukime dalyvauti. Bilietėliai buvo 
parduodami už $20.00, tai buvo 
daug progų į kurį kibirėlį įmesti 
savo bilietus.
Visiems susėdus prie stalų prasidėjo 
vakaro programa, v.s.fil. Marius 
Rusinas, šio vakaro programos vedė
jas, pasveikino atvykusius ir davė 
trumpą šio vakaro apžvalgą. Prieš 

pradedant iškilmingą vakarienę, Marius padėkojo pobūvio 
šeimininkei, daugiametei skautų,-čių rėmėjai Birutei 
Staniulienei už puotos vaišių pagaminimų paaukojant visą
savo laiką šiam tikslui ir pakvietė patalpų šeimininką s. tėvą 
Augustiną Simanavičių sukalbėti maldą.
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Vakarienės metu, karts 
nuo karto buvo traukiami 
loterijos bilietai. Fantai, 
vienas po kito, išėjo į 
laimėtojų rankas. Vaišėms 
baigiantis, Marius su
pažindino visus su šio 
vakaro tikslu. Per pasku
tinius 47 metus Romuvoje 
yra stovyklavę tūkstančiai 
jaunimo, ne tik iš visų 
Kanados ir Amerikos
kampų, bet ir iš kitų pasaulio kraštų. Romuvos stovyklavietė 
buvo nupirkta 1961 m., po ilgų ieškojimų, v.s. Felikso Mockaus 
ir kitų skautininkų už $4,000. Romuvos korporacijos pirmieji 
direktoriai buvo 16 asmenų, iš kurių penki dar gyvi -

Lolerijos fantų-laimikių stalas su kibirėliais fantų bilietams.

Prisikėlimo parapijos 
Kredito kooperatyvo 
pirmininkas s. Algis 
Simonavičius, pasveik
inęs visus Romuvos 
darbuotojus ir šio 
vakaro dalyvius, įteikė 
papildomą $10,000.00 
čekį, v.s. Romas Otto, 
taip pat visus pasveik
inęs, įteikė $1,000.00 
čekį LSS Ąžuolo ir

Gintaro vadovų mokyklų, švenčiančių 50 metų sukaktį, vardu.
Buvo ir asmeniškų aukotojų. Po $1,000.00 aukojo - 

Giedrė ir Jonas Abromaičiai, Vytautas Pečiulis, Pranas 
Sakalas, Asta ir Viktoras Šimkai, Nijolė ir Algis Simonav-

Palapinė, prie kurios buvo parduodami loterijos bilietai.

dr. Jonas Yčas, Liuda Yčienė, Irena Meiklejohn, Mėta 
Kazakevičienė ir Bronius Saplys. Du iš jų dalyvavo šiame
pokylyje ir buvo paprašyti atsistoti - Bronius Saplys ir 
Irena Meiklejohn.

Per tiek metų pagrindinis stovyklavietės pastatas 
pavargo ir reikėjo iš pagrindų atremontuoti. Buvo paimta 
skola ir dabar norimą ją išmokėti. Remontas viso pastato 
kainavo $240,000.00, bet dosnūs aukotojai skolą 
sumažino iki $75,000.00 Toronto ir kitų vietovių lietuviai 
ir ne lietuviai pasireiškė savo dosnumu. Ne tik skautai, jų 
tėveliai ir skautų rėmėjai, bet ir visuomenė prisijungė 
aukomis.

Organizacijos, kurios prisidėjo prie šio vajaus, yra: 
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Prisikėlimo parapijos 
skyrius - $300.00; United Way - $2,000.00; Kanados 
Lietuvių Fondas - $10,000.00; Paramos Kredito kooper
atyvas-$15,000.00.

ičiai, Bonifacas Sriubiškis; $1,500.00 - dr. Jonas ir Liuda 
Yčai; po $2,000.00 - Teresė ir Jonas Didžbaliai, ir Dana ir 
Gedas Sakai; $5,000.00 - dr. Ramūnas ir Silvija Sapliai, 
kurie vakaro metu padidino savo auką dar penkiais 
tūkstančiais dolerių.

Šio vakaro ruošos komiteto pirmininkas j.s. Viktoras 
Šimkus išreiškė padėką visiems už atsilankymą bei tiems, 
kurie prisidėjo prie šios šventės paruošimo. Specialiai 
padėkojo Ritai Birgiolienei, Aldonai Sergautienei, Audrai 
Rusinaitei ir Silvijai Saplienei už nepaprastai gražų salės 
papuošimą. Vidai Skilandžiūnienei - už atliktus grafikos 
darbus, Teresei Gorienei - už pyragaičius. Dar kartą 
padėkojo p. Birutei Staniulienei ir jos padėjėjoms už puikią 
vakarienę. Barą aptarnavo jo kolegos-Toronto gaisrininkai.

Ilgamečiams Romuvos stovyklavietės rėmėjams 
Genovaitei ir a.a. Stasiui Kuzmams buvo išreikštas ypatingas 
skautiškas ačiū. Ponia Kuzmienė net 10 metų buvo Romuvos

Traukiami loterijos bilietai. Iš k.: Viktoras Šimkus, Alvinas Saplys, 
Algis Kaminskas, Indrė Paškauskienė ir Marius Rusinas.
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sekretore, o Stasiui teko būti valdybos pirmininku. Jų 
dėka turime tokius gražius stovyklos vartus, simbolizuo
jančius Romuvos stovyklą. Ponia Kuzmienė ir toliau rodo 
savo meilę Romuvai prisidėdama prie šio vajaus. 
Išreiškiant padėką už tokį nuoširdų Romuvos palaikymą, 
poniai Kuzmienei buvo įteikta gėlių puokštė.

Meninė vakaro programa buvo pradėta su daina 
“This camp is your camp - Romuva was made for you 
and me”. Gitara pritardami, dainą dainavo Daina Šimkutė 
ir Myron Douglas. Visi dalyviai prisijungė kartu 
dainuodami ir plodami.

Staigmena buvo pamatyti ant scenos vienetą, kuris 
paskutinį kartą pasirodė prieš 20 metų - Sutartinė. Tai 
grupė skautų ir skaučių, kurie kadaise buvo susibūrę į 
dainos vienetą “Sutartinę”. Taigi jie ir vėl susiorganizavo, 
ir šį vakarą nepaprastai gražiai pasirodė. “Sutartinei” 
dabar vadovauja Nijolė Benotienė, o dainininkai yra Zita 
Gurklytė-Nausėdienė, Daina Gurklytė-Valadkienė, Audra 
Puzerytė-Viskantienė, Dana Pargauskaitė-Biskienė (taip 
pat akordeonistė), Paulius Sukauskas, Gintaras Karasiejus 
ir Aras Nausėdas. Publika su malonumu klausėsi jų pro
gramos ir kai kur prisidėjo prie dainavimo. Visi tikisi, kad 
vienetas pasiliks gyvuoti ir dar dažnai jį girdėsime.

Didžiausia padėka teko vienam iš svarbiausių 
Romuvos darbuotojų, net “Mr. Romuva” vadinamam - 
ilgamečiu! Romuvos valdybos pirmininkui Rimui 
Sriubiškiui. Jo sumanumas, mokėjimas prieiti prie 
valdžios pareigūnų, jo darbštumas ir atsidėjimas Romuvai 
yra nepakartotinas. Bent 20 kartų per metus jis važiuoja į 
Romuvą įvairiais reikalais, ypač šios statybos metu. Visa 
tai atlieka su šypsena ir meile, mokėdamas išlaikyti 
balansą tarp darbo, šeimos ir Romuvos. Atsidėkojant, jam 
ir jo žmonai vyr.sk. Violetai buvo įteikta savaitgalio 
dovana Niagara-on-the-Lake viešbutyje, kur jam nereikės 
nei pjūklo, nei kirvio, bet abu galės būti palepinami. 
Gaila, kad Rimo nebuvo tos dovanos įteikime, nes jis 
turėjo šeimos reikalais važiuoti namo, tačiau Violeta 
dovaną priėmė su ašaromis akyse.

Marius Rusinas padėkojo šio vakaro ruošos komiteto 
pirmininkui j.s. Viktorui Šimkui ir jo žmonai ps. Astai 
Šimkienei už taip gražiai suruoštą vakarą. Taip pat 
išreiškė padėką s. tėvui Augustinui Simanavičiui už 
leidimą veltui pasinaudoti patalpomis. Tėvas Augustinas 
visuomet su meile priima skautus į savo patalpas.

Visi sudovanoti fantai jau buvo ištraukti, beliko tik du 
iš Romuvos komiteto. Tai buvo dviem skautam-skautėm 
sekančių metų stovyklos mokesčio užmokėjimas. Bilietus 
laimėjo tas pats asmuo ir perleido tuntininkams, kad jie

p. Genovaitei Kuzmienei gėles įteikia 
vyr.sk.v.sl. Audra Rusinaitė.

Meninę programą pradeda vyr.sk.v.sl. Daina Šimkutė ir Myron Douglas.

"Pasirodo ” Sutartinės vyrai - Paulius Sukauskas, 
Gintaras Karasiejus ir Aras Nausėda.
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Linksmas ir derlingas Ruduo Romuvoj!

Šventėje linksmai nusiteikę Kanados rajo vadas v.s.jil. Marius Rusinas. 
Vyriausioji Skautininke s.Jil. Rūta Baltaduonytė-Lemon ir LSS Tarybos 
narys v.s. Romas Otto Nuotr s. Audros Puzerytės-Viskantienės

panaudotų pinigus vaikams, kurie norėtų stovyklauti, bet 
tėvai neįstengia sumokėti mokesčio.

Tuo ir baigėsi vakaro programa ir prasidėjo šokiai. 
Šokių muzika buvo DJ - Vincas Remesat, kuris savo 
laiką paaukojo Romuvos vajui.

Visi, kas tame pobūvyje dalyvavo, išėjo sužavėti 
vakaru, o ypač jaukia, šilta, skautiška atmosfera. O svar
biausia, kad atsiektas tikslas - sukelta gana daug lėšų 
Romuvos stovyklos skolos sumažinimui.

s. Irena Meiklejohn 
(Nuotraukos Dainos Puterienės)

Dainuoja "Sutartinė” - g. Zita Gurklytė-Nausėdienė, s.v. Paulius Bukauskas, j.ps. Daina Gurklytė-Valadkienė. Cintam^ Karasieius 
s. Audra Puzerytė-Viskantienė, s.v. Aras Nausėda ir j.ps. Dana Pargauskaitė-Biskienė. ' J ‘
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CHI C A GO-LEMONT

Rudens iškyla į spalvingą Raką

“Lituanicos” tunto prit. skautų bei skautų ir jūrų jaunių mikrobusą prit. skautų kelionei į Rako stovyklavietę, 
rudens iškyla į Rako stovyklavietę įvyko š.m. spalio Keliavome kartu su geltonšlipsiais ir keliais jūrų 
23-25 d.d. jauniais, kurie važiavo atskirais automobiliais mūsų

‘‘Dariaus ir Girėno" draugovės prit skautai ir vadovai Rako miške.

Mūsų kelionės dalyviai:
Prit. skautai - Rimas Barškėtis, Gilius Blinstrubas, 
Justinas Bobinas, Aleksas Jučas, Vidas Kulbis, Matas 
Lapkus ir Vilius Sieczkowski; vadovai - Donatas 
Ramanauskas, Juozas Kapačinskas, Vytenis 
Lietuvninkas, Linas Sutkus, Audrius Aleksiūnas, 
Andrius Markulis ir Marius Stalionis.

Skautai - Zenius Liubinskas, Adomas Kelpša, 
Kęstutis Kelečius, Matas Stankus, Jonas Deuschle, 
Mantas Matikaitis, Marius Mereckis, Mozė West, 
Gytis Blinstrubas, Konradas Pečiulis, Lukas Kulbis, 
Aleksas Bacevičius, Gytis 
Kelmelis ir Vilmantas Stankus; 
vadovai - Aldis Liubinskas, 
Robertas Blinstrubas, Andrius 
Stankus, Andrius Valaitis, 
Kazys Matikaitis, Harvey 
Levin ir Edis Burokas.

Penktadienis, 10/23/09
Susirinkome Pasaulio 

lietuvių centre, Lemonte apie 
6 v.v. Brolis Juozas Kapačinskas 
pakrovė visą turtą į savo 
kepyklos sunkvežimį, o brolis 
Donatas Ramanauska paruošė

Prityrusio skauto įžodį duoda Rimas Barškėtis ir 
Justinas Bobinas.

karavane. Oras lietingas, bet niekas jo nebijo - 
visi su dideliu entuziazmu pradedam kelionę 
apie 7 v.v.

Pakely trumpam sustojom pavalgyti 
McDonald’s restorane. Po to važiavome iki 
Grand Haven miestelio, ten Meijer’s parduotu
vėje nusipirkom maisto produktus šiam 
savaitgaliui pagal iš anksto paruoštus sąrašus. 
Iš parduotuvės išvažiavom jau po vidurnakčio. 
Lyja, lyja, lyja. Privažiavus Rako vartus, 
nustojo lyti. Visi laimingi statėsi palapines ir 
greitai sukrito į miegmaišius keletos valandų 
poilsiui.

Šeštadienis, 10/24/09

Keliamės 7:30 v.r. Prityrę skautai 
pusryčiams ruošė “breakfast burritos”, o

skautai paprasčiau - javainių (cereal), karštos kakavos, 
riestainių. Jie skubėjo pasiruošti savo 10-ties mylių 
žygiui.

Po pusryčių prit. skautai pasidalino į dvi skiltis, 
jiems buvo užrištos akys ir tada juos aplinkiniais keli
ais vadovai nuvežė į nežinomą vietą, apie 4-5 mylias 
nuo stovyklavietės. Su skauto vyčio palyda, kompasu 
ir žemėlapiu, kuriame buvo pažymėta Rako stovyklavi
etė, skiltys turėjo išspręsti kur jie randasi, ir kaip sug
rįžti į stovyklą ligi vidurdienio. Abi skiltys gan greitai 
susigaudę kur jie yra ir laiku sugrįžo stovyklom Net 

skundėsi, kad buvo per lengva! 
Sugrįžę, pavartojo “Hobo 
stoves” čili paruošimui. Du 
puodai čili netrukus buvo 
tušti. Kaip skanu! Skautai 
geltonšlipsiai sugrįžo 1:30 
v.p.p. užbaigę savo 10 mylių 
žygį, ir tuoj ruošėsi didži
ulius “hamburgers” savo 
pietums.

Po pietų, prit. skautai 
su s.v. Lino Sutkaus pagalba 
pastatė laidynę (catapult ar 
trebuchet) pagal senoviškus 
piešinius. Jie savo sueigose,
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"Lituanicos” tunto virtuvėje maistą 
gamina Vidas Kulbis, Justinas Bobinas ir

LC, jau buvo pastatę modelius, tai dabar turėjo gerą idėją kas reikia daryti. 
Jie naudojo tik Rakė esančius medžių rąstus (kaip paprastai, kad naudojam 
pionerijos projektams) ir virvę, išskyrus vieną varinį vamzdį atramos taškui 
(fulcrum). O skautai darbavosi moderniškiau. Jie, su vadovų ir tėvelių 
pagalba, pastatė savo laidynes iš paruoštų lentų ir šriubų, vartodami 
elektrinius grąžtus bei pjūklus. Prieš vakarienę - bandymai. Mūsų amunicija - 
moliūgai.

Vakarienei prit. skautai ruošė pica su mieline tešla. Jų instruktorius - 
“Chef’ Vytenis Lietuvninkas. Tikrai buvo labai skanu, visi valgė kol pilvai 
beveik plyšo... O skautai vakarieniavo dar mandriau - BBQ šonkauliai. 
Niekas neliko alkanas.

Po vakarienės įvyko prit. skautų įžodis, kurį davė Rimas Barškėtis ir 
Justinas Bobinas. Bravo broliai! Po trumpo lauželio sugrįžome į valgyklą 
pavakariams - s’mores, ir šiaip sau pasikalbėti. Vieni ilgiau šnekučiavo, 
o kiti anksčiau nuėjo poilsio.

Rimas Barškėtis. Sekmadienis, 10/25/09
Kėlėmės 7:30 v.r. Pusryčiams užbaigėm visus likučius - čili, pica, 
javainius, riestainius, vaisius. Po pusryčių tvarkėmės, nugriovėm 
palapines, susidėjom mantą, sutvarkėm pastovyklę ir virtuvę. Susit
varkius, vyko varžybos tarp skautų ir prit. skautų - kurių laidynės 
toliausiai numes moliūgą. Rezultatai beveik lygūs. Suriku pasakyti 
ar kas nors tikrai laimėjo. Mat, prit. skautai mėtė daug didesnius 
moliūgus negu skautai. Galų gale visiems buvo smagu, kad mūsų 
sukurti mechanizmai sėkmingai atliko savo misijas.

Prieš 11 vai. ryto atvyko Rako stovyklos administratorius Ginutis 
Matutis uždaryti stovyklą- užsukti dujų tanką, apsaugoti vamzdžius 
nuo apšalimo, bei kitus darbus, prie kurių prisidėjome ir mes, kiek 
sugebėjome. Apie 11:30 v.r. mūsų karavanas išjudėjo Chicagos link.

Pasiruošę gardžiai pietauti.

Ką pamatėme šį savaitgalį? Koks gražus ir spalvingas Rako 
miškas rudens metu. Ką patyrėme? - Nebijoti lietaus. Kaip 
pastatyti laidynę; kaip galime patys pasiruošti maistą; kaip 
džiaugtis gamta ir savo skautiškais broliais.

Donatas Ramanauskas “Dariaus ir Girėno ” 
prit. skautų draugovės draugininkas 

(Nuotraukos s.fil. Vytenio Lietuvninko)

Kaip toli “nušaus ” moliūgą prit. skautai su savo 
laidyne?

Laidynes statyti užbaigę skautai ir vadovai
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Sutikta nauja knyga

Vieną iš pirmųjų autografų  fil.prof Tomas Remeikis 
užrašo s.v.s. Jurgiui Prapuoleniui. Jie abu nuo 
jaunystės priklauso "Šunų ” skilčiai, kuri gyvuoja ir 
toliau.

Fil.prof. Tomo Remeikio neseniai Lietuvoje išleista knyga 
“Lietuvos Respublikos užsienio politika” buvo sutikta 
Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, 
2009 m. spalio 11d.

Popietę rengė Vydūno fondas ir LB Lemento apylinkė, 
kurios vardu svečius pasveikino apylinkės pirmininkas fil. 
Rimantas Dirvoms. Apie knygos autorių kalbėjo Vydūno fondo 
valdybos pirmininkas fil.prof. Vytautas Černius, kiek ilgesniu 
žodžiu fil. Tomą Remeikį palygindamas su švedų rašytojos 
Šeimos Lagerloeff pasakojimo herojumi Goestu Berlingu - 
“kaip Berlingas išreiškė meilę savo kraštui smuiku, taip Tomas 
- savo knygomis”.

Knygos autorius papasakojo apie tą ilgą ir nelengvą 
darbą renkant knygai medžiagav-dokumentus Lietuvos 
atstovybėse Londone, Washingtone, Paryžiuje, Romoje ir kitur 
dar Lietuvai būnant okupuotai.

Ši knyga ne poilsio pasiskaitymui. Tai dvejuose tomuose dokumentų rinkinys iš to sunkaus Lietuvai 
laikotarpio 1939-1940 metais.

Popietės pradžioje, stebėdama prelegentus, pagalvojau: trys žilagalviai - Skautai, Skautininkai, Filisteriai, 
Broliai. Kai vaikais, jaunuoliais pasižadėjo “mylėti, tarnauti...” jie tą daro iki dabar. Jų visų veiklos pynė ilga. 
Šiuo metu prisimenam tiktai pradžios akimirkas: “Lituanicos” tunto penktai stovyklai, Dunes State Parke, 1955 
m. vadovavo amžiumi jauniausias viršininkas s.v. v.sl. Tomas Remeikis, o šeštai, jau Rako stovyklavietėje - 
ps. Vytautas Černius.

Labai ilgas ir darbštus buvo, ir tebėra, jų skautiškasis gyvenimas sukrovęs brangų turtą žmonijai ir Lietuvai.
Alė Namikienė

Nuotr. AN

30 METŲ “VERPSTĖMS”

Chicagos apylinkėse veikiantys 
vyr. skaučių-skautininkių būreliai 
gavo labai gražią kortelę su įrašu:

Miela sese, Mielas broli,

Štai ko “Verpstės” labai nori.
Kviečiam Jus į savo būrį,
Nes atšvęsti kai ką turim:
Trys dešimtmečiai praėjo,
Kai mes verpėm ir budėjom.
Prašom nepasididžiuoti

Ir su mumis pabuvoti.
Pasidžiaugti, pabendrauti,

Ir laimingai vėl skautauti... “Verpsčių ” būrelis švenčia 30 metų veiklos sukaktį. Nuotr. v.s.fil. Dalios Povilaitienės
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Lapkričio 7 d. prie Messenger Woods Clubhouse 
svetainės, Homer Glen, IL, ilgiausia eilė mašinų, 
viešnias prie durų pasitinka “Verpsčių” būrelio vadovė 
ps. Vida Rimienė.

Kaip linksma švęsti sukaktis. Džiaugsmingai 
susitinkam seniau bematytas seses, dūzgia visa patalpa, 
o šventės programos vedėja v.s. Marytė Utz kantriai 
laukia dėmesio. Visas ir tą vieną brolį - v.s.fil. Antaną 
Saulaitį SJ pasveikinusi, būrelio vadovė trumpu žodžiu 
apžvelgė “Verpsčių” 30-ies metų kelią.

Ant staliuko didžiulėj žvakidėj žiba žvakės, šalia 
padėtos 6 mažos žvakelės, kurias, Marytei Utz skaitant 
Namo išlydėtųjų vardus, uždega v.s. Irena Kerelienė. 
Paskutinė, šeštoji liepsnelė, šiais metais išlydėtai sesei 
a.a. Laimai Luneckienei.

Į dainą jungiasi “Verpsčių ” vadovė ps. Vida Rimienė,v.s. Marytė Utz, 
v.s. Sofija Jelionienė, stovi - v.s.fil. Ritonė Rudaitienė. Nuotr. AN

Šventėje dalyvauja beveik visos “verpstės”. 
Atskirai prisimenamos ligonės ir dvi toli gyvenančios 
sesės - Ramutė Baltuškienė, Floridoj ir Nijolė 
Užubalienė - anoj pusėj žemės, Australijoje, kurios 
laišką mums perskaito sesė Nijolė Martinaitytė-Nelson.

Prasideda sveikinimai. “Kun. Gražinos” būrelio 
vardu sveikina sesės Regina Smolinskienė ir Aldona 
Kaminskienė: “...mes, gražinietės, jums linkini šiandi
eną,/ Tokią gražią šventę dar švęsti ne vieną./ Tad iki 
šimto! Ir su daina / Nes, kol skautauji, tol ir jauna!” 
(Sesės Reginos eilių paskutinis posmelis.Red.) 

“Platerytės” būrelio vardu sveikino Milda Jakštienė, 
“s.Juzės Daužvardienės” - Dalė Gotceitienė, kuri 
“Verpsčių” sukaktuvių proga, “Skautų aidui” įteikė 
čekį, “Sietuvos” - d-kė Irena Kirkuvienė, “Mirgos” - 
Albina Ramanauskienė, “Sofijos Čiurlionienės” -

Zita Baltramonaitė. “Skautų aido” redaktorei 
buvo gera proga išreikšti skautišką ačiū 
“Verpstei” v.s.fil. Ritonei Rudaitienei, kuri 
“Skautų aidui” per šiuos dešimt metri yra 
parašiusi daugiausia straipsnių - virš 60!

v.s. Sofija Jelionienė papasakojo mums apie 
vieną ypatingą “Verpsčių” vadovės Vidos 
Rimienės gerąjį darbelį, kai ji už sesę Sofiją 
nuvyko į IV Tautinę stovyklą, Michigane, 
1958 m. ir dirbo Skaučių Seserijos tiekimo 
skyriuje. Apie verpstę ir nesuverpiamą 
kuodelį pasakojo Danutė Bindokienė duo
dama pavyzdį iš poemos “Eglė, žalčių 
karalienė”. Būrelio vadovei įnešus didžiulį 
tortą, visos dainavom “Verpsčių” tradicinę 
dainą ir tada - tiek kartų dainuotas, mielas, 
atmintinas mūsų skautiškas dainas. Puikios 
vaišės baigiasi, o mes dar nesiskirstom, dar 
norisi kartu pabūti.
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Visos kartu.

“Verpsčių” būrelis vyresnėm skaučių vadovėms buvo 
įsteigtas “Kernavės” tunte Chicagoje 1979 m. lapkričio 
mėn. Pirmąja vadove buvo s. Laima Luneckienė. 
Aštuonios būreliui priklausančios sesės yra buvę 
“Kernavės” tunto tuntininkėmis, kitos dirbo tunto 
bei Skaučių Seserijos vadijose, o dvi sesės - 

v.s. Irena Kerelienė ir v.s.fil. Rita Penčylienė buvo 
Skaučių Seserijos Vyriausios Skautininkės.

Sesėms “Verpstėms” linkime ilgos ir stiprios 
skautiškų darbų gijos.

Alė Namikienė

“Prie liepsnojančio laužo”

Nauja s.fil. Vilijos Kerelytės 
dainų plokštelė - CD “Prie 
liepsnojančio laužo” buvo 
sutikta AS S metinėje šventėje 
2009 m. spalio 9 d. Šventę 
ruošė FSS Chicagos skyrius, 
vadovaujamas v.s.fil. Jolantos 
Kerelienės.

Sesė Vilija dainuoja - Kokiais 
keliais bekeliaučiau; Norėčiau 
aš keliauti; Ant melsvo ežero 
bangų; Bijūnėlis žalias; Ar aš
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tau, sese, nesakiau; Linelius 
raunu ne viena; Greitai, greitai; 
Tėviškėle; Oi žiba žiburėlis; 
Sutelk mus, Viešpatie, būrin; 
Ateina naktis.

Akompaniatorius - Algimantas 
Bamiškis, leidėjai - Akademinio 
skautų sąjūdžio, 85 metų 
Jubiliejaus proga, Filisteriri 
skautų sąjungos, Chicagos 
skyrius.
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KA UNAS

Idealai liks tie patys...
s. Olga Žilinskienė

Aldona Raugelienė prisega sesei Kazimierai Galaunienei 
Lietuvos 1000-čio ženklelį

Turbūt kiekvienas skautas ir skautė, paėmęs į rankas 
2009 m. pavasarinį “Skautų aido” žurnalą, gėrisi 
spalvotu viršeliu, besišypsančiomis jaunutėmis Hart
fordo skautėmis. Mūsų - Kauno “Aušros” draugovės 
sesėms, jos primena jaunąsias Seserijos skautes iš 
Siesikų. Kartą, į mūsų sueigą A.P. Galaunių namuose, 
jos atvyko su savo vadove tuntininke v.s. Zinaida 
Astrauskaite. Jos atvežė mums dovanų ne tik šypsenas, 
jaunatvės juoką, bet ir savo kūrybos gėles, paveikslą iš 
odos skiautelių, vienos skautės mamos suslėgtą skanų 
lietuvišką varškės sūrį ir medaus! Buvo smagu. Gražiai 
skambėjo jų skautiškos dainos pritariant gitarai.

Šis gražus metų skaičius 85-ki sutampa su mūsų 
gerb. v.s. Kazimieros Galaunienės gimimo metų 
Jubiliejumi (1924.08.15). Tą dieną, t.y. rugpjūčio 15, 
uždegėme ilgai degančią žvakę (7 dienas), su intencija 
prašant sesei Kazimierai Dievo palaimos, sveikatos, 
laimingų gyvenimo metų. Mūsų draugovėje jau tapo 
tradicija, kuria nors ypatingo įvykio proga, uždegti 
žvakę šv. Gertrūdos bažnyčios Žvakių šventovėje. 
Žvakė dega visą savaitę, po to laikomos šv. Mišios už 
visas užprašytas intencijas. Kiekvieną dieną galima pa
matyti daugybę mirksinčių, liepsnojančių žvakių 
ugnelių šioje šventovėje. Degė žvakės ir liūdesio metu 
už išėjusius į Amžinybę skautus,-es. Degė žvakė ir už 
a.a. sesę I. Regienę, degs ir už brolį P. Molį, kurį paži
nojome iŠ gerų darbų. Rugpjūčio 22 d. draugovės
skaučių atstovės kartu su sese Kazimiera dalyvavo 
intencijų pamaldose šv. Gertrūdos bažnyčioje, o 
rugpjūčio 25 d., sesės Kazimieros kvietimu, rinkomės į 
A.P. Galaunių namus (muziejus Kaune.Red.). Atvyko 
sesės L. Akstinaitė, I.Taujanskienė, N. Bylienė, A. 
Raugelienė, brolis P. Marcinkevičius. Iš Vilniaus 
atvyko v.s. S. Gedgaudienė, iš Lietuvos dailės istorijos 
draugijos - prof. dr. Laima Šinkūnaitė, Rima 
Valinčiūtė-Varnė, Raimonda Norkutė. Sesė Kazimiera 
yra šios draugijos garbės narė. Visi atvykę buvo sesės 
Kazimieros apkabinti, išbučiuoti. Visiems susirinkus 
pradėjome sueigą. Malda Tėve Mūsų. Uždegama žvakė 
- simbolinis laužas. Skautiškai susiėmę rankomis, 
užtraukiame linksmą skautišką dainą “Laužas dega,

Daug gražių prisiminimų sukelia sklaidant 
žurnalo puslapius. Vienur džiaugies, kitur 
juodas liūdesio šešėlis per širdį perbėga. Džiugina 
protingi, skautų veiklą gerinantys, sprendimai. 
Vienas,-a vyr. skautininkas,-ė Brolijai ir 
Seserijai. Šaunu! Sėkmės jums visiems! Norėtųsi 
ir Lietuvoje sulaukti tokių sprendimų.

Jau 85 metus gyvuoja “Skautų aidas” 
praėjęs daug visokių įvykių, negandų. Didelė 
pagarba tiems, kurie dėl jo išlikimo daug pas
tangų, paramos įdėjo. Šie metai paskelbti 
“Skautų aido” metais ir mes labai džiaugiamės 
turėdami tokį reikalingą skautišką žurnalą, 
suburiantį mus į vieną draugišką šeimą, lyg 
veidrodyje atspindintį skautišką gyvenimo būdą, 
skautišką kelią.

Sueigoje A.P.Galaunių namuose. Baltijos kelio 20-mečiui paminėti 
vėliavėlėmis apdovanoti - Lietuvos dailės istorijos draugijos narės 
Raimonda Norkutė, Rima Valinčiūtė-Varnė, “Aušros" draugovės 
draugininke s. Bronelė Gruodytė-lnokaitienė, 
prof.dr. Laimutė Šinkūnaitė ir Petras Marcinkevičius
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"Saulėtekio ” tunto skautė Miglė Pivoraitė 
džiugino "Aušros ” draugovės seses ne tik 
A.P. Galaunių namuose, bet sužavėjo visus 
ir Kauno istor. Prezidentūros rūmuose 
švenčiant Seserijos 90-tį.

aiškiai šviečia...” Štai ir gera nuo
taika. Visi šypsosi. Pradedam 
sveikinti Jubiliatę. Širdingi žodžiai, 
palinkėjimai, dovanos, gėlės. 
Ilgiausių metų, sveikatos, Dievo 
palaimos, stiprybės metų - giedo
jom visi susirinkę. Sugraudinome 
mūsų mylimą Sesę Jubiliatę.

Dėkodama už sveikinimus, 
ypač už dvasinę dovaną - uždegtą 
žvakę šv. Gertrūdos bažnyčioje, 
sesė Kazimiera sakė, kad per 
pamaldas meldėsi (jos žodžiai) - už 
visas gyvas, negaluojančias, 
zsergančias Seserijos seses, 
Amžinybėn išėjusias, už Tėvynę, 
kad ji eitų pirmyn tvirtu žingsniu, 
orumo ir garbės keliu.

Kadangi rugpjūčio 23 d. Lietuvoje 
minėjome Baltijos kelio 20-tį, sesė 
Kazimiera pasiūlė prisiminti patir
tus tą dieną įspūdžius. Tai buvo 
didelis, nepakartojamas įvykis visai tautai. Sesė 
Kazimiera prisimena: “Baltijos kelias, tai pati stipriau
sia patirtis mano gyvenime. Išvakarėse sužinojom kur 
mūsų muziejaus darbuotojams paskirta vieta. Kauno- 
Panevėžio ruože 120-ame kilometre. Trečią vai. 
nakties išjudėjom. Ten turėjom būti 7 vai. ryte, bet 
sunku buvo patekti, nes kartais važiavo 4-5 eilės 
mašinų. Paskirtą vietą pasiekėm tik 13 vai. Turėjom 
trispalves vėliavėles, juodus kaspinus nes tai buvo ir 
Gedulo ir Vilties diena, žvakeles. Sustojom trim eilėm. 
Susikibom rankomis. Iš vakaro nešėm gėles į Kauno 
rotušę, iš kur sunkvežimiu gabeno į lėktuvą, iš kurio 
buvo mėtomos gėlės į Baltijos kelią. Ten kur sustojom, 
niekas neklausė kas tu buvai praeity, kas esi dabar, visi 
buvome lietuviai. Mažos, didelės vėliavos. Giedojom 
himną. Buvo taip didinga! Prisiminėm tremtį, artimuo
sius, kuomet išvežant iš Lietuvos, pripuolę prie stoties 
žemės, ėmėm žvyro saujelę, kaip relikviją Lietuvos 
žemės. Viskas čia, Baltijos kely susikaupė, prisiminė. 
Tėvynė tapo laisva, kaip mes džiaugėmės! Temo. Prie 
kelio žvakelė prie žvakelės. Nuostabus vaizdas.”

Vyr. skautė Rita Škiudaitė: “Tuo metu buvome 
kelionėje su vyru Vokietijoje - Drezdene. Apsistojom 
stovyklavietėj. Mus pasitikusi vokietė buvo labai 
draugiška. Gretimoj palapinėj irgi buvo lietuvis. 
Drauge uždegėm žvakelę, sugiedojom himną. Baltijos 

kelio dvasia jautėsi ir čia. Jutome 
pagarbą Baltijos šalims. Nutiestas 
Baltijos kelias davė impulsą rytų 
Europai. Tada Lenkijoje irgi buvo 
visaapimantis laisvės troškimas.”

v.s. Stefa Gedgaudienė: 
“Amerikoje mes žinojome, mums 
buvo prieinama informacija. Man 
didelį įspūdį paliko Vydūno 
palaikų perlaidojimas, kuriame 
teko dalyvauti.”

R. Valinčiūtė-Varnė: “Man 
buvo vienuolika. Mūsų visa klasė 
turėjo mažą TV “Šilelį”. Žiūrėjom 
Baltijos kelią klasėje. Jaučiu dabar 
to neišgyvento jausmo trūkumą.”

R. Norkutė: “Tuomet man 
buvo tik astuoni metai. Jutau jog 
vyko kažkas svarbaus.”

Prof.dr. L. Šinkūnaitė: “Mano 
namuose tuo metu pražydo baltai 
kaktusas. Ne vienas žiedas, kaip 

visada, o trys žiedai. Visas namas pakvipo. Tai buvo 
tarsi stebuklas. Balti žiedai - viltis.”

Brolis Petras Marcinkevičius: “Dirbau tada 
Elektronikos institute inžinierium. Ten buvo daug 
kagėbistų, bet mes sukūrėme Sąjūdžio grupę. Sąjūdžio 
įgaliotiniai susirinkom radio gamyklos “Banga” salėje. 
Į Baltijos kelią važiavom autobusais. Iš aparatų sklido 
daina “Bunda jau Baltija - Lietuva, Latvija, Estija!”

s. Aldona Raugelienė: “Negalėjau vykti, nors labai 
norėjau. Turėjau daboti anūkėlius - dvynukus Birutę ir 
Vytautą. Išleidau vaikų tėvus į Baltijos kelią. Paėmiau 
vaikučius už rankelių ir taip mes tryse prisijungėm prie 
Baltijos kelio.”

Kiekvienas turėjo ką prisiminti. Man, šiuos prisi
minimus rašančiai, teko stovėti 1989 m. su skautais, 
greta Sąjūdžio vadovų, prie Vilniaus katedros, kur 
prasidėjo Baltijos kelias. Po 20 metų vėl dalyvavau 
Baltijos kelio minėjime Vilniuje, Sereikiškių parke. Iš 
čia į mūsų sueigą atvežiau Baltijos keliui paminėti 
skirtų vėliavėlių, ir kun. pranciškono Arūno Peškaičio 
pašventintos duonos kampelį. Sueigoje jis buvo padėtas 
ant baltos lėkštelės ir apkeliavo apie stalą. Visi po 
gabalėlį atsilaužė. Pabaigus sueigą visi gavo ir po 
vėliavėlę.
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“Aušros" draugovės metraštininke
s. Olga Žilinskienė džiaugiasi “Skautų aidu ”

Sesė Kazimiera tarė pabaigos žodį mus nuliūdindama. Ji pabaigė 
visus darbus šiuose namuose. Dirbo kol jėgos leido, ir čia daugiau 
nebedirbs, bet, kaip ji sakė, - jos dvasia liks šiuose namuose. Mūsų 
draugovę ji globojo 11 metų. Tada “Aušros” draugovėje buvo 33 
skautės. Dabar labai sumažėjo mūsų gretos, bet skautiškas laužas vis 
dar liepsnoja. Dabar sueigas rengsime Kauno istorinėje prezidentūroje, 
kur mus mielai visada pasitinka sesė Rita, ten jos ir darbo vieta.

Padarėme atminimui nuotraukų. Atsisveikinome. Sudainavome 
“Ateina naktis”... Patylėjome. Ir mes palikome po dalelę širdies šiuose 
namuose, nes čia buvo daug gražių, prasmingų susitikimų su gerb. 
skautais - V. Bražėnu, kun. A. Saulaičių, sese R. Petrauskiene, broliu 
linksmuoliu V. Juodvalkiu. Klausėmės gražių koncertų, įdomių 
paskaitų. Miela buvo čia susitikti, bet dabar mūsų kelias suks į tuos 
senus prezidentūros rūmus. Jie gražiai atremontuoti, o įėjus įjuos iškart 
pajunti garbingą praeities dvasią. Rinksimės čia, o į mūsų gretas, 
atrodo, įsijungs naujų skaučių, bus naujų idėjų, bet idealai liks tie patys 
- Dievui - Tėvynei - Artimui.

Budėkime!
LSS Kauno vvr. sesių draugovė “Aušra 

’ 2009.09.25
(nuotraukos s. O.Žilinskienės)

KLAIPĖDA

LS Klaipėdos “Pamario” tunto skautų stovykla 
“15 STRAZDANŲ”

Dainuoja s.kun. Hermano Šulco (kairėje) globojami svečiai iš 
Ruandos.

Afrikos. Kartu su broliu kunigu misijonieriumi Hermanu 
Šulcu jie mus mokė skaičiuoti ruandietiškai, ir, nors mūsų 
skautai protingi, šį intelekto egzaminą įveikė ne 
visi. Svečiai iš armijos leido pasijust mums tikrais kariais, 
ypač kai po to sekė skautiškos purvo vonios.

Ar saulė švietė, ar lietus lijo, “Pamario” tunto vaikai 
nenustojo skautauti, įrenginėti pastovyklių ir dainuot. 
Penkiolika strazdanėlių dar tik pradžia - su tiek brolių ir 
sesių, šviečiančių kaip saulė, greitai strazdanėlių tik daugės 
ir daugės, o kiekvieną stovyklą bus vis sunkiau palikti!

Stovyklos šūkis - Miškas, laužas ir daina, 
Skautiškiausia stovykla! , „ ,

Jeva Rubavičiūtė
Vieną šiltą birželio savaitę, nuo devynioliktos iki 
dvidešimt šeštos mėnesio dienos, vyko stovykla. Ir ne pa
prasta, bet jubiliejinė, minint “Pamario” tunto, priklau
sančio Lietuvos skautijai, penkioliktą gimtadienį.

Ir tiesa gi, kad kuo smagiau, tuo greičiau laikas bėga. 
Ši strazdanų skaičiavimo stovykla skautukams buvo be galo 
smagus iššūkis. Gyvenome skiltimis, ir viską reikėjo 
padaryti patiems: ir meniu sukurt, ir maistą pagamini, ir 
sunkų ketaus puodą atsinešt. Taip pat išbandėme jėgas 
tikrame skautiškame žygyje su nakvyne, kodiniu pavadin
imu “Ir uodai nori valgyt”. Na, tiesą sakant, jie skautukus 
dorojo ne tik žygio, bet ir visos stovyklos metu.

Akys tiesiog žibėjo, sulaukus svečių, brolių ir sesiiĮ iš Prie smagaus laužo “Pamario” tunto stovykloje
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Česlovas Senkevičius
DOVILĖ

Belapės juodos klevų šakos, šiaurės vakarų vėjo sujudintos, 
mojo vienam kitam skubančiam praeiviui. O tai nieko kito 
iš tikrųjų nereiškė, kaip tik tylų “labanakt” besiruošiant 
ilgam žiemos miegui. Va, jau ir viena kita snaigė nuvin- 
guriavo gatvėje, tarsi ieškodama vietos nutūpti.

Penkiolikmetė Dovilė Šarkauskaitė (mokykloje 
Sharkey), visada linksma ir graži šviesiaplaukė, dirstelėjo 
pro langą, apsisuko ir šūktelėjo virtuvės pusėn:
-*- Mama, aš tuoj grįšiu!...

Ir nėrė pro šonines duris, rodos, dar nė neapsirengusi 
kaip reikiant.

Rūpestis ir daugiau nieko, - dūsavo Marija
Šarkauskienė, kai iš darbo grįžo tėvas, jau ne kartą 
sutiktas panašiais žodžiais, - lekia ir lekia, o kas žino 
kur... Manai, kad sakys... Nebe tie laikai, kad susėstų, 
pasipasakotų...

Tėvas Ignas Šarkauskas, kaip dažniausiai, ir šį kartą tylėjo. 
Ką gi sakysi, kaip atsiliepsi į beveik žodis žodin dėstomus 
tuos pačius rūpestėlius. Bet sakyti ką nors reikėjo, nes 
ilgesnė tyla galėjo pavirsti priekaištu, kad štai tau niekas 
nerūpi, kas namie darosi, tau galvoje tik naujų automobilių 
išvaizdos projektavimas, kas ne sykį jau sakyta.
-*- Toks amžius... tokie jie dabar visi... -paniurnėjo at 
siliepdamas vyras ir manydamas, kad bent šį kartą

to ir užteks. Bet neužteko.
Ką nors pakalbėtum, patartum, gal paveiktų...
Mano žodžiai jai kaip žirniai į sieną... - švelniai 

priekaištavo žmona.
Mat jei turėtų seserį, brolį, gal tada būtų kas kita...
Dabar viena... Juk draugų reikia, ar ne?
Jei turėtų, jei turėtų... - pamėgdžiojo Šarkauskienė. - 
Pats žinai, kodėl neturi, neišgyvensim su krūva, ar ne 
taip šnekėjom? Turbūt atsimeni, o dabar, - jei turėtų, 
jei turėtų, vis tą patį įsikalęs... Ir žinai, kad 
nebeturėsim... Nors ką turim, privalom išsaugoti...

Pyktelėjusi žmona nebeturėjo ką daugiau sakyti ir 
bijodama, kad nekiltų koks ginčas, mostelėjus ranka 
nubėgo virtuvėn.
O tada trinktelėjo durys, ir pasirodė Dovilė. Mama tuoj 
atgal į erdvų prieangį, kur dar stovėjo tėvas.
-*- Vaikeli, lakstai neapsirengus, sušalsi dar... - skubėjo 

sakyti, kas ant širdies.
-*- Nešalta, - atsiliepė dukrelė.

Šalta, nešalta, bet mums rūpestis, - pasiryžo žmonos 
akivaizdoj ką nors stipresnio tarti tėvas. - Čia ne 
šaltis, bet tas tavo lakstymas kasdieninis, kaip mama 

sako, be tvarkos, gal ir be reikalo... Pasakytum, kur 
eini, kur skubi... Labai greitai jaunimas dabar pasid 
uodą gatvės kultūrai... Tu jau nebe mažiukė, manau 
supranti, kas galima, kas ne, kas pavojinga ar ne?

Dovilė stovėjo ramiai ir klausėsi. Veidelis nieko nerodė, 
iš ko būtų galima spręsti, ką mergaitė galvojo tėvui 
kalbant.

Nebijokite, pasitikėkite... Buvau pavaikštinėti ir į 
krautuvėlę užsukau, - paaiškino mergaitė.
Į krautuvėlę?... Tai gal vėl cigarečių? - pašaipiai 
įsiterpė nepatenkinta mama.
Ne, mama, rūkymąjau mečiau, neapsimoka...
Ačiū Dievui... nors tiek...
Labai gerai padarei, - įsiterpė tėvas, - nesveika, jau 
senoviška... Kultūringi žmonės to nedaro, susivaldo, 
žinoma, ir kituose dalykuose, kurie kenkia sveikatai 
ir dorai, - pridėjo dar, žiūrėdams į žmoną.
Nesirūpinkite, esu jūsų vaikas, - tarė Dovilė, pribėgo 
prie tėvo, pabučiavo, šoko prie mamos, apkabino.

Nieko daugiau nesakiusi nuėjo į savo kambarį. Tėvai 
santūriai šypsojosi.

***

Kūčių dienąjuodos klevo šakos rėmė didžiulį žydrą dangų, 
kuriuo saulutė jau toli buvo nukeliavusi.
Dovilė, nuo pat ryto padėjusi mamai ruošti Kūčių 
vakarienę, prieblandai tirštėjant vėl kažkur išlėkė.
-*- Nors Kūčių dieną nelėktų... niurnėjo pati sau viena 

dengdama stalą vakarienei, - o ir bernelis, jei tokį jau 
turi, tikriausiai koks padauža...

Temo. Slinko sunkios minutės. Būtų geriau, kad jos būtų 
sustojusios - artėjo sutartas laikas valgyti, o mergaitės 
nėra.
Tėvas pirmyn, atgal vaikštinėjo po valgomąjį. Aiškiai 
pyko, bet valdėsi, nes vakaras šventas - nei ką sakysi, nei 
ką darysi, o tai labiausiai ir erzino.
Staiga - tarpdury Dovilė.

Dovanokit, gal truputį pavėlavau...
Tėvai susižvalgė, atsiduso. Ką sakysi, kai žvakės jau 
uždegtos ant švento stalo. Visi trys ramiai susėdo, meldėsi, 
laužė plotkeles, prisiminė mirusius tėvukus, kurių 
nuotraukos buvo pastatytos gale stalo tarp įmerktų 
raudonų rožių. Kampe švietė eglutė, kvepėjo šakelės, ir 
jau vien tas, kad tai būna tik vieną kartą per metus, šeimą 
jaudino. Kramsnojo skanius tradicinius patiekalus, gardži
avosi saldumynais. Jokia kalba nesirišo, po žodį kitą 
pasisakė tik tam, kad atrodytų esą visi laimingi, 
švenčiantys metinę džiaugsmo šventę.
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Po vakarienės susėdus prie eglutės nejaukią įtampą 
nutraukė pati Dovilė.

Aš turiu jums dovaną, - pasakė.
Tėvai sužiuro - kas gi čia dabar?

Ir mes tau turim, - skubėjo įsiterpti mama, kai 
duktė tėvui įteikė voką.
Staigaus netikėtumo ištiktas Šarkauskas, šiaip jau 
ramus pusamžis, nebesusivaldė skubėdamas atplėšti 
voką, į kurį paprastai įdedami pinigai (pirkit, 
brangieji, ką norit) ir puošnus spalvotas atvirukas su 
didelėm raidėm “Merry Christmas...” Šį kartą betgi 
nieko panašaus nebuvo - tik sulenktas ranka rašytas 
laiškeliukas...
Dovilė sekė kiekvieną menkiausią tėvo judesį, matė 
ir mamą, kuri ištiesusi kaklą ir labai nevykusiai 
persikreipusi norėjo pamatyti, ką ten tėvas čiupinėja... 
“Gerbiamieji Dovilės tėveliai, - ėmė skaityti laiškutį, 
ir jau iš karto jo balsas virptelėjo, turbūt pamačius, 
kas toliau parašyta, - jūsų mergaitė - tai mano 
angeliukas, o aš pati - jos draugės Elzytės močiutė, 
invalidė, nebepasikelianti nuo kėdes. Maniškiai 
išvažiavę ilgesnių atostogų, tai jūsų miela mergaitė 
pažadėjo draugei mane pagloboti. Ačiū jums, kad 
leidote jai taip dažnai mane lankyti. Tegu Dievas 
atlygina. Linksmų švenčių... - čia jau tėvo balsas 
visai virpėjo ir jis nebegalėjo pabaigti skaityti penkių 
žodžių: - Laimingų Naujų metų. Julija Varnienė.
Tėvo ranka su popieriuku nusviro.
Tyla. Motinos akyse ašaros, saldžios, kokių gyven
ime nebūna. Dovilė sėdėjo galvą nuleidusi. Jauduliai 
visus tris buvo pribloškę. O gal kuris iš jų mąstė, kad 
tokių akimirkų būtų daugiau, kad daugiau, kad 
visiems, kad visur ir visada...
Nusiraminusi po valandėlės Šarkienė prabilo:

Mylimoji dukryte, kodėl tu mums nesakei, kur 
bėginėji, ką gero kitiems darai...
Rūpinomės, rūpinomės ir nieko nežinojom...

Už tai, kad sukėliau jums rūpestį, dovanokite... 
Aš žinojau, kad jūs man atleisite... bet taip pat 
žinojau, kad jei ką gera darai ir niekas nežino, viskas 
pasidvigubina, o be to, tai buvo mano ir Elytės 
slaptas planas...
Kalėdos buvo labai linksmos.

(Iš knygos "Trys iki šimto”)

PAUKŠTYTĖS MALDA

Žinau aš, man sakė daug kartų mamytė, 
Galiu aš Betliejuj Dievulį matyti.
Jis guli tvartely ant šieno krūvos, 
Ėdžiose avyčių, oškų ir bandos.

Jį piemenys lanko ir stebis visi,
Kad šviečia žvaigždė iš aukštybių šviesi, 
Ir gieda šimtai angelų danguje 
’’Ramybės, palaimos tyroj širdyje!"

Nėra čia blizgučių, nei eglės žalios, 
Nėra šilko rūbų, nėra dovanos, 
Tik Dievo Sūnus, tik Karalius visų, 
Neturi lovytės, neturi namų...

Jei šiandien Jis gimtų, priimčiau aš Jį, 
Jam tiktų minkšti patalėliai šilti, 
Uždegčiau žvakutę, kad šviestų nakčia, 
Miegoki, Jėzuli, mes budime čia.

ŽEMĖS KELIONĖ

Rodos taip neseniai čia alyvos žydėjo, 
Suko lizdą ant stogo vėl sugrįžę gandrai, 
O paskui plaukė vasara, dainos pavėjuj,
Kvietė melstis sekmadieniais naujutėliai varpai.

Aš prisimenu dangų tėviškėlės mėlyną, 
Kai su knygom žygiavome kaimo taku, 
Kai Jūratę - Kastytį Baltijoje pažinom,
Kai dainavom prie laužo su liepsnom aš ir tu.

O dabar žilas plaukas seną galvą tepuošia, 
Melsvos akys nubluko, pasikeitę veidai, 
Ir tik ąžuolas kryžkelėj vis tebeošia,
Kur pradingo jaunystė, kur svajonės, planai?

O Betliejuj kas metai Kūdikėlis užgimsta
Nors Karalius pasaulio ir aukšto dangaus, 
Ėdžiose ant šienelio Jo širdelė nurimsta:
Jis ateina paguost čia klajūno žmogaus.

Sesė Rita 
2009 m. Kalėdos
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IŠLYDĖTI...

v.s. Juozas Maslauskas

v.s. Juozas Maslauskas mirė 2009 m. spalio 23 d., Ashbourne, Anglijoje.
Brolis Juozas į skautų gretas įsijungęs 1945 m. Reppner stovykloje, 

Vokietijoje, lietuviškajai skautybei atidavė visas savo jėgas.
Anglijoje gyveno nuo 1947 m., skauto vyčio įžodį davė 1962 m., 

paskautininko laipsnį gavo 1963 m., Gilwell Miško ženklo kursus baigė 1964 m.
Anglijos rajono stovyklose dalyvavo nuo 1950 m., įvairias pareigas ėjo 

53-jose stovyklose iš kurių trylikoje buvo viršininku. 1962 m. vadovavo skautų 
vyčių savaitgalio stovyklai, 1963 m. pravedė skiltininkų kursus, 1964 m. 
su v.s. Broniu Zinkum vadovavo pirmai LSB Ąžuolo vadovų mokyklos stovyklai/ 
kursams Anglijoje.

1965 m. į anglų skautų Derbyshire rajono vadovų suvažiavimą buvo 
pakviesti lietuvių skautų vadovai, juos atstovavo J. Maslauskas, Gilma Zinkienė, 
Gajutė Valterytė ir Bronius Zinkus. Tame suvažiavime jie susitiko Lady Baden- 
Powell ir įteikė jai knygą apie Lietuvą. Tais pačiais metais brolis Juozas su
A. Jakimavičium ir B. Zinkum globojo lietuvių skautų skiltį, dalyvaujančią anglų 
skautų Ramboree, Chatsworth parke.

1966 m. v.s. Juozas Maslauskas išrenkamas Anglijos (vėliau Europos) rajono 
vadu, o nuo 1973 metų iki 1996-ųjų

ėjo LSB Europos rajono Atstovo pareigas. Dalyvavo 1973 m. Jubiliejinėje stovykloje Amerikoje.
Apdovanotas Geležinio Vilko ordinu 1987 m.
Iki mirties v.s. Juozas Maslauskas buvo LSS Europos rajono “Budėkime!” žurnalo redakcijos narys-medžiagos 

rinkėjas ir “Skautų aido” bendradarbis.
Išlydėdami Brolį Juozą, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai ir Sesėms ir Broliams lietuviams skautams 

Anglijoje.
AN

Į Amžinybe palydime Broli, skautą vyti, vyr. skautininką 
JUOZĄ MASLAUSKĄ

Brolis Juozas gimė 1924 m. sausio 1 d. Rokiškyje, Lietuvoje.
Po sunkios vėžio ligos iškeliavo Amžinybėn 2009 m. spalio 23 d. Ashbourne, Anglijoje.

Brolio Juozo įnašas lietuviškajai skautybei yra nepaprastas. Jis ilgus metus ėjo Europos rajono 
LSB Vadeivos, vėliau - Atstovo pareigas.

Mums visiems jis buvo žinomas kaip skautybės ideologas, žymus skautiškųjų programų vedėjas, 
o dar vėliau - gilus skautiškų žinių šaltinis.

Sulaukus garbaus amžiaus, praktiškoji veikla skautavime truputį sustojo, bet jis iki mirties rašė 
straipsnius į mūsų rajono laikraštėlį “Budėkime!”, siuntė žinias apie skautus į “Pasaulio Lietuvį”, 

“Londono Žinias” ir ilgus metus į “Europos Lietuvį”, 
bei “Skautų aidą”

Mūsų skautybė prarado tikrą milžiną.
v.s. Juozas Maslauskas lieka mums pavyzdžiu ir tegul Jis ilsisi ramybėje.

LSS Europos rajono skautai ir skautės

ps. Vytautas Kasniūnas Sr. mirė 2009 m. spalio 13 d. Indianoje, JAV
Gimęs 1914 m., brolis Vytautas, pagal E. Šulaitį, buvo seniausias Lietuvių žurnalistų sąjungos narys.

1961-1963 m. ps. Vytautas Kasniūnas LSB vadijoje ėjo spaudos ir informacijos skyriaus vedėjo pareigas, 1964-1966 
m. buvo tautinio lavinimo skyriaus vedėju.
Priklausė “Lituanicos” skautų tuntui Chicagoje, dalyvavo keliose stovyklose.
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“Facebook” http://www.facebook.com
“Facebook” yra globalinė, socialinė žiniatinklio 
svetainė. Vartotojai gali kviesti bei įrašyti draugus, 
siųsti jiems savo žinutes, atnaujinti savo bei draugų 
asmeninius “profilius” (pagal žodynus - profilis - 
kontūras, forma, vaizdas iš šono, tipingų bruožų 
visuma. Red.). Vartotojai gali prisijungti prie įvairių 
tinklų, pavyzdžiui - darbovietės, mokyklos, mokslo 
srities, organizacijų ir daug daugiau. Žiniatinklio 
svetainė šiuo metu turi daugiau kaip 300 milijonų 
aktyvių vartotojų visame pasaulyje. Facebook išsi
laiko iš rėmėjų reklamų, ir visi gali prisijungti 
nemokamai.

Ruošiant IX L.S.S. Tautinę stovyklą 2008 metais, 
vadovams atėjo mintis sukurti stovyklos tinklapį ir 
sudominti jaunimą jame dalyvauti suteikiant 
galimybę skautėms ir skautams susipažinti ir 
bendrauti dar prieš stovyklos pradžią.

Tautinės stovyklos (TS) profilis “gimė” 2008 m. 
gegužės 27 d. Po pusantrų metų TS turi 1123 
draugus! Mūsų draugai gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, 

Australijoje, Lietuvoje, Venecueloje, Kolumbijoje, 
Argentinoje, Urugvajuje, Vokietijoje, Italijoje, 
Rusijoje, Portugalijoje ir Kinijoje. Mūsų draugai yra 
L.S.S. nariai ir skautai, kurie aktyvioj veikloj neturi 
galimybės dalyvauti, bet nori palaikyti ryšį su 
skautais.

Pagrindinis TS puslapis turi “sieną”, kur TS ir 
draugai gali parašyti savo mintis... Ką galvojate? 
Sekančiame lape yra L.S.S. informacija, veiklos 
kalendorius, grupių sąrašai. Seka 34 nuotraukų 
albumai, kuriuos sukūrė TS, laukeliai, užrašai, vaizdo 
įrašai, nuorodos, įvykiai. Mes bandome atnaujinti ir 
pridėti informaciją kas keletą dienų. Įdomiausia yra 
fotografijos ir žinutės iš L.S.S. rajonų.

Tikimės, kad TS profilis augs toliau ir pasiliks 
stipriu ryšiu tarp lietuvių skautų. Kviečiame prisi
jungti prie Facebook ir tapti mūsų draugu. Jūs galit 
ir vėl susitikti su seniai pažintais stovyklose draugais.

Iki pasimatymo!
Tautinė Stovykla

facebook Pagrindinis puslapis Profilis Draugai Žinutės Tautini Stovykla Nustatymai Atsijungti Paieška

Peržiūrėti mano nuotraukas (136)

Redaguoti mano profili

Tautinė Stovykla Lauželis, lauželis, Lauželis, lauželis, Lauželis, lauželis, A ha ha 
ha ha ha ha ha Liepsnelė... Ugnelė... Dūmeliai... Stovykla...
Sveteliai... mwiwm

Siena Informacija Nuotraukos Laukeliai Flair Užrašai +

Ką galvojate?

Dalintis

Cį Nustatymai

Ei pirmyn i tautine stovykla, 
Ten paspayslm skautiškai 
rankas. Tai geriausia 
skautiška mokykla, Ten 
supinsim darba ir dainas.

prisegti 0 <gj -r.

tos t fitGVyi

Tautinė Stovykla

Vėlinės 11/2
Vėlinį - visų mirustųjų pagerbimo Švente. Cyvie^ aplanko 
mirusiubsws kapuose* uždega žvakutes, manoma. kad 
mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius. Vėlmes lietuviai 
šventė nu.o senovės. Tai dar pagoniška šventa- Buvo Wmar 
kad.

informacija

Gimimo data
1918 m. Gegužės 27 j.

Q Prieš 13 vai. Komentuoti Patinka Dalintis

Draugai
1.122 draugat (~ų- Žiūrėti visus
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Tautinė Stovykla

85*
’’Skautų Aidas - 85 metų sukaktuvinis pokylis 
skautai

Pasaulio Lietuvių Centras
2009 m. Lapkričio 14 j. 17:00

£3 Fuel 14 vai. Komentuoti Patinka Dalimis
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LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras ati
daro "Skautų aido ’’jubiliejaus puotų.

Gėlėmis ir padėkomis apdovanotos
SA administratorės s.fil. Irena Žukauskienė ir 
v.s. Albina Ramanauskienė, ir redaktoriai - 
v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ, v.s.fil. Svajonė Kerelytė, 
v.s. Sofija Jelionienė ir v.s. Alė Namikienė

Lietuvių fondo čekį SA redaktorei įteikia Fondo 
Tarybos pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis.

Sukaktuvinės puotos rengėjos s.jil. Vida Brazaitytė ir 
s.fil. Alvida Baukutė-Rukuižienė.

“SKAUTŲ AIDO” METAI
v.s.fil. Gintas Taoras, perimdamas Lietuvių skautų sąjungos Tarybos 
pirmininko pareigas 2009 metų pradžioje, savo kalboje sakė:

“Skautų aidas” yra leidžiamas jau 85 metus. Mes turime kuo didži
uotis. Mažai yra belikę iš tų žurnalų, kurie buvo atkurti išeivijoje, kai 
Lietuva buvo okupuota. Ir todėl 2009 metus skelbiu “Skautų aido” 
metais. Šventę pradėsime kovo 1 d. Toronte Kaziuko mugės metu ir 
baigsime “Skautų aido” puota lapkričio 14 d. Lietuvių fondo salėje, 
PLC, Lemonte.”

Paskelbus metus, prasidėjo ruoša. Fil. Julius Špakevičius sukūrė 
jubiliejui paminėti ženkliuką, kuris buvo pagamintas prisisegti prie 
uniformos. Tas pats piešinys naudotas pašto ženklui, raštų, bei laiškams 
vokų papuošimui ir t.t.

Kaziuko mugėje, Toronte, dalyvavo Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras ir, atidarydamas “Skautų aido” metus, įteikė 
padėkos raštą buv. “Skautų aido” redaktoriui v.s. Česlovui Senkevičiui.

Los Angeles Kaziuko mugėje metai pradėti v.s.fil. Eugenijaus Vilko 
suruošta “Skautų aidų” parodėle.

Rugsėjo mėn. išleistas Amerikos 44 centų pašto ženklas, kurio 
apačioje parašyta Lithuanian Scouts Association, ir pagaminti laiškams 
vokai su ženklu ir užrašu.

Prie malonių darbų buvo ir rūpesčių. “Draugo” spaustuvė nebegalėjo 
toliau spausdinti žurnalo, teko ieškoti kitos. Šių metų “Skautų aidai” 
spausdinami JAV LB spaustuvėje, Philadelphijoje.

Sukaktuvinė puota.
Labai greitai prabėgo vasaros stovyklos ir sulaukėm lapkričio 

14-osios - “Skautų aido” puotos (bei LSS vadovybės suvažiavimo).
Nepaprastai gražiai, kruopščiai suruošė jubiliejaus puotą rengimo 

komitetas: s.fil. Alvida Baukutė-Rukuižienė, s.fil. Vida Brazaitytė, 
v.s. Jūratė Vallee, ps.fil. Gaida Visockis ir s.fil. Irena Žukauskienė. Nors 
programoje ir neįrašytas, bet šalia daugelio darbų buvo ir Tarybos 
pirmininkas brolis Gintas.

Visą Lietuvių fondo, PLC, salę užpildė trys generacijos linksmai 
nusiteikusių skautų ir labai mielų bičiulių. Virš scenos kabo didžiulis SA 
ženklas, iš šonų plakatai su “Skautų aidais”, scenos papėdėj ilgiausias 
stalas su loterijai skirtais meno kūriniais, šone - senų “Skautų aidų” 
parodėlė. Ant stalų, šalia rudeninių puokščių, pastatytos įvairių 
laikotarpių SA viršelių kopijos, kiekvienam svečiui ant lėkštės padėta 
puikiai paruošta šventės programa (puošta ir maketuota s.fil. Pauliaus 
Mickaus, Washingtone) ir metalinis SA ženkliukas.

Programą sklandžiai vedė s.fil. Vida Brazaitytė. Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras, pasveikinęs svečius, LSS Tarybos narius, seses, 
brolius ir skautų rėmėjus, tarė:

“Šį vakarą susirinkome atšvęsti “Skautu aido” 85 metų sukaktį ir 
pagerbti buvusius bei esamus redaktorius. Šis mūsų žurnalas per tiek 
metų užrekordavo mūsų Sąjungos istoriją, didžiąsias Tautines ir 
Jubiliejines stovyklas, rajonų ir atskirų tuntų stovyklas. Jame spausdi
nami skautamokslio straipsniai ir skautiškos žinios iš viso pasaulio. 
Ko gero kiekvienas iš mūsų šioje salėje esame matę kada nors savo 
nuotrauką “Skautų aide”.

Šiandien “Skautų aidas” pas mus atkeliauja keturis kartus permetus. 
Perskaitom, pasidžiaugiam mūsų veiklos aprašymais, vaikų ir anūkų 
nuotraukomis. Mažai kas sustoja ir pagalvoja, kiek laiko ir rūpesčio buvo 
ruošiant tą numerį. Galiu užtikrinti, kad ne vienas redaktorius,-ė praleido
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ne vieną naktį galvodamas “iš kur gausiu straipsnį ar nuotrauką”, “ar 
spėsiu laiku medžiagą atiduoti spaustuvėn?” Ir, žiūrėk, stebuklingai 
ateina reikalinga medžiaga ir naujas “Skautų aidas” jau keliauja pas mus.

Nepamirštam ir administratorių. Jos užtikrina, kad sąrašai būtų 
tikslūs, kad sąskaitos būtų apmokėtos, jos ne sykį vargsta, kai reikia 
aiškintis su paštu kodėl “Skautų aidas” taip ilgai keliauja.

Mes, Lietuvių skautų sąjungos nariai, esame dėkingi Jums - 
buvusiems ir dabartinei redaktoriams ir administratorėms. Sis vakaras 
yra Jūsų garbei. Mums yra proga pasakyti ačiū už Jūsų darbą ir rūpestį 
redaguojant ir administruojant “Skautų aidą”. Jūsų nuopelnai yra labai 
aiškūs - “Skautų aidas” gyvuoja 85 metus.”

Sekė sveikinimai. Akademinio skautų sąjūdžio vardu sveikino 
A.S.S. Centro vadijos pirmininkas v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis, Vydūno 
fondo - VF Tarybos pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas, 
Lietuviškosios skautybės fondo - LSF sekretorius v.s. Bronius Naras ir 
įteikė SA redaktorei čekį, Lietuvių fondo - LF Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis, įteikęs redaktorei čekį, pakvietė atsistoti 
“Skautų aido” bendraamžius ir vyresnius. Smagiai plojom keliems 
mūsų broliams. LSF pirmininkės v.s. Birutės Banaitienės ir New Yorko 
vyr. skaučių “Vilijos” židinio sveikinimus perskaitė sesė Vida.

Metų pradžioje LSS vadovybė paskelbė fotografijų konkursą. 
Vertinimo komisiją sudarė fil. Jonas Tamulaitis, pirm., fil. Eugenijus 
Butėnas, s. Algimantas Kezys ir s.fil. Vytenis Lietuvninkas. Buvo sep
tyni laimėtojai įvairiose amžiaus grupėse: Maya Chiapetta (Chicago), 
Vivienne Rose Beržanskis/Miller (Detroit), Diana Ramanauskaitė 
(Chicago), Ugnė Vijeikytė (London, Anglija), Aliukas Lapinskas 
(Chicago), Audrius Aleksiūnas (Chicago), Ramunė Bartuškaitė 
(Cleveland). Jiems premijas įteikė Tarybos pirmininkas ir fil. Jonas 
Tamulaitis. Fotografijų konkurso mecenatai: vyr.skaučių “Birutės” 
draugovė, Toronte, vyr. skaučių “Vilijos” židinys, New Yorke ir prel. 
ps. Juozo Prunskio fondas, Chicago.

Apie “Skautų aido” kelionę, buvusius darbuotojus, kalbėjo 
redaktorė Alė Namikienė, nuoširdžiausią ačiū tardama bendradar
biams, kurių daugelis dalyvavo šioje šventėje. Bet prieš tai, ji pasi
dalino buvusio SA redaktoriaus Toronte v.s. Česlovo Senkevičiaus 
laišku, gautu šventės dieną:

“Mielos Sesės, brangūs Broliai, gerbiamieji Tėveliai, rėmėjai ir 
svečiai!

Praaidėjus 46 metams nuo to laiko, kai buvo išleistas paskutinis 
“Skautų aido” numeris Toronte, malonu sveikinti dar skambiai aidinti 
skautiško gyvenimo “AIDĄ”, jo darbščią, mielą sesę Alę Namikienę 
ir visus darbuotojus, kuriems tas lietuviško skautiško žodžio 
aidėjimas širdyse uždega negęstančius lauželius, kad būtų šilta ir jauku 
žygiuoti visiems po RŪTOS ir LELIJOS vėliavomis.

Jaučiuosi žygiuojąs Jūsų gretose į šaunias “Skautų aido” 85 metų 
pagerbtuves...

Ilgai gyvuokite, o visi, kaip kas gali, BUDĖKIME, kad pasaulį 
paliktume geresnį negu jį radome.”

Į sceną pakviestus buv. redaktorius - v.s. Sofiją Jelionienę, 
v.s.fil. Antaną Saulaitį SJ, v.s.fil. Svajonę Kerelytę bei dabartinę 
v.s. Alę Namikienę ir administratores v.s. Albiną Ramanauskienę ir 
s.fil. Ireną Žukauskienę, sesės Vida ir Alvida apdovanojo gėlių 
puokštėmis, o Tarybos pirmininkas brolis Gintas įteikė gražiai 
įrėmintus padėkos raštus. Sesei Alei dar buvo staigmena - Chicagos 
vyr.skaučių “Sofijos Čiurlionienės” būrelio vadovė s. Zita Baltra- 
monaitė įteikė dovaną - s. Romo Povilaičio medžio drožinį. Įvežus

Ilgiausių melų "Skautų aidui!’’ Pliekyje Europos 
rajono vadas v.s.fil. Vladas Gedmintas, v.s.fil. Kazys 
Matonis, Narienė, fil. Regina Griškelienė, v.s.fil.
Rimantas Griškelis, v.s. Bronius Naras, ps.fil. Gaida 
Visockis, Rimantas Penčyla, v.s. Romas Otto.

v.s.fil. Antanas Saulailis SJ 
vaišes pradeda malda.

Loterijos laimikių traukimui vadovavo 
s.fil. Julytė ir s.fil. Vladas Žukauskai.

Buv. Brolijos Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas 
Rupinskas, LSF sekretorius v.s. Bronius Naras, 
buv. Brolijos Vyr. Skautininkas v.s. Romas Otto ir 
Vyriausioji Skautininkė/Seserijos vadė 
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon.
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didžiulį, šviečiantį šakotį, salė suskambo bendru, džiaugsmingu 
“Ilgiausių metų!”

Po vakarienės, loterijos laimikių traukimui vadovavo linksmieji 
s.fil. Julytė ir s.fil. Vladas Žukauskai. Julytė sako - “nepradėsim, kol 
nebus šūkio!” Ir, kad sudrebino visą salę pakilę vieno stalo dalyviai su 
“šaukštas, peilis, finka - “Skautų aidas” mums patinka!” Gausiai 
loterijai meno kūrinius aukojo - “Aušros Vartų/Kernavės” tunto rankdarbių 
būrelis'Chicaga), s. Linas ir ps. Marytė Banevičiai (Hartford), j.b.valt. 
Eimutis Birgiolas (Toronto), ps. Rita Birgiolienė (Toronto), j. v.s.fil. Taiyda 
Chiapetta (Chicago), ps.fil. Viktė Jankutė-Moss (Detroit), j.s. Algis 
Jonušas (Union Pier), ps. Otilija Kasparaitienė (Chicago), s. Algimantas 
Kezys (Chicago), j.s. Laura Lapinskienė (Chicago), s.v. Andrius Povilaitis 
(Toronto), prit.s.v.s.Romas Povilaitis (Chicago), j.ps. Aleksas Rimeika 
(Chicago), j.s. Daina Rudaitienė (Chicago), Jerry Strub (Chicago), vyr.sk. 
Rasa Sutkutė (Chicago), j.v.s. Genovaitė Treinienė (Chicago), s.fil. Irena 
Žukauskienė (Chicago).

Dar viena maloni staigmena. J.s. Jurgis Lendraitis kviečia visus 
sugiedoti dar vieną “Ilgiausių metų!” - mūsų tarpe gimtadienį švenčia 
vyr.skaučių/gintarių skyriaus vedėja j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta. 
Ilgiausių metų, mieloji Taiyda, “Skautų aido” bendradarbe!
“Skautų aido” puotą nuotraukose įamžino v.s. Edis Leipus.

Prie "Skautybės kelio ’’ redaktorės sesės Aušros 
stalo: s. Loreta Jučienė, s. Aušra Jasaitytė-Petry, 
v.sl. Terrence Petry, Pijus Stončius ir 
vyrsk.v.sl. Rita Stončienė.

Šv. Mišios Metų užbaigimui 
Sekmadienį, lapkričio 15 
d. Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, PLC, Lemonte, 9 
vai.ryto už mirusius 
“Skautų aido” redaktorius, 
bendradarbius ir skaityto
jus šv. Mišias aukojo buv. 
“Skautų aido” redaktorius 
v.s.fil. Antanas Saulaitis 
SJ ir prel. Ignas Urbonas. 
Aukas nešė vyriausieji 
LSS vadovai. Dalyvavome 
uniformuoti.

Sunku rasti žodžius 
apsakyti jausmui, kai iš

ryto susirinkę vadovai darniai sprendžia įvairius sąjungos reikalus, 
vakare - džiaugsmingai švenčia, ir sekantį lytą malda apjuosia ir tuos, 
kurių su mumis nebėra. Ačiū, ačiū!

Auką šv. Mišių metu v.s.fil. Antanui Saulaičiui SJ 
įteikia Brolijos vadas s.fil. Tomas Dundzila.

Sėdi - LSS Tarybos vicepirmininkė 
v.s. Rasa ir ps.di: Kastytis Karveliai, 
stovi - Brolijos vadas s.fil. Tomas Dundzila. 
Seserijos vadė s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, 
v.s. Bronius Naras ir v.s.fil. Rimantas Griškelis.

ASS Centro vadijos pirmininkas 
v.s.fil. Vytenis Kirvelaitis, ps.fil. Edis Brooks ir 
JAV Atlanto raj. vadas ps. Tomas Skučas.

Prisimename “Skautų aido” redaktorius:
Pirmą “Skautų aido” numerį 1923 m. kovo 15 d. Šiauliuose išleido 

“DLK Vytenio” ir “Mirgos” draugovių vadovai ps. Vacys Baniulis, 
ps. Ignas Tamašauskas, ps. Aldona Veitaitė, skautas Algirdas 
Jakševičius ir kt.

Lietuvoje 1923-1940 metų laikotarpyje “Skautų aidą” redagavo: 
ps. V. Baniulis, ps. L Tamašauskas, s. V. Čečeta, ps. J. Merkis, 
ps. Ed. Zabarauskas, ps. A. Graževičius, s. A. Saulaitis, s. K. Laucius, 
s. Antanas Saulaitis.

Vokietijoje 1946-1949 m. redagavo ps. Antanas Krausas, vyr. red., 
s. Romualdas Giedraitis, ps. Felicijonas Prekeris.

Kanadoje, Rodney ON. 1950 m. šešis “Skautų aido” numerius 
paruošė ir savo lėšomis išleido s. Pranas Enskaitis.

Kanadoje, Toronte “Skautų aido” redaktorius v.s.fil. Stepas Kaiiys 
1951-1956 m., v.s. Česlovas Senkevičius 1957-1963 m.

JAV Vidurio rajono vadė v.s. Dana Mikužienė, 
ps. Tara Mikužytė ir Zigmas Mikužis.
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JAV - Oakville, CT 1964-1969 m. “Skautų aidą” redagavo
v.s. Antanas Saulaitis.
Chicagoje, IL- v.s. Juozas Toliušis 1970-1973 m., v.s. Alė Namikienė 
1974-1975 m., v.s. Sofija Jelionienė 1976-1978 m.
1979-1980 m. “Skautų aido” atskirus numerius paruošė/redagavo 
v.s. Juozas Toliušis, v.s. Sofija Jelionienė, v.s. Vladas Vijeikis, 
v.s. Gintaras Plačas, v.s. Janina Mikutaitienė, “Aušros vartų” tunto 
“Kun. Gražinos” būrelis, v.s. Alė Namikienė.
1981-1998 m. redaktorius v.s.fil. Antanas Saulaitis S J ir nuo 1988 iki 
1998 m. į redaktorių darbą įsijungė “Pelėdų” skiltis - v.s.fil. Halina 
Plaušinaitienė, v.s. Nijolė Užubalienė, j.v.s. Dalia Sruoga ir v.s. Janina 
Mikutaitienė.

Visur ir visada “Skautų aidas” yra tas pats - Dievui, Tėvynei, 
Artimui ir lietuviškajai skautybei. Jo puslapių dydis, redaktoriai, 
bendradarbiai, jaunimo bei vyresniųjų veidai jame keitėsi kartu su 
gyvenimu palikdami savo žymę rašytame žodyje.

Šiuo metu, kai yra pasaulyje kraštų be laisvos spaudos, kai laisvame, 
demokratiškame pasaulyje spauda vargsta ir nyksta, Lietuvių skautų 
sąjungai yra garbė švęsti “Skautų aido” Metus.

v.s. Alė Namikienė

Išsamus s. Aušros Jasaitytės-Petry straipsnis ir nuotraukos apie “Skautų 
aidą” ir jubiliejinę šventę buvo išspausdintas “Draugo” dienraštyje bei

FSS Chicagos skyriaus pirmininkė v.s.fil. Jolanda 
Kerelienė, buv. SA redaktorė v.s. Sofija Jelionienė, 
s. Nijolė Balzarienė irps. Stasė Korres.

“Draugo” tinklalapyje.

Aukos-dovanos “Skautų aido” jubiliejaus proga:
Vydūno fondas $1,500.00
Lietuviškosios skautybės fondas $1,000.00
Lietuvių fondas $1,000.00
v.s.fil. Tadas Dabšys, Los Angeles, CA $850.00
vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” draugovė, Lemont, IL $200.00 
“Kun. Gražinos” būrelis, Los Angeles, CA $ 100.00
FSS Chicagos skyrius (Vilijos Kerelytės dainų CD)ir $100.00
s.fil. Mindaugas ir s.fil. Lydia Griauzdės, Riverside, IL $100.00 
v.s. Sofija Jelionienė, Darien, IL $100.00
v.s.fil Jolanda ir s. Alfonsas Kereliai, Lemont, IL $100.00
v.s. Česlovas Senkevičius, Toronto, ON $85.00
“s.Juzės Daužvardienės” būrelis, Chicago, IL $85.00
fil. Nida ir s.v. Dainius Petroniai, Willowbrook, IL $85.00
dail. Ada Sutkuvienė, Beverly Shores, IN $75.00
ps. Julija ir Peter Deuschle, Plainfield, IL $40.00
j.ps. Alexandra Simonaitienė, Zionsville, IN $40.00
v.s. Halina Moliejienė, Chicago, IL $30.00
“s.Juzės Daužvardienės” būrelis,

“Verpsčių” būrelio 30 m. sukakčiai $30.00 
Mindaugas Bankus, Cicero, IL $25.00

SA bendradarbiai v.s. Romas ir s. Rita Fabijonai.

v.s.fil. Romas ir v.s.fil. Laima Rupinskai.

“Sofijos Čiurlionienės ” būrelis, Chicago, IL medžio drožinį redaktorei.
Visiems nuoširdus ačiū! v.s.fil. Gintas Taoras v.s. Alė Namikienė
s.fil. Irena Žukauskienė LSS Tarybos pirmininkas “Skautų aido redaktorė
“Skautų aido” administratorė (Nuotraukos v.s. k. Leipaus)

Buv. ASS Centro valdybos pirm, v.s.fil. Zita Rahbar ir 
LSS iždininkė v.s. Irena Markevičienė.
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SVEIKINIMAI

Pirmosios oro skautų skilties Chicagoje
(ir Amerikoje) 1953 m. įsteigėjas Rimantas Penčyla, 
s. fil. Vladas Žukauskas ir buv. Brolijos 
Vyr. Skautininkas v.s. Gediminas Deveikis.

Sveikiname “Skautų aidą” švenčiantį 85-tą jubiliejų!
Sveikiname visas ir visus jo darbuotojus ir linkime, kad jis mus 
lankytų dar daugelį metų.
Liekame budėdamos,

JAV Ramiojo vandenyno rajono 
“Kunigaikštienės Gražinos” 

vj’r. skaučių būrelio sesės, ps. Laima Balchienė

Sesei Taiydai gimtadienio tortas iš “cup cakes ”1 
g.v.v. Julytė Stankaitienė ir v.s.fil. Taiyda Chiapetla.

VALIO! VALIO!
Sveikinam “Skautų aidą” 85-ių metų gyvavimo proga.
“Skautų aidas”, iš kartos į kartą 85 metus jungęs, švietęs bei gaivinęs 
skautišką dvasią ir lietuvybę, gali didžiuotis prasmingai nueitu keliu. 
Linkime “Skautų aidui” sėkmės ir ištvermės gyvuoti dar daugelį metų.

“s.Juzės Daužvardienės” vyr. sk. būrelis, 
s. Dalė Gotceitienė

Ačiū už laišką tokiame gražiame, simboliniame voke.
Siunčiu nuoširdžius sveikinimus “Skautų aidui”, kuris mane džiugina 
nuo Vokietijos stovyklų laikų. Kiek per tuos daugelį metų ten skautų 
istorijos, nuotraukų vardų!

Budžiu!
Sesė Birutė Prasauskienė

"Skautų aido” puotos puošmena - busimieji mūsų 
vadovai.

Kaip gražu, kad Lietuvos vardo “Tūkstantmečio” sukaktį minint, v.s.fil. 
Ginto Taoro dėka, galime švęsti šiuos “Skautų aido” metus ir džiaugtis 
tokiu puikiu “Skautų aido” pagerbimui ir atžymėjimui išleistu 85 m. 
sukaktuviniu pašto ženklu! Sveikinu!

v.s.jil. Ritonė Rudaitienė

Gal busimieji "Skautų aido" redaktoriai?

Prieš porą dienų gavau “Skautų aidą” ir apsidžiaugiau.
...Kol vilkiukai (Kunigaikščio Gedimino Būrys?) su
kardais dar stoja ginti Dievo, Tėvynės ir Artimo, mūsų Skautija dar 
gyva ir išradinga!

Tad budėkime ir gyvuokime!
Sesė Rainutė B.

Sveikiname Jubiliatą “Skautų aidą” ir
linkime gražios ateities!
Su geriausiais linkėjimais -

Alfonso ir Jolandos Kerelių 
skautiška šeima

Sveikiname jubiliatą “Skautų aidą” ir Jus, kuri įdedate nepaprastai 
daug darbo ir sumanumo. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

v.s. fil. Jolanda Kerelienė 
FSS Chicagos skyriaus vardu
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Siunčiu malonaus “Aido” prenumeratą ir priedą. Dėkoju 
Jums, sese Ale ir Irena, už tokį įdomų ir gražiai atrodantį 
žurnalą, į kurį įdėta tiek daug pastangų. Gailiuosi, kad 
negaliu dalyvauti 85 m. jubiliejaus šventėje, nebeleidžia 
sveikata. “Skautų aidas” už mane 5 metais jaunesnis. 
Linkiu Jums sveikatos, noro ir jėgų.

v.s. Halina Moliejienė

“Skautų aido” Metai!
Nuoširdžiai sveikiname “Skautų aidą” 85 m. jubiliejaus 
proga. Linkime, kad kiekvieni metai būtų “Skautų aido” 
metai. Tegu mūsų jaunimas jį skaito, tegu mūsų 
jaunimas jam rašo.

Vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” draugovė 
D-kė ps. Irena Kirkuvienė ir valdyba

Lietuviškosios Skautybės fondas nuoširdžiai sveikina 
“Skautų aidą” švenčiantį 85-ąją sukaktį.

Nenutilo jis Lietuvai praradus nepriklausomybę. 
Vos II-jam Pasauliniam karui pasibaigus, jis išleidžiamas 
atgijusios skautijos rūpesčiu Detmolde, Vokietijoje. Vėliau 
tampa perkeltas Kanadon, o nuo 1964 m. jis jau JAV-ėse. 
Jame aidi visa užsienio lietuvių skautijos veikla, dažnai 
aprašyta bei fotografuota pačių jaunųjų skautų ir skaučių.

Suprasdamas “Skautų aido” svarbą mūsų skautijai, 
LS fondas dalį metinių palūkanų visada skiria žurnalo 
leidybai. Šių sukaktuvių proga, fondo valdyba įteikia 
“Skautų aidui” tūkstantį dolerių.

Sesei Alei Namikienei, jau eilę kartų apsiimančiai 
“Skautų aidą” redaguoti - ištvermės, kantrybės ir, 
svarbiausia, sveikatos.

Lietuviškosios Skautybės Fondovaldyba 

Nuoširdžiausi sveikinimai “Skautų aido” 85 m. jubiliejaus 
proga. Kai ėjau LSS Tarybos pirmininkės pareigas, buvau 
labai dėkinga, kad sutikote redaguoti “Skautų aidą” mano 
kadencijoje ir, kad nepavargai toliau tęsti šį labai svarbų 
darbą Lietuvių skautų sąjungai. Man buvo didelis 
džiaugsmas ir garbė dirbti su Jumis. “Skautų aidas” yra 
gražiai redaguojamas, turiningas ir įdomus. Ačiū ir linkiu 
ištvermės ir sveikatos.

Budėkime kartu!

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 1997-2002 m

Gerbiamasis LSS Tarybos Pirmininke,
Vydūno fondo valdyba šių metų spalio 8 d. nutarė 

paremti “Skautų aido” jubiliejinį leidinį 1,500 dolerių 
suma.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už skautiškos veiklos 
puoselėjimą.

Pagarbiai, 
fil. Vida Brazaitytė 

Vydūno fondo valdybos sekretorė

“SKAUTŲ AIDAS” sveikina
pačius vyriausius skaitytojus, ilgiausiai “Skautų aidą” 
prenumeruojančius -
j.v.s. Bronių Stundžią, Toronto, ON
v.s. Haliną Moliejienę, Chicago, IL 
v.s. Praną Pakalniškį, Los Angeles, CA 
dr. Valeriją Šimkienę, Naperville, IL

Ilgiausių, laimingiausių metų gerb. 
Sesėms ir Broliui!

Mielas broli Romai,

Kanados Rajono skautai ir skautės pareiškia 
Čikagos skautų vyčių būreliui širdingą padėką už 
nuostabiai gražiai pastatytą kryžių. Mums yra 
tikrai vertinga dovana nes yra Jūsų projektas ir 
vyčių būrelio rankų darbas. Ilga buvo kryžiaus 
kelionė - iš Čikagos į IX-tąją Tautinę stovyklą 
kurioje didingai prie koplyčios stovėjo, o paskui 
autobusu keliavo šiattrėn į Kanadą į nuolatinius 
namus Romuvos stovyklos vėliavų aikštėje.

Jums ir Čikagos skautų vyčių būreliui 
Kanados Rajono skautai ir skautės taria 

didelį skautišką ĄČlOl
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Mielas broli kun. Antanai,

Jūsų gimtadienio 70-mečio ir kunigystės 40- 
ntečio sukaktuvių progomis Kanados Rajono 
skautai ir skautės siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus. Paminėti šias ypatingas progas 
Jūsų vardu pavasarį sodinsime ąžuolą 
Romuvos stovyklavietėje.
Linkime Jums stiprybės, sveikatos, meilės, 
artimų žmonių ir saulėtų skautiškų takų!

Su meile ir pagarbą 
Kanados Rajono skautai ir skautės
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“Skautų aido” albume
“Skautų aidas ” gavo brangių dovanų -2009 m. 
spalio mėn. sesė Olga Žilinskienė iš Kauno 
atsiuntė Baltijos kelio 20-mečiui paminėti 
skelbimą, dainų lapą, vėliavėlę ir tris Lietuvos 
auksines varpas (Dievui-Tėvynei-Artimui). 
Pernai metais atsiuntė dainų plokšteles (CD) 
Atgimimo dainos - “Pabudome ir kelkimės” ir 
“O taip norėjosi gyvent ” bei knygas “Lietuvos 

partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 
90-osioms gimimo metinėms paminėti skirtų 
renginių medžiaga ”, “Lietuvos laisvės Kovos 
Sąjūdžio 1949 m. Vasario 16 d. Deklaracija ” 
(ir angliškai).

“Skautų aido ” administratorė 
s.fil. Irena Žukauskienė š.m. 
birželio mėn. “atostogavo ” 
Clarksdale, Mississippi, 
izoliuodama langus “Habitat 
for Humanity” statybose. 
Temperatūra — virš 90 F ir 
jokio pavėsio...

ps.fil. Vytautas Šliūpas, perskaitęs 
“Skautų aide ” apie 2009 m.

“Paslapčių ieškonę” Toronte, ir 
pamatęs nuotrauką, kur skautai yra 

prie paminklo “Relief ofMafeking", 
atsiuntė nuotrauką, kurioje matome 
j) stovint Mafekinge, Pietų Afrikoje 
1976 metais prie paminklo pagerbti 

anglų-būrų kare (1899-1902) 
žuvusius kovotojus.

ASS metinė šventė Los Angeles įvyko lapkričio 8 d., Brookside Country Club, Pasodina, CA. 
Inos ir Mindaugo Petokų nuotraukoje — ASS nariai su svečiais
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“Skautų aido ” metų proga, sveikinimus atsiuntė
“s.Juzės Daužvardienės” būrelis. Priekyje - v.s. Adelė Grinienė, 
v.s. Dalė Gotceitienė, s. Aurelija Vaičiulienė;
stovi-ps. Roma Norkienė, vyr.sk.sl, Aldona Urbienė, 
v.sl. Vida Jesewitz, s. Birutė Sasnauskienė, ps. Alė Razmienė, 
ps. Jūratė Zelba ir s. Irena Valaitienė.

Prityrusio skauto vyčio vardas ir ženklas - Gedimino stulpai 
buvo suteikti v.s. Gediminui Deveikiui ir
v.s. Henrikui Antanaičiui 2009 m. lapkričio 14 d.
LSS Tarybos posėdyje, PLC, Lemont, 1L

“Skautų aidas ” “Kristaus Išganytojo 
“Christ the Redeemer’’papėdėje, 
Rio de Janeiro, Brazilijoje.
ps. Stasė Korres, prieš kelis metus “Skautų 
aidų” nuvežusi Antarktikon, šį rudenį pasiėmė 
jį kelionėn į Pietų Amerika. Garsioji Kristaus 
statula, neseniai paskelbta vienu iš 7pasaulio 
stebuklų, yra 125 pėdų aukščio, nukalta iš 
“soapstone ”, stovi ant Corcovado kalno.

Nuotraukoje: prit. skautai vyčiai. Sėdi - v.s. Romas Fabijonas, 
v.s. Gediminas Deveikis, v.s. Henrikas Antanaitis,
s. Romas Povilaitis. Stovi - v.s.fil. Donatas Ramanauskas, 
v.s.fil. Kazys Matonis, v.s.fil. Romas Rupinskas, 
v.s.fil. Gintaras Plačas ir sfil. Tomas Dundzila.

JAV Atlanto rajono “Karalystės” stovyklos 
viršininkas ps. Tauras Vebeliūnas tikrina 
Atlanto rajono vado ps. Tomo Skučo 
uniformų...

Nuotr. Aldutės Belzer
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PHILADELPHIA

Tradicinės skautų Kūčios

Gemai Kreivėnaitei ir Vytui Maciūnui ženkliukus ir 
padėkos raštus įteikia Daina Maciūnaitė-Laniauskienė ir 
s. Laima Bagdonavičienė.

Prieš 40 metų, čia susibūręs vyr. skaučių židinys, 
suruošė pirmąsias tradicines skautų Kūčias. Židinietės 
daug metų tęsė šį darbą, bet sumažėjus jų skaičiui, 
ruošimą perleido jaunesniems vadovams ir skautų 

tėvams. Šiuo metu dar šešios židinietės 
aktyviai prisideda prie Kūčių paruošimo. 
Švenčiame jau 40-ąsias skautiškas Kūčias. 
Gruodžio 13 d. šv. Andriejaus bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios skautų ir 
jaunimo intencija. Klebonas kun. Petras 
Burkauskas pagyrė skautus už gražių 
tradicijų puoselėjimą. Po šv. Mišių svečiai 
rinkosi į parapijos salę, sėdosi prie 
šventiškai paruoštų stalų.
Vakaro programai vadovavo s. Laima 
Bagdonavičienė, s. Linas Kučas, vyr.sk. 
Daina Maciūnaitė-Laniauskienė, vyr.sk. 
Lina Maciūnaitė, vyr.sk. Vilija Vilimaitė. 
Prieš vakarienę šiai progai paruoštą maldą 
perskaitė Jonas Dunčia, o klebonas, 
palaiminęs susirinkusius ir valgius, 

pakvietė visus laužti kalėdaitį. Kūčioms įpusėjus, 
žmonėms besišnekučiuojant, prasidėjo programa. 
“Vinco Krėvės” lituanistinės mokyklos mokiniai, 
paruošti mokytojos Vitalijos Dunčienės,

Kalėdų gėlės sesėms židinietėms - Gemai Kreivėnaitei, Onutei Pliuškonienei, Darijai Dragūnienei, 
Daliai Jakienei, Danutei Surdėnienei ir Aušrai Zerr
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Skautų auką Jonui Dunčiai, paremti vargstančius 
Lietuvoje, perduoda s. Alė Mačiūnienė

deklamavo eilėraščius. Toliau sekė apdovanojimai 
ir pagerbimai. Sesės židinietės Darija Dragūnienė, 
Dalia Jakienė, Aniliora Mašalaitienė, Onutė 
Pliuškonienė, Danutė Surdėnienė ir Aušra Zerrbuvo 
apdovanotos gėlėmis. Kūčių renginio pelnas - 100 
dol. paaukotas paremti vargšus Lietuvoje per “Bėdų 
Turgų”. Auką perduos p. Jonas Dunčia. s. Laima 
Bagdonavičienė programos eigą tęsė ne tik 
lietuviškai, bet ir angliškai, kad visi galėtų suprasti. 

Gieda Dairia Maciūnaitė- 
Laniauskienė, Lina Maciūnaitė, 
Aras Surdėnas, Aleksas Kučas ir 
Vilija Vilimaitė.

Užbaigiant LSS vadovybės paskelbtus “Skautų 
aido” metus, buvo pagerbti bei apdovanoti - 
“Skautų aido” maketuotoja Gema Kreivėnaitė, JAV 
LB Pirmininkas Vytas Maciūnas už “Skautų aido” 
spausdinimą ir “Skautų aido” bendradarbė 
v.s. Danutė Surdėnienė. Jiems buvo įteikti LSS 
Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro padėkos 
lakštai ir “Skautų aido” 85-to Jubiliejaus ženkliukai. 
Po melodingų Kalėdinių giesmių, 40-osios 
tradicinės Kūčios Philadelphijoje buvo baigtos 
giesmėmis “Lietuva brangi” ir “Ateina naktis”.

Danutė

s. Linas Kučas “Skautų aido ” 
maketuotojai Gemai 
Kreivėnaitei ir bendradarbei 
v.s. Danutei Surdėnienei 
įteikia dovanas.

L.S.S. TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI
LSS Tarybos pirmijos nutarimu, 
apdovanoti, bei pakelti į 
vyresniškumo laipsnius:
LSS Tarybos pirmininko 
v.s.fil. Ginto Taoro 
įsakymu Nr. 6, 
2009 m. spalio 24 d.

/ paskautininkio,-ės laipsnį: 
vyr.sk. Janina Čikotienė, 
vyr. skaučių Židinys, 
Washington, D.C.
s.v.v.sl. Darius Gakas, 
“Aušros” tuntas, 
Sydney, Australia 

s.v.v.sl. Raimondas Jurkšaitis, 
“Aušros” tuntas,
Sydney, Australia

Į skautininkės laipsnį: 
ps. Indrė Paškauskienė, 
“Šatrijos” tuntas, 
Toronto, ON
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Už Nuopelnus ordinu su 
rėmėjo kaspinu: 
Genovaitė Narienė, 
“Neringos-Nevėžio” tuntas, 
Worcester, MA

LSS Tarybos pirmininko 
v.s.fil. Ginto Taoro 
įsakymu Nr. 7, 2009 m. 
lapkričio 9 d.

Į paskautininkio laipsnį: 
v.sl. Marius Anelauskas, 
“Kalniškių” tuntas, 
Los Angeles, CA 
v.sl. Aidas Mattis, 
“Kalniškių” tuntas, 
Los Angeles, CA

Į skautininko laipsnį: 
ps. Kęstas Reivydas, 
“Kalniškių” tuntas, 
Los Angeles, CA

Už Nuopelnus ordinu: 
ps. Auris Jarašūnas, 
“Kalniškių” tuntas, 
Los Angeles, CA 

Geležinio Vilko ordinu: 
s.v.v.s. Vincentas O’Brien, 
“Geležinio Vilko” draugovė, 
London, Anglija
50 metų skautavimo ženkleliai,
Tarybos pirmininko 
įsakymu buvo įteikti: 
2009 m. rugpjūčio 8 d. 
s. Jūratei Venckienei, 
pradėjusiai skautauti 1959 m.,
Los Angeles, CA.
2009 m. spalio 1 d.
s. Glorijai Adomkaitienei, 
pradėjusiai skautauti 1954 m. 
Bostone
ps. Elenai Jonaitienei,
Australijos raj., 
pradėjusiai skautauti 1932 m. 
Kaune
vyr.sk. Nijolei Stašionienei,
Australijos raj., 
pradėjusiai skautauti 1946 m. 
Austrijoje
s.v.v.sl. Kęstučiui Protui, 
Australijos raj.,
pradėjusiam skautauti 1946 m., 
Vokietijoje.

2009 m. lapkričio 14 d. 
v.s.fil. Kęstučiui Ječiui, 
pradėjusiam skautauti 1952 m., 
Chicagoje.
2009 m. gruodžio 1 d., 
Įsakymu nr. 9,
50 metų skautavimo 
ženkleliai suteikiami:
ps. Daivai Luneckaitei-Bulicz, 
pradėjusiai skautauti 1952 m. 
Chicagoje,
v.s. Rūtai Daukienei - 1947 m., 
Hanau, Vokietijoje,
v.s. Irenai Kerelienei - 1946 m., 
Tuebingen, Vokietijoje, 
ps.fil. Dailai Liubinskienei - 
1946 m.,
Wiesbaden, Vokietijoje, 
vyr.sk.fil. Nijolei Martinaitytei- 
Nelson - 1947 m., 
Eichstadt, Vokietijoje, 
v.s.fil. Ritai Penčylienei - 
1946m.,
Freiburg, Vokietijoje, 
ps.fil. Aldonai Rauchienei - 
1957 m., 
Chicagoje,
ps.fil. Vidai Rimienei - 1946 m., 
Augustdorf, Vokietijoje.
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