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„Skautų aidui“ straipsnius, nuotraukas, pranešimus, žaidimus 
atsiuntė ir įvairiai talkininkavo, bei padėjo: 

Vilius Dundzila, Chicago, IL; 
Alė Namikienė, Chicago, IL; 
Tomas Dundzila, Washington D.C., 
Dovilė Zduoba, Sydney, Australija; 
Jūratė Variakojienė, Chicago, IL; 
Laimutė Stepaitienė, Chicago, IL; 
Auris Jarašūnas, Los Angeles, CA; 
Albertas Kerelis, Chicago, IL; 
Lilija Gelažis, Chicago, IL; 
Ričardas Chiapetta, Chicago, IL; 
Algimantas Vaitkevičius, Chicago, IL; 
Audra Puzerytė-Viskantienė, Toronto, Canada; 
Arūnas Dailydė, Toronto, Canada; 
Julytė Kudirkienė, Chicago, IL; 
Judita Urba, Chicago, IL; 
dr. Andrius Kudirka, Chicago, IL; 
Kristina Vaičikonis, Chicago, IL; 
Ina Petokas, Los Angeles, CA; 
Joe Williams (Juozas Vilimas), Toronto, Canada; 
Daiva Chauhan, Boston, MA; 
Daiva Juozelskienė, Boston, MA; 
Lietuvos Skautija; Rūta Baltaduonytė-Lemon, LSS; 
Birutė Banaitienė, Boston, MA;

Dėkoju visiems, kurie tyliai patarė ir parėmė. Atsiprašau už 
pasitaikiusias klaidas ir nesklandumus. Dėkoju Norai Alonso 
už nuoširdų bendradarbiavimą maketuojant „Skautų aidą“. 
Ypatingas ačiū sesei Rasai Avižienis, kuri ne tik atsakinėjo 
mano įkyrius klausimus, bet padėjo redaguoti „Skautų aidą“ 
ir palengvino darbą. Visiems nuoširdus skautiškas ačiū! Iki 
pasimatymo! 

Sesė Rita
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Tikiuosi, kad linksmai praleidote Šventas Kalėdas šeimos ir giminių apsupty, kad 
Kalėdų švenčių dvasia dar ilgai gyvuotų jūsų širdyse ir, kad išeidami seni metai 
išsineštų visas nelaimes, o ateinantys naujieji atsineštų sveikatos, džiaugsmo ir laimės 
pilną krepšį. 

Norėčiau prisistatyti. Aš esu Rita Rašymienė (Likanderytė) iš Čikagos ir esu nauja 
Skautų Aido redaktorė. Spalio mėn. mane pakvietė L.S.S. Tarybos Pirmininkė sesė 
Rūta Lemon ir po kelių abejingų savaičių, aš labai nedrąsiai sutikau. Skautauju nuo 
1966 metų, kai tėvai mane išleido į Ramintos Širvintos stovyklą Rako miškuose. 
Užaugau Kernavės tunte ir Rako stovykloje, kur turėjau daug gerų ir ,,kietų’’ 
vadovių. 1968 metais, penktoje Tautinėje stovykloje gavau savo geltoną kaklaraištį, 
o Čiurlionio stovykloje 1975 metais gavau ilgai lauktą ir svajotą mėlyną kaklaraištį. 
Tais laikais nebuvo nei pritsių nei bordinių kaklaraiščių. 1977 metais įstojau į 
Akademinį Skautų Sąjūdį, kur daviau Akademikių Studenčių Draugovės (ASD) 
pasižadėjimą ir tapau ASD nare. Po keliu metų, kai baigiau universitetą, buvau pak-
elta į filisteres. Ėjau įvairias pareigas ASD, Filisterių Skautų Sąjungos (FSS), ir A.S.S. 
valdybose. Grįžau į Rako stovyklą kaip šeimininkė ir kaip registracijos vedėja. Šiuo 
metu esu Aušros Vartų/Kernavės ir A.S.S. Centro Vadijos korespondentė. Visuomet 
mėgau rašyti, o su tokia pavarde kaip Rašymas, kas kito beliko daryti.

Ačiū už pasitikėjimą ir skątinančius žodžius. Tikiu, kad neapvilsiu. Rašyti gal ir 
moku, o redaguoti, tai nelabai. Aš žinau, kad bus klaidų, tačiau prašau Jūsų pagalbos 
jas ištaisyti ir supratimo jei bus nesklandumų.

Nusimato sunkus darbas, nes Skautų Aidas jau seniai neaplanko mūsų namų. Reikės 
ieškoti rašančių, piešiančių, fotografuojančių talentingų žmonių, kurie vienaip ar 
kitaip galėtų prisidėti prie naujo ir ,,prisikėlusio’’ Skautų Aido. Aš prašau Jūsų pagal-
bos. Siųskite man savo vienteto, tunto ar skyriaus aprašymus (būtų geriau lietuvių 
kalba) su nuotraukomis ir vardais, piešinėlius, mintis, temas, prisiminimus, ir foto 
reportažus. Aš pasistengsiu viską patalpinti naujuose Skautų Aido puslapiuose.

Dėkoju iš anksto už malonų būsimą bendradarbiavimą. Norėčiau taip pat labai 
padėkoti buvusioms Skautų Aido redaktorėms sesėms Alei ir Rasai, administra-
torei sesei Irenai ir redaktorei bei korekturei sesei Kristinai už visokeriopą paramą ir 
paskatinimą leidžiant šį pirmą mano numerį. Didelis ačiū!
 

Vis budžiu! Gero vėjo! Ad meliorem!
sesė Rita

Labas visiems broliams ir sesėms!

1967 liepos mėn. Rako skautų stovykloje prie stalo.

1968 metų vasario mėn. skautininkė Sofija Jelionienė 
prisega man ženkliuką išleidžiant į skautes.

1968 ruduo. Kernavės tunto sueiga. Sugrįžimas iš 
stovyklos. (Rita tiesiai po Basanavičiaus paveikslu su 
kasytėm)

(dešinėje) 1975 liepos mėn Rako stovykloje. 1977 ASD pakėlimai į tikrasias nares (Rita trečia iš dešinės)
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Mielos sesės, mieli broliai!

Sveikinu visus su Naujaisiais Metais ir linkiu geros sveikatos, laimės, pasiryžimo tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Bandykime rytoj būti geresni negu buvome šiandieną, sąžiningai 
atlikime visas savo pareigas ir džiaugkimės Baden-Powell-io didžiuliu žaidimu.

Su dideliu pasitenkinimu Jums pristatau atgaivintą Skautų Aidą. Linkiu juomi pasigerėti. Šio 
žurnalo puslapiuose rasite visokių straipsnių, nuotraukų, ir kitų įdomumų.  

Skautų Aidas pats vienas neišsiredaguoja, nesusistato, nesusimaketuoja, neišsisiunčia, išlaidų 
nesusimoka. Kad visą tai atlikti, eilė pasišventusių skautų ir skaučių dirba, kad Jums būtų 
galima šį žurnalą rankose laikyti, jį vartyti, ekrane skaityti. Nuoširdžiai dėkoju redaktorei Ritai 
Rašymienei, maketuotojai Norai Alonso, ko-administratoriams Irenai Žukauskienei ir Romui 
Rupinskui.  Taipogi, siunčiu skautišką ačiū kiekvienam straipsnio autoriui, kiekvienos nuotrau-
kos fotografui, kiekvienam talkininkui.

Skautų Aidas yra mūsų bendras užsimojimas. Būtinai straipsnius toliau rašykite – nepaisant ar 
lietuvių ar anglų kalbose (išversime!) – ir juos Skautų Aidui siūskite! Toliau fotografuokite kas 
Jums įdomu ir nuotraukomis su Skautų Aidu pasidalinkite! Nesivaržykite. Jei Jums kas nors yra 
įdomu ar naudinga, kitam irgi bus įdomu ir naudinga. Su nuoširdžiais linkėjimais,
Vis budžiu! Gero vėjo! Ad meliorem!
 
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
L.S.S. Tarybos Pirmininkė

Pirmininkės pranešimas 
Mieli Tarybos nariai,

Lygiai vieneri metai prabėgo nuo paskutinio Tarybos 
posėdžio. Įvykingi metai, darbingi ir vaisingi metai. Pirmija 
buvo užsiėmusi įvairiais darbais – su Skautų Aido at-
statymu, su lietuviškosios skautijos šimtmečio darbais, su 
šimtmečio sukaktuvėmis, tautinėmis stovyklomis. Pirmijos 
nariai lankėsi jubiliejuose, stovyklose ir suvažiavimuose. 
Tačiau, darbai nebaigti, daug užduočių liko ateinantiems 
metams ir dar metams po to! Tarybai papasakosiu apie 
praėjusius metus.

1. Skautų Aidas
Kokia didelė buvo Sąjungos laimė tais laikais, kai A+A 
sesė Albina Ramanauskienė, sesė Alė Namikienė ir sesė 
Irena Žukauskienė valdė Skautų Aido vadžias! Sesės ilgus 
metus dailiai, gabiai, rūpestingai vedė Skautų Aidą. Tačiau 
nuo to, kai sesės iš pareigų išėjo, tąsėmėsi su Skautų Aido 
reikalu, bandėme vienaip, mėginome kitaip. Stengėmės 
surasti išeitį, kaip Skautų Aidą atstatyti ant kojų. Kaip 
visi esate patyrę, menkos pasėkmės. Pagaliau, turime gerą 
žinią!

Su malonumu norėčiau pranešti, kad praėjusią savaitę Rita 
Rašymienė apsiėmė Skautų Aido redagavimo pareigomis. 
Taipogi pranešu, kad Nora Alonso sutiko eiti maketuotojos 
pareigas. O Irenai Žukauskienei ir Romui Rupinskui tariu 

didelį skautišką ačiū, kad stojate į administracinius darbus.
Širdingai sveikinu naujai sukurtą redakciją bei 
administraciją.  Linkiu geriausios sėkmės ir gražaus ben-
dradarbiavimo visuose Skautų Aido darbuose. Lauksime 
atgaivinto žurnalo!

2. Šimtmetis
Su apgailestavimu pranešu L.S.S. Šimtmečio komiteto 
pirmininko Ginto Taoro atsistatydinimą iš pareigų. Mums 
tai tikrai didelis praradimas. Dėkojame broliui Gintui už 
įdėtą darbą, sielvartą, rūpestį. Toliau stengsime tęsti brolio 
Ginto pradėtas užduotis.
Su Lietuvos skautais bendraujame šimtmečio visuotini-
uose planuose, kurie apima šimtmečio ženklą, šimtmečio 
renginių šūkį, narių pagerbimo žymenį, garbės komitetą ir 
knygą. 
Šimtmečio ženklo konkursas įvyko praeitą rudenį. Komisi-
jai buvo pristatyti net 44 šimtmečio ženklo dizainai. 
Komisiją sudarė septyni nariai: du balsuojantys iš L.S.S., 
trys balsuojantys iš Apskrito Stalo ir du nebalsuojantys (vi-
enas iš L.S.S. ir vienas iš Apskrito Stalo). Apskritas Stalas 
yra įvairių Lietuvos skautiškų organizacijų “think tank” 
kolektyvas.
Ši komisija lietuviškosios skautijos 100-mečio ženklui 
išrinko L.S.S. Atlanto rajono vyrskautės Sigitos Penikaitės 

2016 m. spalio 1 d.
Čikaga, IL, USA
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projektą. Sesės Sigitos premija už šimtmečio ženklo 
sukūrimą yra stovyklos mokestis, į bet kurią 2018-tų metų 
Tautinę Stovyklą. Ar tai būtų Šiaurės Amerikoje, ar Aus-
tarlijoje, ar Lietuvoje. Na o premija už Custer Tautinės 
Stvyklos ženklo suprojektavimą yra 100 dolerių.  
Kiekvienas L.S.S. konkurso dalyvis bus apdovanotas 
50-ties dolerių  nuolaida nuo Custer Tautinės Stovyklos 
mokesčio.

3. 2018 Šimtmečio Tautinės Stovyklos 
L.S.S. ruošia dvi 2018-tų metų šimtmečio sukaktuvines 
Tautines Stovyklas:  
     a) šiaurės Amerikoje nuo liepos 29-tos dienos iki 
rugpjūčio 8-tos dienos ,,Rako” stovyklavietėje netoli Custer 
miestelio, Mičigano valstijoje.
     b) nuo sausio 2-tros dienos iki 12-tos dienos Australijoje 
netoli Melburno miesto. Brolis Henrikas apie Australi-
jos Tautinę Stovyklą ir apie turistines galimybes užjūrio 
svečiams Australijoje papasakos vėliau.
Trečioji šimtmečio sukaktuvinė Tautinė Stovykla yra 
ruošiama Lietuvoje, Rumšiškėse, netoli Kauno nuo liepos 
14-tos dienos iki liepos 22-tros dienos.
L.S.S. bendradarbiauja su Lietuvos skautais visų trijų 
Tautinių Stovyklų visuotiniuose darbuose: stovyklų 
dainorėlio ruošoje, stovyklų dainos konkurse, šimtmečio 
specialybės stovyklautojams projektavime ir reprezenta-
cinio leidinio rengime.
Tautinių Stovyklų ženklų dizainų pagrindinė kriterija 
buvo sukurti atskirus stovyklinius ženklus pasinaudo-
jant šimtmečio ženklą kaip pamatus. Išnagrinėjusi keleta 
variantų, Pirmija parinko Custer Tautinės Stovyklos ženklą, 
sesės Sigitos tolimesnį projektą. Taipogi, Australija supro-
jektavo savo rajono Tautinės Stovyklos ženklą. Šimtmečio 
ir abiejų L.S.S. Tautinių Stovyklų ženklų pavyzdžiai buvo 
Tarybai nusiūsti ankščiau.
Vilniuje balandžio 10 d. įvyko posėdis dėl Tautinių Stovyklų. 
šimtmečio sukaktuvinių. Dalyvavo Lietuvos Skautijos 
Vyriau-sia Skautininkė Ieva Leiputė, Lietuvos Skautijos 
Tarybos narys ir Lietuvoje ruošiamos Tautinės Stovyk-
los viršininkas Tomas Broga, Lietuvos Skautijos Tarybos 
Pirmininkas Tomas Rakovas, Apskrito Stalo pirmininkas 
Aurimas Pautienius-Želvys, L.S.S. Australijos rajono vadas 
ir Australijos Tautinės Stovyklos viršininkas Henrikas Anta-
naitis, L.S.S. Šimtmečio komiteto pirmininkas Gintas Taoras 
bei L.S.S. Tarybos Pirmininkė ir Custer Tautinės Stovyklos 
viršininkė.
Neužilgo viešai bus paskelbtas Tautinių Stovyklų dainos 
konkursas. Konkursas bus skelbiamas visame lietuviškosios 
skautijos pasaulyje.  Skelbimas taip pat bus įkeltas į L.S.S. 
skautai.net svetainę.  Darbai bus laukiami iki ateinančių 
metų kovo 11-tos dienos.
Lietuvos Skautija, su L.S.S. talka, ruošia dainorėlio 

prototipą, kuris bus išleistas sausio mėnesį ir vėliau patobu-
lintas Tautinėms Stovykloms.
Custer Tautinės Stovyklos darbai taip pat vyksta:

• L.S.S. su Rako administracija glaudžiai bendradarbi-
auja ruošdami puikią šimtmečio sukaktuvinę Tautinę 
Stovyklą.
• Pirmijos nariai Albertas Kerelis ir Ričardas Chiapetta 
ryšininkauja su Rako Administracijos nariais Donatu Ra-
manausku ir Aru Lintaku stovyklavietės ruošos reikalais 
• Custer Tautinės Stovyklos registracijos paketas 
paruoštas.
• vartotojo sutartis tarp L.S.S. ir Rako Administracijos 
yra surašyta, laukiame advokato komentarų.

Įdomu paminėti, kad nuo paskutinės Tautinės Stovyk-
los ,,Rako” stovyklavietėje 1993-čiais metais, sutarties 
nereikėjo rašyti, nes po to laiko visoms Jubiliejinėms ir 
Tautinėms stovykloms sutartį parūpindavo BSA.

• šakos aktyviai dirba: kviesdamos vadovus į pareigas, 
statydamos stovyklines programas bei užsiemimus.
• įvariems Custer Tautinės Stovyklos reikalams yra 
paskirti šie ryšininkai:

a) Marius Rusinas ryšininkauja su Rako Admin-
istracija bei tautinės Stovyklos ūkio skyriumi dėl 
maisto, maisto ruošos, maisto sandėlių ir virtuvių 
reikalų.
b) Aras Lintakas eina Rako Administracijos ūkio 
koordinatoriaus pareigas.
c) Albertas Kerelis tvarko instruktorius ir 
užsiemimus stovyklos ribose.
d) Audrius Rimeikis eina Rako Administracijos 
užsiemimų koordinatoriaus pareigas.

4. Seminaras Vilniuje
Balandžio 9 d. man teko dalyvauti Apskrito Stalo seminare Vil-
niuje. Buvo nepaprastai įdomu su Lietuvos įvairių skautiškų 
organizacijų vadovais dalintis minčių lietuje ,,brainstorm-
ing.’’  Mąstymui buvo užduoti šie punktai:

• skautiškas identitetas – kas mes esame?
• skautiško judėjimo profilis – kuo norime būti, tapti po 
10 metų?
• skautų įvaizdis – kaip mes, skautiška bendruomenė, 
atrodome iš kitų perspektyvos?
• tendencijos – kokios pagrindinės jėgos, tendencijos, 
kurios veiks ar darys poveikį skautiškam judėjimui per 
artimiausius 10 metų?
• vertybės – kokios pagrindinės bendros mūsų skautiško 
judėjimo vertybės?

Įdomūs buvo seminaro pagrindiniai rezultatai. Anot 28-nių 
seminaro dalyvių (26 iš Lietuvos, vienas iš JAV ir vienas 
iš Kanados), buvo išrinktos šios 5-ios bendros skautiškų 
organizacijų vertybės:
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8. Pietų Amerika
Bandėme atnaujinti ryšius su skautais Pietų Amerikoje. 
Keleta kartų rašėme laiškus, bet atsakymų negavome. 
Tačiau malonu pranešti, kad Akademinio Skautų Sąjudžio 
dėka, ryšiai su Pietų Amerika pradeda judėti. Brolis 
Ričardas vėliau pakomentuos, kaip reikalai kruta Pietų 
Amerikoje. 

9. Ramiojo Vandenyno “Rambyno” stovyklavietės 
50-metis
Nuo liepos 29-tos iki rugpjūčio 1-mos dienos turėjau 
progą apsilankyti Kalifornijos San Bernardino kalnuose ir 
atšvęsti Ramiojo Vandenyno ,,Rambyno” stovyklavietės 
50-metį su Vyriausiu Skautininku broliu Albertu, A.S.S. 
Centro Vadijos Pirmininku broliu Ričardu, Vyriausio 
Skautininko Pavaduotoja sese Daiva ir Iždininke sese 
Lile. Ten įspūdinga kalnų dykumų gamta, žavingi vaizdai 
kalnuose, švarus neužterštas oras. Kas svarbiausia, ten teko 
stebėti energingą, smarkią, skautišką veiklą. Bravo sesės ir 
broliai!

10. Šiluvos Koplyčios 50-mečio Jubiliejus Vašingtone
Spalio 9-tą dieną švenčiamas Šiluvos Koplyčios 50-mečio 
jubiliejus Vašingtono basilikoje.  Būdama Šiluvos 
koplyčios 50-mečio jubiliejaus Garbės Komiteto narė, at-
stovausiu L.S.S. iškilmingose mišiose ir kituose jubiliejaus 
renginiuose Vašingtone.

11. Vadovų Suvažiavimas Dainavoje
Lapkričio 4-6 dienomis Dainavoje įvyks vadovų 
suvažiavimas Custer Tautinės Stovyklos reikalais. Daly-
vausiu suvažiavime kaip tos stovyklos viršininkė. Daugiau 
apie suvažiavimą papasakos Brolis Albertas.

12. Padėka
Tai tokie buvo praeiti Pirmijos darbo metai. Noriu kiekvi-
enam Pirmijos nariui nuoširdžiai padėkoti už darbin-
gus metus, geras diskusijas, puikias idėjas ir nuostabų 
bendarbiavimą.  Jūsų įnašas neapmainomas.  Petis petin 
tęsiame darbus toliau!

Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!
 
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
L.S.S. Tarybos Pirmininkė

5. Broliškumas / seseriškumas, skautai esame šeima.
4. Pilietiškumas.
3. Tarnystė / atsakomybė už save ir kitus.
2. Augimas, iššūkiai, išbandymai per patirtį.
1. Tikėjimas Dievu, gyvenimo prasmė, dvasingumas.

5. LS Lankymąsis JAV ir Kanadoje
Yra verta paminėti, kad L.S.S. ir Lietuvos Skautijos ben-
dravimas vyksta ne tik seminaruose, Tautinių Stovyklų 
planavimo posėdžiuose ar šimtmečio darbų susitikimuose. 
Santykiai tarp šių dviejų organizacijų stiprėja. Rugpjūčio 
mėnesį Lietuvos Skautijos atstovai, sesė Augustė ir bro-
lis Ignas, stovyklavo Ramiojo Vandenyno stovykloje, o 
Lietuvos Skautijos Vyriausia Skautininkė Ieva Leiputė ir 
Lietuvos Skatutijos Tarybos narys ir Tautinės Stovyklos 
Lietuvoje viršininkas Tomas Broga lankėsi Kanados ir JAV 
skautų vasaros stovyklose. Buvo malonu iš jų visų išgirsti 
puikius atsiliepimus.

6. Nario Mokestis
Norint tapti pilnateisiu nariu, kiekvienas L.S.S. narys turi 
prisidėti prie Sąjungos finansinio išlaikymo ir metinio nario 
mokesčio. Tačiau per pastaruosius keleta metų girdėjome 
komentarus:  kodėl mums reikia mokėti nario mokestį?  
ką už tuos 30 dolerių gauname?  kaip išleidžiamas nario 
mokestis?  Esame permatoma organizacija. Atsakyti į 
klausimus būtina.  Dėl to, buvo suprojektuotas lapelis 
pavadintas KODĖL L.S.S. NARIO MOKESTĮ MOKĖTI?  
Lapelis randasi dalinamoje šio posėdžio medžiagoje.
Išskyrus Australiją ir Europą, šiuo metu kiekviename 
L.S.S. rajone nariai moka 30-ties dolerių metinį nario 
mokestį. Australija moka tolyg dviejų JAV dolerių nario 
mokestį, o Europa tolyg 3.33 JAV dolerių mokestį nuo 
nario. Šiuo metu Australijoje yra užsiregistravę 173 nariai, 
o Europoje 155 nariai.
Remiantis L.S.S. nuostatais (s.13.16.) Pirmija prašė 
Australijos ir Europos rajonų padidinto simbolinio nario 
mokesčio – būtent, 4 JAV dolerių nuo nario pradedant su 
2017-tų metų registracija.  
Už Š.Amerikos ribų rajonų vadijos pritaiko simbolinį nario 
mokesčio dydį ir paskirstymą vietos sąlygoms, kurį pristato 
Pirmijos tvirtinimui bent kas tris metus. ľNario mokestis 
nustatomas JAV doleriais.”
Per bent paskutines dvi kadencijas Australijos ir Europos 
rajonų nario mokesčių klausimas nebuvo iškeltas. 

7. Elektroninė registracija ir naujas tinklapis
Sesės Lilės ir sesės Audros dėka elektroninė registracija 
sėkmingai įvesta naujame tinklapyje skautai.net.  Apie 
nuveiktus darbus sesės pakalbės savuose pranešimuose.
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Įsakymas Nr. 6
2016 m. birželio mėn. 20 d.

1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių 
nuostatais, L.S.S. Pirmija patvirtino sekančias seses ir brolius 
minėtiems pakėlimams.

į Paskautininkės/Paskautininko laipsnį:
vyr.sk. v.sl. Patty Jocas “Palangos” tuntas, Los Angeles, CA, USA
vyr.sk. v.sl. Evelina Lapinskaitė “Medeinos” tuntas, London, UK
vyr.sk. v.sl. Sigutė Miller “Palangos” tuntas, Los Angeles, CA, USA
vyr.sk. v.sl. Rasa Šiaučiūnaitė “Šatrijos” tuntas, Toronto, ON, 
Canada
sk.v. v.sl. Vitas Venckus “Kalniškių” tuntas, Los Angeles, CA, USA
sk.v. v.sl. Povilas Žemaitaitis “Kalniškių” tuntas, Los Angeles, CA, 
USA

į Jūrų paskautininkės/Jūrų paskautininko laipsnį:
gint. v.valt. Jūra Kalinauskaitė “Šatrijos” tuntas, Toronto, ON, 
Canada
j.b. v.valt. Algis Rudaitis “Rambyno” tuntas, Toronto, ON, Canada
gint. v.valt. Vaiva Slapšytė “Šatrijos” tuntas, Toronto, ON, Canada

į Skautininkės laipsnį:
ps. Marina Coxaitė-Taylor “Aušros” tuntas, Sydney, NSW, Australia
į Vyresnio Skautininko laipsnį
s. Ričardas Kalendra “Rambyno” tuntas, Toronto, ON, Canada

2. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną ir linkiu visokeriopos sėkmės 
visuose skautiškuose darbuose.

Įsakymas Nr. 7
2016 m. liepos mėn. 30 d.

1. Už aktyvų reiškimąsi Lietuvių Skautų Sąjungoje per paskutinius 
50-čius metus, sekantiems išvardintiems Ramiojo Vandyno Rajono 
nariams įteikiu 50-ties Metų Skautavimo Ženklą.
ps. Donna Augus Scola
v.valt. Donatas Empakeris
v.sl. Audrė Kazakevičiūtė Kleven
v.sl. Rasa Matulaitytė Hendrickson
ps. Danutė Mažeikienė
v.sl.. Vaiva Pažemėnas
v.sl. Kristina Šepetytė Dudor
v.sl. Tomas Stančikas
v.sl. Rimas Stočkus

Lietuvių skautų sąjungos taryba
L.S.S. Tarybos Pirmininkės įsakymai

v.sl. Giedrė Venckienė
s. Regina Vilkaitė Jogienė
v.s. fil. Vytenis Vilkas
v.sl. Julius Žukas

2. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną ir linkiu visokeriopos sėkmės vi-
suose skautiškuose darbuose. Visados prisiminkime Dievui, Tėvynei 
ir Artimui tarnauti!

Įsakymas Nr. 8
2016 m. rugpjūčio mėn. 8 d.

1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių 
nuostatais, L.S.S. Pirmija patvirtino sekančias seses minėtiems 
pakėlimams:

į Paskautininkės/Paskautininko laipsnį:
vyr. sk. v.sl. Daina Anužis “Gabijos” tuntas, Detroit, MI, USA
vyr.sk. v.sl. Diana Juodaitis “Baltijos” tuntas, Boston, MA USA
vyr.sk. v.sl. Renė Kižytė “Neringos” tuntas, Cleveland, OH USA
vyr.sk. v.sl. Rita Kižytė “Neringos” tuntas, Cleveland, OH USA
vyr.sk. v.sl. Vaiva Ulėnaitė Boertje “Neringos” ir “Tauro” tuntai, 
New York, NY USA
vyr.sk. v.sl. Veronika VanSant-Devine “Šarūno” tuntas, NJ USA

į Skautininkės laipsnį:
ps. Nina Kazlas “Baltijos” tuntas, Boston, MA USA

2. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną ir linkiu visokeriopos sėkmės vi-
suose skautiškuose darbuose. Visados prisiminkime Dievui, Tėvynei 
ir Artimui tarnauti!

Įsakymas Nr. 9
2016 m. rugsėjo mėn. 24 d.

1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos garbės ženklų nuosta-
tais, apdovanoju Vyriausį Skautininką s. fil. Albertą Kerelį, Jr. Už 
Nuopelnus žymeniu.

2. Nuoširdžiai sveikinu brolį Albertą ir linkiu jam linkiu visokerio-
pos sėkmės visuose skautiškuose darbuose. Visados prisiminkime 
Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnauti!

Įsakymas Nr. 10
2016 m. lapkričio mėn. 30 d.

1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
L.S.S. Tarybos Pirmininkė

575 Letitia Court
Burlington, ON  L7N 2Y7

marijarutele@gmail.com
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ir garbės ženklų nuostatais, L.S.S. Pirmija patvirtino žemiau 
išvardintus pakėlimus ir apdovanojimus.

į paskautininko, paskautininkės laipsnį:
vyr.sk. v.sl. Linda Bieliūnaitė-Wollaston “Aušros” tuntas, Sydney, 
Australia
vyr.sk. v.sl. Vita Caravias “Gabijos” tuntas, Detroit, MI
vyr.sk. v.sl. Karina Cicėnienė “Nerijos” tuntas, Chicago/Lemont, IL
vyr.sk. v.sl. Ieva Smidt “Šatrijos” tuntas, Hartford, CT
vyr.sk. v.sl. Greta Smidt “Šatrijos” tuntas, Hartford, CT

į skautininko,-kės laipsnį:
ps. Linas Orentas “Baltijos” tuntas, Detroit, MI
ps. Larana Stropienė “Nerijos” tuntas, Chicago/Lemont, IL
ps. Marina Coxaitė-Taylor “Aušros” tuntas, Sydney, Australia

Gyvybės Gelbėjimo ordinui:
p.sl. Jonas Jodwalis “Lituanicos” tuntas, Lemont, IL
sl. Audrys Kelečius “Lituanicos” tuntas, Lemont, IL
sl. Albertas Kerelis, III Čikagos Skautų Vietininkija, Chicgo, IL
vair. Erikas Keturakis “Lituanicos” tuntas, Lemont, IL
sl. Adomas Kilikevičius “Lituanicos” tuntas, Lemont, IL
Aleksas Rasutis “Lituanicos” tuntas, Lemont, IL

Geležinio Vilko ordinui:
s. Jonas Matulaitis “Kalniškių” tuntas, Los Angeles, CA

2. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną ir linkiu visokeriopos sėkmės 
visuose skautiškuose darbuose.  Visados prisiminkime Dievui, 
Tėvynei ir Artimui tarnauti!

Įsakymas Nr. 11
2016 m. gruodžio mėn. 29 d.

1. Už aktyvų reiškimąsi Lietuvių Skautų Sąjungoje per pasku-
tinius 50-čius metus, sekančios išvardintos Atlanto Rajono narės 
įteikiamos 50-ties Metų Skautavimo Ženklu:
  
ps. Nida Angeliadis
v.s. Vida Jankauskienė
v.s. fil. Aldona Marijošienė
v.s. Giedrė Stankūnienė
vyr.sk. Aldona Žukienė

2. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną ir linkiu visokeriopos sėkmės 
visuose skautiškuose darbuose.  Visados prisiminkime Dievui, 
Tėvynei ir Artimui tarnauti!

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
L.S.S. Tarybos Pirmininkė

,,Rambynas 50’’ stovykloj susitiko Vyriausias Skautininkas/Brolijos Vadas s. fil. Alber-
tas Kerelis, Vyriausio Skautininko Pavaduotoja/Seserijos Vadė s. fil. Daiva Chauhan, 
LSS Tarybos pirmininkė vs. fil. Rūta Baltaduonytė Lemon

LSS Tarybos pirmininkė sesė Rūta priima stovyklos raportus
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Lietuvos Skautija ruošia Tautinę stovyklą “Laužų Karta” 
Rumšiškėse 2018 m. liepos 14 – 22 dienomis.
Lietuviškosios skautijos vadovai Kanadoje, JAV, Lietuvoje 
ir Australijoje jau metus su puse smarkiai dirba puikias 
stovyklas suruošti, įdomias programas sustatyti, žavingas 
išvykas bei iškylas suplanuoti.  Skątiname visus brolius bei 
seses 2018 metais stovyklauti bent vienoje tautinėje stovyk-
loje, nepaisant ar JAV, ar Australijoje, ar Lietuvoje.  Mielai 
lauksime Jūsų atvykstančių!  
“Ei, pirmyn j Tautinę stovyklą,
Ten paspausim broliškai rankas,
Tai geriausia skautiška mokykla,
Ten supinsim darbą ir dainas.”
“Atgimė tėvynė”
Antrosios tautinės stovyklos daina (1938 m.)
parašė Vilius Bražėnas
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!
 
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
L.S.S. Tarybos Pirmininkė

2018 metais Lietuviškoji skautija švenčia žymų atsiekimą 
būtent, šimtą metų ištisos lietuviškosios skautiškos veik-
los.  1918 metais pirmąsis skautiškas vienetas įsteigtas 
Lietuvoje.  Įdomu paminėti, lygiai tais pačiais metais 
vasario 16-tą dieną Lietuvos taryba skelbė Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę.  Iš tikrūjų reikšmingi metai!
Viršuje matosi Lietuviškosios skautijos šimtmečio 
ženklas, Lietuvių Skautų Sąjungos (L.S.S.) Atlanto 
rajono vyresnės skautės Sigitos Penikaitės dizainas.  
Lygtai per žiūronus stebime dvi pasaulio puses – vienoje 
nakties žvaigždės blizga, o anoje saulutė šypsosi –per 
visą pasaulį gyvuoja lietuviškoji skautija:  Lietuvoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Australijoje, Ka-
nadoje, Anglijoje.  Neseniai Pietų Amerikoje brolis davė 
Akademikų pasižadėjimą.

Lietuviškosios skautijos šimtmečio jubiliejaus 
paminėjimui rengiamos trys Tautinės stovyklos.  L.S.S. 
ruošia net dvi Dešimtąsias Tautines Stovyklas (X-TS):

• Vidurio Rajone
Netoli Custer miestelio, Mičigano valstijoje, JAV, 
2018 m. liepos 29 – rugpjūčio 8 dienomis įvyks X-TS 
šiaurės Amerikoje.  Apačioje matosi sesė Sigitos 
taip pat suprojektuotas X-TS Custer MI stovyklinis 
ženklas.

• Australijos Rajone
Stovykla yra ruošiama netoli Melburno miesto, Vikto-
rijos valstijoje.  Ši X-TS įvyks 2018 m. sausio 2 – 12 
dienomis.

VALIO, VALIO, VALIO!
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA ŠVENČIA ŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ!
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Nuolatinėje skautiškoje veikloje s. Lionė ypač daug pastangų atidavė lietuvių liaudies meno, lietuviškų papročių skleidimui.  Knygoje 
„Lietuviškoji skautija 1945-1985“ v.s. Vanda Zelenienė rašo:  „s. L. Vilimienei vadovaujant skautai ir skautės dalyvaudavo Kaliforni-
jos lietuvių radio programose atlikdami Lionės parašytus montažus – 1974 m. skautiško gyvenimo vaizdelį „Regėjimas ant Ramby-
no“, 1975 – „Pavasaris ir Velykos Lietuvoje“, „Joninių vakaras“, „Kalėdinė skaučių sueiga“, 1976 – „Dovana motinai“.  Taip pat:  Los 
Angeles International Fellowship of former Scouts and Guides, kur priklauso ir lietuviai skautai, ruošia įvairias skautiškas šventes. To-
kiomis progomis skaučių paruoštos tautodailės parodėlės patraukia kitataučių dėmesį savo grožiu ir turtingumu. Eksponatais ir darbu 
daugiausia prisidėjo s. L. Vilimienė, kuri nuo 1965 m. moko skautes kaip austi juostas, gaminti šiaudinukus, marginti velykaičius. Nuo 
1971 m. „Palangos“ tunte pradedami ruošti mergvakariai ištekančioms tunto sesėms. Jų programas ištobulino ir praveda sesė Lionė.“

Sesė Lionė taip pat priklauso Lietuvos dukterų draugijai, dalyvauja šv. Kazimiero parapijos veikloje. Tarptautiniam Universiteto 
moterų klube ji buvo lėšų telkimo skyriaus pirmininke.  Klubo ruošiamai Velykinei parodai Lionė Vilimienė numargino 85 margučius, 
o Kalėdų laikotarpyje kiekvieną vaišių stalą salėje papuošdavo maža eglute su šiaudinukais. 

Šimtojo gimtadienio proga mūsų Sesė Lionė gavo Los Angeles miesto pasveikinimą, lietuvių „Šv. Kazimiero“ parapijos klebonas per 
šv. Mišias paskelbė, kad meldžiamės už parapiją ir švenčiame Lionės Vilimienės gimtadienį. Pietuose po pamaldų dalyvavo gausus 
būrys skautų ir skaučių, apipylę sesę Lionę gėlėmis ir meile. 
Ačiū Sese Lione! Gyvuok toliau ir šviesk mums Tavo geruoju pavyzdžiu.

v.s. Alė Namikienė

Sveikiname s. Lionę Vilimienę 2016 m. spalio 16 d. sulaukusią 100 metų.
Lietuviškoji skautija džiaugsmingai ruošiasi šimtmečiui, kuriam Kelio ženklus taip 
aiškiai nuo 1918 metų sudėjo mūsų Vadovai. Viena iš jų – s. Lionė Vilimienė.

Sesės Lionės skautiškoji kelionė prasideda Kaune, Žaliajam kalne, pasipuošus 
paukštytės kaklaraiščiu. Atvykę į Los Angeles, CA, su vyru Benium įsijungė į 1955 
m. įkurtą Skautų židinį.

Vadovės pareigose sesę Lionę matome nuo 1963 m. Būdama „Palangos“ tunte 
paukštyčių „Kregždžių“ d-vės draugininke, stovyklose vadovavo paukštyčių rajonui 
1964 ir 1967 m.  Jos vadovaujama d-vė 1968 m. buvo išrinkta pavyzdingiausia 
„Palangos“ tunte ir apdovanota specialiu kaspinu.  1964 m. steigiamo vyresniųjų 
vyr. skaučių „Kun. Gražinos“ būrelio pirmajame sąraše yra sesė Lionė, kuri po kiek 
laiko išrenkama būrelio vadove.  „Palangos“ tunto tuntininkės pareigas s. Lionė 
Vilimienė ėjo 1975-1977 m.

Šimtametė mūsų sesė!

„Kregždžių“ draugovė 1967 m. Rambyne. Rajono 
viršininkė Lionė Vilimienė, šalia – Audra Pakalniškytė 
(Reivydienė) nuo 2004 m. LSS Garbės ženklų skyri-
aus vedėja.

Lionė Vilimienė suruošusi padodą 1973 m. Vyr. skautės ir vadovės Rambyne 1975 m.  Priekyje: 
v.s.fil. Irena Vilkienė, s.Birutė Dabšienė, Audra 
Pakalniškytė ir t-kė s. Lionė Vilimienė.

Su šimtuoju gimtadieniu 2016 m. spalio 16 d. sesę 
Lionę sveikina buv. „Palangos“ t. tuntininkė, Ramio-
jo vandenyno rajono vadė v.s. Birutė Prasauskienė.
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„Kun. Gražinos“ būrelio sueigoje 2013 m.

Amerikiečių skaučių šventėje sesė Lionė audžia 
juostą.

Ramiojo vandenyno rajono Sausio 13-osios sueigoje, 
2016 m. s. Lionė Vilimienė praveda skautininkės 
įžodį.

„Laimingų metų laimingų!!!” mūsų sesei Lionei.       
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Mūsų tolimesni darbai:  Organizuojame 
XTS vadovų savaitgalį lapkričio 4 – 6 
dienomis kuriame pradėsime planuoti 
programinę dalį stovyklos.  Rinksis iš 
visų Šiaurės Amerikos Rajonų tie kurie 
nori dirbti su jaunimu kaip po special-
istais (praves specialybių užsiėmimus), 
laužavedžiai, dainavimo instruktoriai, 
virėjai bei kiti.  Tą savaitgalį vyks ir 
Vadijos Posėdis.  Spaudžiam užbaigti 
specialybių derinimo darbus skautams/
skautėms ir pritsams/pritsėms.  
Noriu padėkoti visai Vadijai už jų 
kantrumą ir pasitikėjimą manimi šiais pir-
mais sunkiais metais ir tikiuosiu geresnių, 
darbštesnių  ateinančių metų.
Vis Budžiu! Gero Vėjo! Vis Aukštyn!

s. fil. Albertas Kerelis, Jr.,
Vyriausias Skautininkas

Vyriausio Skautininko 
Pranešimas Tarybai

Spalio mėnesį, 2015m. rinkau iš visokių vietų 
rekomendacijas VSP/Seserijos Vadės.  Gavau 
sąrašą iš Seserijos Skyriaus Vadžių bei kitų asmenų.  
Nors buvau spaustas Garbės Teismo ir Seseri-
jos narių ko greičiau rasti VSP/Seserijos Vade aš 
sąžiningai perėjau per sąrašą renkant informaciją, 
susirašinėdamas, asmeniškai kalbėdamas ir davęs 
laiko apsispręsti kiekvienai.  Truko iki kovo mėnesio 
šių metų kol suradau tinkamą sesę kuri sutiko eiti 
šioms svarbioms pareigoms: s. Daiva Chauhan.  Aš 
jai esu dėkingas ir turiu didelį pasitikėjimą jos, kad 
ji atliks savo pasižadėtą pareigą dirbti LSS gerovei 
skautiškai ir sąžiningai.
Beieškodamas VSP/Seserijos Vadės suradau Brolijos 
Tiekimo Skyriaus Vadę,  s. Reginą Polikaitienę.  Ji  
perėmė pareigas kurias aš laikinai tvarkiau metus 
laiko. Jai nusiunčiau visą Tiekimo Skyriaus turtą 
rugsėjo pradžioje.  Tuo metu dėl šeimos priežaščių ji 
atistatydino iš pareigų bet mums surado ps. Aleksą 
Baipšį kuris sutiko perimti pareigas. Per praėjusius 
metus ne tik išsiunčiau nemažą dalį turto, bet ir 

užsakiau papildomai specialybių, medalių ir ženklų.  Susipažinau su kitomis pareigomis 
kurios nors atrodo menkos iš iššorės yra labai svarbios organizacijai.
Kovo 12d., 2016 m. vyko pirmasis oficialus Vadijos Posėdis kuriame turėjome kvorumą.  
Suvažiavimas vyko Čikagos mieste ir susirinkoų 17 Vadijos narių iš 22.  Ryte, Skyriaus 
Vadai vedė darbo sesijas kuriose aptarė ir tęsė darbą kurį pradėjo Vadovų Suvažavime 
Dainvoje: pažangumo programų keblumų pataisymą, ir ypač specialybių koordinavimą.   
Popiet perėjome visus pasiūlymus ir ant jų balsavome.  Darbas vykdyti visus pakeiti-
mus, paaiškinimus dar vyksta.  Tolimesni darbai vyksta:  Miško Brolio ženklo programa, 
Religinio ženklo pasiūlymas, specialybių atnaujiminas, ir XTS ruoša.  Pranešu, kad visi 
Jaunesniųjų Skautų ir Skaučių specialybės darbai yra baigti.  Dėkoju skyriaus vadei s. 
Kassandrai Kulnys-Douglass, Seserijos Tiekimo skyriaus vadei v.s. Daliai Trakienei  už 
įdėtą darbą ir ypač js. Vaivai Rimeikai už naujų specialybių dizainas.  
Vadijos posėdyje buvo iškeltas Skautų Aido klausimas ir išgirdome, kad tarp mūsų 
narių yra didelis nepasitenkinimas, kad jau keli metai kai nemato leidinio.  Dirbau su 
Pirmininke rasti spaustuvę kuri galėtų spausdinti ir išsiuntinėti leidinį, maketuotoją ir 
redaktorę.  Yra labai gerai išgirsti, kad turime Skautu Aido administratorius ir laukiam 
sekančio leidinio.
Pirmininkė ir aš gavome prašymą iš Lietuvių Skautijos rasti stovyklą kuri priimtų 
du pavyzdingus skautus ar skautes iš Lietuvos.  Su malonumu pranešu, kad Ramiojo 
Vandenyno Rajonas priėmė šiuos skautus šią vasarą  Rambyno 50- metų stovykloje.  
Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas man pranešė kaip malonu buvo juos turėti stovyk-
loje.  Jie išmokino juos naujų dainų, vaidinimų ir tradicijų. LS Pirmininkas ir Vyriausia 
Skautininkė aplankė Romuvos stovyklą .Štai vienas gražus žingsnis link gero bendravi-
mo tarp LSS ir Lietuvos Skautijos ir link bendro Šimtmečio šventės.
Bendraujame toliau su Lietuvos Skautija.  Jie paskelbė “Skilčių Konkursą”  kur skiltys, 
per ateinančius metus gali užsidirbti ypatingą ženklą sudarytą iš trijų dalių.  Visas 
konkursas vyksta per internetą ir LS jį prižiūri.  Tikimės, kad nemažai mūsų skautų ir 
skaučių jį užsidirbs.
Šią vasarą dalyvavau dvejose stovyklose: Detroito Skautų “Skrydis Laiku” kurioje mo-
kinau kelio ženklus, žemėlapių skaitymą, ir orientaciją. Lemonto Jūrų Skautų Būriavimo 
Stovykloje Rake  buvau “Advanced Sailing” instruktorius.  Aplankiau dar dvi stovyk-
las kaip po svečias: Rambyno 50-mečio per didįjį savaitgalį ir Atlanto Rajono “Žygis” 
stovykloje.  Visose stovyklose daviau XTS pranešimą ir raginau visų dalyvavimą.
Per metus LSB/LSS Vadiją priėmė pristatymo lapus ir balsavo ant 42 pakėlimų ir 
apdovanojimų.

2016 m. spalio 1 d.
Čikaga, IL, USA

LSS Skautų brolija

LSS Skaučių seserija
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Įsakymas Nr. 1
2015 m. balandžio mėn. 09 d.

1. Pačiai pasiprašius, atleidžiu v.s. Danutę Lynikienę iš „Džiugo“ 
tunto tuntininkės pareigų.  Širdingai dėkoju sesei Danutei už 
sąžiningai gerai eitas pareigas ir linkiu daug sėkmės ateities 
skautiškuose darbuose.

2. Tvirtinu j.ps. Tadą Adamavičių naują „Džiugo“  tunto 
tuntininką.  Linkiu broliui Tadui visokeriopos sėkmės, geros 
nuotaikos bei skautiškos dvasios tuntui vadovaujant ir skautų 
įkūrėjo Lord-o Baden-Powell-io pėdsakomis minant.

Įsakymas Nr. 2
2015 m. balandzio mėn. 09 d.

1. Išvardintus vadovus skiriu eiti šias pareigas Brolijoje:

s. Vejas Belzinskas jaunesniųjų skautų skyriaus vedėjas
s. Tauras Vebeliūnas skautų skyriaus vedėjas 
ps. Linas Kelecius prityrusių skautų skyriaus vedėjas
s. Viktoras Simkus vyčių ir budžių skyriaus vedėjas
js. fil. Aras Galinaitis jūrų skautų skyriaus vedėjas

2. Su Seserijos vadės  s. fil. Onutės Gecevičienės pritarimu 
išvardintas vadoves skiriu eiti šias pareigas Seserijoj:

vs. Dalia Trakienė tiekimo sykriaus vedėja
s. Daiva Chauhan  liepsnelių skyriaus vedėja
s. Kasandra Kulnys- Douglas jaunesniųjų skaučių skyriaus 
vedėja
ps. fil. Alina Meilytė skaučių skyriaus vedėja
ps. Stefutė D’Agostino prityrusiųjų skaučių skyriaus vedėja
ps. Daina Mattis vyresniųjų skaučių ir gintarių skyriaus vedėja
js. Vaiva Rimeika jūrų skaučių skyriaus vedėja

3. Skiriu išvardintus vadovus šioms pareigoms Seserijoje ir 
Brolijoje:

s. Lilija Gelažis iždininkė
ps. fil. Vilius Dundzila sekretorius
v.s Audra Lintakienė lavinimo skyriaus vadovė
o.s. s.v. j.b. Jonas Gražys oro skautų/skaučių skyriaus vedėjas
ps. Audra Rusinaitė tinklapio vedėja

4. Sveikinu vadoves bei vadovus ir širdingai dėkoju, kad 
apsiėmėte pareigomis.  Linkiu visiems sėkmės ir ištvermės 
pareigas einant.

Įsakymas Nr. 3
2015m. Liepos 26d.

1. Sveikinu visus atvykusius į šią Gintaro Vadovių Mokyklą/
Ąžuolo Mokyklą JAV gražioje “Rako” stovyklavietėje.

2. Skiriu sekančius išvardintus vadovus į šių 2015 metų Gintaro 

Vadovių Mokyklos/Ąžuolo Mokyklos pareigas:
v.s. Audra Lintakienė viršininkė
v.s. fil. Donatas Ramanauskas viršininkės pavaduotojas

3. Skaitau šią vadovų lavinimo mokyklą atidara.  Linkiu kur-
santams, kursantėms bei štabui puikaus skautavimo, sklandaus 
bendradarbiavimo ir neužmirštinų patirčių.

Įsakymas Nr. 4
2015m. rugpiūčio 1d.

1. Sveikinu kursantus, kursantes ir štabą su gražiai pavykusią 
Gintaro Vadovių Mokyklą/Ąžuolo Mokyklą.  Tariu visiems 
skautišką AČIŪ už sąžiningai įdėtas pastangas ir puikiai atliktus 
darbus.  Linkiu kursantams bei kursantėms sėkmingai bai-
giamuosius uždavinius atlikti ir pažymėjimus greitai įsigyti!
Ypač dėkoju sesei Audrai Lintakienei ir broliui Donatui Ra-
manauskui bei visiems vadovams už sielvartą, darbus ir 
neilstančias šypsenas.

2. Skaitau šią vadovų lavinimo stovyklą uždara.

Įsakymas Nr. 5
2015m. Liepos 26d.

1. Gintaro vadovių mokyklos/Ąžuolo mokyklos vedėjos v.s. 
Audros Lintakienės pranešimu, išvardinta kursantė sėkmingai 
išėjo nustatytą programą ir užsidirbo atitinkamą ženklelį, kurį 
turi teisę visą gyvenimą ant unifominių marškinėlių dėvėti.  

2. 2014 metų laidos Gintaro vadovių mokyklos užbaigimo 
pažymėjimai yra šitaip įteikiami:

232. g. valt. Jūra Kalinauskaitė “Šatrijos” tuntas, Toronto, 
Canada

3. Širdingai sveikinu sese Jūra su šiuo žymiu atsiekimu ir linkiu 
daug sėkmingų vadovavimo metų savuose vienetuose.  Skatinu 
prisiminti jaunesniesiems perduoti ne tik skautiškas žinias bet 
būti geru pavyzdžiu, parodyti meilę artimui ir niekados nepra-
rasti užsidegimą skautavimui. 
 
Įsakymas Nr. 6
2015m. Rugsėjo 1d.

1. Remiantis Vidurio Rajono Vado ps. Andriaus Anužio patvir-
tinimo, skelbiu įsteigtą “Čikagos Mišrią Vietininkiją” kuri veikia 
Čikagos Jaunimo Centre.  

2. Tvirtinu s. Liliją Gelažis “Čikagos Mišrios Vietininkijos” viet-
ininke kartu su ps. fil. Edžiu Brooks kaip jos pavaduotoju.

3. Linkiu sesei Lilei, broliui Edžiui ir visiems naujos vietininki-
jos nariams gero skautavimo ir tarnavimo Dievui, Tėvynei ir 
Artimui bei skautiškos dvasios skautų įkūrėjo Lord-o Baden-
Powell-io pėdsakomis minant.

Lietuvių skautų sąjungos taryba
L.S.S. Vyriausio Skautininko  įsakymai
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Įsakymas Nr. 7
2015m. rugsęjo 1d.

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir už sumanų 
vadovavimą s. Lydia Gobis („Gabijos“ tuntas, Detroitas, JAV) 
apdovanoju Už Nuopelnus ordinu.

2. Nuoširdžiai sveikinu sesę Lydią su atsiekimu ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

Įsakymas Nr. 8
2015m. rugsėjo 1d.

1. Pačiai pasiprašius, atleidžiu s. fil Nidą Petronienę 
iš “Aušros Vartų/Kernavės” tunto tuntininkės pareigų.  
Dėkoju sesei Nidai už rūpestingai eitas pareigas ir linkiu 
jai sėkmės ateities užsimojimuose.  Su Seserijos vadės 
Onutės Gecevičienės rekomendacija, tvirtinu  v.s. fil. Renatą 
Ramanauskaitę-Borucki “Aušros Vartų/Kernavės” tunto nauja 
tuntininke.

2. Linkiu sesei Renatai visokeriopos sėkmės, geros nuotaikos 
bei skautiškos dvasios tuntui vadovaujant ir Dievui, Tėvynei ir 
Artimui tarnaujant.

Įsakymas Nr. 9
2015 m. spalio mėn., 24d.

1. Pačiam pasiprašius, atleidžiu ps. Alvydą Saplį iš „Ramby-
no“ tunto tuntininko pareigų.  Širdingai dėkoju broliui Alvydui 
už sąžiningai gerai eitas pareigas ir linkiu daug pasėkmės 
ateities skautiškuose darbuose.

2. Tvirtinu ps. Andrių Utz naują „Rambyno“  tunto tuntininką.  
Linkiu broliui Andriui visokeriopos sėkmės, geros nuotaikos 
bei skautiškos dvasios tuntui vadovaujant ir skautų įkūrėjo 
Lord-o Baden-Powell-io pėdsakomis minant.

Įsakymas Nr. 10
2015 m. spalio mėn., 24d.

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir už sumanų 
vadovavimą vyr. sk. Renata Dūda („Šatrijos“ tuntas, Torontas, 
Kanada) apdovanoju Už Nuopelnus ordinu.

2. Nuoširdžiai sveikinu sesę Renatą su atsiekimu ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

Įsakymas Nr. 12
2016 m. kovo mėn. 6d.

1. Pačiai pasiprašius, atleidžiu s. Aldutę Bulotaitę Belzer 
iš „Neringos“ tunto tuntininkės pareigų.  Širdingai dėkoju 
sesei Aldutei už sąžiningai gerai eitas pareigas ir linkiu daug 
pasėkmės ateities skautiškuose darbuose.

2. Tvirtinu vyr. skl. Nidą Stankūnaitę Schmedlen nauja 
„Neringos“  tunto tuntininke.  Linkiu sesei Nidai visokeriopos 
sėkmės, geros nuotaikos bei skautiškos dvasios tuntui vado-
vaujant ir skautų įkūrėjo Lord-o Baden-Powell-io pėdsakomis 
minant.

Įsakymas Nr. 13
2016 m. kovo mėn. 6d.  

1. Už nuoširdų rūpestingumą bei darbus, už skautiškam veikimui 
suteiktą pagalbą žemiau išvardintas talkininkes apdovanoju 
sekančiai:

Už Nuopelnus ordinu su rėmėjo kaspinu:

Cheryl Milukas Neringos Tuntas – Atlanto Rajonas - New York, 
New York
Vivi Lora Neringos Tuntas – Atlanto Rajonas – NewYork, NewYork

2. Širdingai sveikinu apdovanotusius ir linkiu daug sėkmės toli-
mesniuose skautiškuose darbuose.

Įsakymas Nr. 14
2016m. kovo 12d.

1. Pačiai atsistatydinusi iš VSP/Seserijos vadės pareigų, linkiu s. 
fil. Onutei Gecevičienei geros sėkmės ateities užsimojimuose ir 
dėkoju už širdingas pastangas eitose pareigose.
 
2. Pagal Brolijos Seserijos Nuostatų skirsnelį C.3., kviečiu s. Daiva 
Chauhan į VSP/Seserijos Vadės pareigas. 

Linkiu sesei Daivai visokeriopos sėkmės, geros nuotaikos bei 
skautiškos dvasios Lietuvių Skaučių Sajungai vadovaujant ir Di-
evui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

Įsakymas Nr. 15
2016 m. spalio mėn., 24d.

1. Už nuoširdų rūpestingumą, darbą ir paramą  LSS Europos Ra-
jonui apdovanoju Už Nuopelnus ordinu rėmėjo kaspinu:

Artūras Krzeveckij 
Gintas Jakubėlis
Kunigas Petras Tverijonas
Rimą Rozenbergienė
Valerija Chockevičienė
Vladas Chockevičius

2. Nuoširdžiai dėkoju visiems rėmėjams už paramą ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

Įsakymas Nr. 16
2016 m.  rugpjūčio 16d.

1. Remiantis Ramiojo Vandenyno Rajono Vado s. fil. Aurio Jarašūno 
patvirtinimo, skelbiu įsteigtą “Raudonmedžio Vietininkiją” kuri 
veikia San Francisko apylinkėje.  

2. Tvirtinu ps. Daiva Mattis “Raudonmedžio Vietininkijos” viet-
ininke kartu su ps. Aras Mattis kaip jos pavaduotoju.

3. Linkiu sesei Daivai, broliui Arui ir visiem naujos vietininkijos 
nariams gero skautavimo ir tarnavimo Dievui, Tevynei ir Artimui 
bei skautiškos dvasios skautų įkūrėjo Lord-o Baden-Powell-io 
pėdsakomis minant.
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Įsakymas Nr. 17
2016m. rugsėjo 17d. 

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir už sumanų vadovavimą 
s. Lilija Gelažis („Čikagos Skautų“  vietininkija, Čikaga, JAV) 
apdovanoju Už Nuopelnus ordinu.

2. Nuoširdžiai sveikinu sesę Liliją su atsiekimu ir linkiu tolimesnės 
sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

Įsakymas Nr.  18
2016 m. lapkričio 7 d.

1. Pačiai pasiprašiusi, atleidžiu s. Reginą Polikaitienę iš Bro-
lijos Tiekimo Skyriaus Vadės pareigų.  Dėkoju sesei Re-
giani už rūpestingai eitas pareigas ir linkiu jai sėkmės ateities 
užsimojimuose. Tvirtinu  ps. Aleksą Baipšį naują Brolijos Tiekimo 
Skyriaus Vadą.

2. Linkiu broliui Aleksui visokeriopos sėkmės, geros nuotaikos 
bei skautiškos dvasios skyriui vadovaujant ir Dievui, Tėvynei ir 
Artimui tarnaujant.

Įsakymas Nr. 19
2017 m. sausio 7d. 

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir už sumanų vadovavimą 
apdovanoju Už Nuopelnus ordinu:

ps. Nida Variakojienė Palangos Tuntas, Los Angeles, JAV
ps. Tara Barauskaitė Palangos Tuntas, Los Angeles, JAV
ps. Tomas Petokas Kalniškių Tuntas, Los Angeles, JAV

2. Nuoširdžiai sveikinu seses ir  brolį su atsiekimus ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.
Būdėk!  Gero vėjo!  Vis Aukštyn!

 

s. fil. Albertas Kerelis, Jr.
Vyriausias Skautininkas

V.S. Albertas Kerelis riša naujam skautui geltoną šlipsą Ramiojo Vand-
enyno ,,Rambynas 50” stovykloje.

Iš kairės: Albertas Kerelis III, s.v. Audrius Remeikis ir V.S. 
Albertas Kerelis prekiauja skautų darytais skanėstais.
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Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pirmininko pranešimas Tarybai

2016 m. spalio 1 d.
Čikaga, IL, USA

Pranešu apie šios kadencijos pradžioje Akademinio Skautų Sąjūdžio nustatytus planus bei siekius – sustiprinti, išplėsti veiklą, prisidėti 
prie LSS šimtmečio rengimo ir planuoti ASS suvažiavimą.

Kalbant apie veiklą, pirmiausia man džiugu pranešti, kad šiandien matysite pirmąjį pasižadėjimą per Skype. Tai bus brolio Marcos 
Lipas, gyvenančio Brazilijoje, pasižadėjimas. (Jis visą kandidato Korp! Vytis programą atliko interneto pagalba. Red.) Tikiuosi, kad 
brolio Marcos pasižadėjimas yra didelis žingsnis atgaivinant skautišką veiklą Pietų Amerikoje.

Akademikų skautų veikla atskiruose skyriuose – įvairi. Detroite turime 3 ASD kandidates ir globėją. Čikagoje yra nemažai narių. 
Šiuo metu neaišku kas perims valdybos pareigas metinėje šventėje. Los Angeles mieste – geriausia žinia. Lankiausi Rambyno 
stovyklavietės 50-čio stovykloje ir turėjau progą trumpai pakalbėti apie skautus akademikus. Į mūsų gretas įstojo virš 15 naujų narių. 
Su ASS Clevelande ryšį palaikau per brolį Stepą Matą. Rytinėje Amerikos pakrantėje atsirado keletas kandidatų, o Toronte, Kanadoje, 
norime, kad vietiniai skautai akademikai pasirūpintų atgaivinti veiklą.

Pakviečiau terorizmo ekspertą Tomą Mockaitį, De Paul universiteto, Chicagoje, profesorių, kurį dažnai matome žinių metu televizi-
joje, duoti pranšimą mūsų nariams, ir jis sutiko. Data dar nenustatyta.

Lietuviškosios skautybės šimtmečiui, skautai akademikai ruošia „Tolimi Aidai“ iš Los Angeles koncertą Chicagoje lapkričio mėnesį. 
ASS Centro vadijos narė, sesė Audra Brooks prisideda prie šimtmečio stovyklos dainynėlio, stovyklos dainos, bei registrantų 
dovanėlių ruošos.

A.S.S. Suvažiavimas įvyks 2017 metais žiemos stovyklos arba studijų dienų metu.
Baigdamas, noriu pranešti, kad į A.S.S. CV Pirmininko  pareigas 2017 metais nekandidatuosiu. Jau yra žmonės, sutikę dabą tęsti 
toliau.

Vis budžiu! Gero vėjo! ir Ad Meliorem!  
v.s. fil. Ričardas Chiapetta 
A.S.S. CV pirmininkas

ASS CV pirmininkas s. fil. Ričardas Chiapetta praveda Korp! Vytis pasižadėjimą. Ekrane matosi 
priesaiką priimantis brolis Marcos.

Senjoras (senj.) Marcos Lipas iš Sao Paulo, 
Braziljos, davęs Korp! Vytis pasižadėjimą spalio 
mėn.
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Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pirmininko pranešimas Tarybai

Akademinis Skautų Sąjūdis
Akademinis Skautų Sąjūdis (A.S.S.)  - tai trečioji, lygiateisė 
Lietuvių Skautų Sąjungos šaka. Lietuvių skautų Seserija 
ir Brolija jungia jaunimą į skautų organizaciją. Sąjūdis 
jungia studentišką jaunimą į savo eiles, tuo pačiu buria 
jaunimą akademiškos dvasios aplinkon, puoselėja narių 
visuomeniškumą, ugdo vadovus ir ruošia kultūrinius bei visuo-
meninius renginius. 

Sąjūdis susidaro iš trijų atskirų padalinių: Akademikių Skaučių 
Draugovė (ASD), Studentų Skautų Korporacija “Vytis” (Korp! 
Vytis) ir Filisterių Skautų Sąjunga (FSS). Į ASD ir Korp! Vytis 
priimami studentai, nebaigę studijų, o baigę mokslą, nariai 
pereina į FSS. 

Akademinis Skautų Sąjūdis savo steigimo datą laiko 1924. 
10.16 kai Kauno Universitete (vėliau vadiname Vytauto 
Didžiojo Universitetu) buvo įsteigtas pirmas mišrus akademikų 
skautų vienetas – Studentų Skautų Draugovė. Šiais metais 
Sąjūdis švenčia savo 92 gimtadienį. Čikagos skyriaus A.S.S 
Metinė šventė buvo spalio 14 -16 dienomis. Penktadienį vakare 
spalio 14 d. buvo paskaita Ateitininkų namuose, šeštadienį 
spalio 15 d. buvo sueiga, pakėlimai ir vakarienė Willowbrook 
ballroom, o sekmadienį spalio 16 d. buvo šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marquette parke. Vėliau 
buvo kapų lankymas šv. Kazimiero kapinėse. A.S.S. nariai 
visur skaitlingai dalyvauvo.

Šiuo laiku veikia skyriai Čikagoje, Clevelande, Toronte, Los 
Angeles. Yra pavienių narių (ir bandoma skyrius atgaivinti) 
Detroite ir Bostone. Pavienių narių taip pat yra Brazilijoje, 

Kinijoje, Japonijoje ir Australijoje. Ryšiai palaikomi per internetą 
ir per Skype. Prie kandidatų/kandidačių programos galima prieiti 
elektroniniu būdu. Sveikiname senj. Marcos Lipą iš Brazilijos, 
kuris buvo pirmas akademikas skautas davęs senjorų priesaką per 
,,Skype” spalio mėnesį. Bravo, broli Marcos!
2015-2017 A.S.S. Centro vadiją sudaro: fils. Ričardas Chia-
petta - pirmininkas; Jonas Variakojis – pavaduo-tojas ir tiekimo 
skyriaus vadovas;  Renata Stankus – iždininkė; Beatričė Želvytė 
– sekretorė; Rita Rašymienė  - korespondentė;  Renata Borucki – 
FSS pirmininkė; Kristina Mattis – ASD pirmininkė; Aras Galinaitis 
– Korp! Vytis pirmininkas; tinklapio vedėja - Liana Liubinskaitė; 
ir šimtmečio koordinatorė - Audra Brooks bei atstovai į LSS tarybą 
fils. Taiyda Chiapetta, Audrius Kirvelaitis, Zita Rahbar ir Dalia 
Žygas.  

Vadija yra kol kas turėjusi 5 telefoninius posėdžius, kuriuose 
buvo aptarti įvairūs einamieji reikalai. Pirmininkas fil. Ričardas 
dažnai keliauja aplankyti  skyrius kituose miestuose, dalyvauti  jų 
metinėse šventėse ar sueigose bei palaikyti ryšius su ten esančiais 
nariais. Vadijos nariai prisideda prie skautybės 100-mečio (2018 
metais) jubiliejaus ruošos darbų ir prie Tautinės stovyklos organiza-
vimo, kuri įvyks 2018 m. Rako miškuose. 

100-mečio proga, A.S.S. taip pat suruošė labai sėkmingą Tolimų 
Aidų (okteto iš Los Angeles) koncertą šeštadienį lapkričio 12d. 
Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje. Visas pelnas buvo skirtas 
Rako stovyklos tobulinimui 2018 metų X Tautinei Stovyklai.

Ad Meliorem!
Sesė Rita

Pirmininkas – s.v. v.s. fil. 
Ričardas Chiapetta

Pirmininko pavaduotojas ir 
tiekimo skyriaus vedėjas – 
s. fil Jonas Variakojis

F.S.S.  pirmininkė – v.s. fil. Re-
nata Ramanauskaitė-Borucki 

Sekretorė – Beatričė Želvytė

Iždininkė – Renata Naudžiūtė-
Stankus

Korespondentė – s.fil. Rita
Rašymienė

Korp! Vytis pirmininkas – 
J.b. ps. fil. Aras Galinaitis

100-mečio koordinatorė –
ps. fil. Audra Brooks

Tinklalapio vedėja – G.v. v. 
fil. Liana Liubinskaitė  

A.S.D.  pirmininkė – s. fil 
Kristina Mattienė
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Lietuviškos skautijos fondo valdybos nariai (nuotraukoje iš kairės į dešinę): 
s. Asta Norvaišienė, vs fil. Romas Jakubauskas, vs fil. Danutė Marcinkevičiūtė, 
ps Romas Juozelskis, vs. Birutė Banaitienė, vs fil. Gintautas Taoras, aa s. fil. 
Julius Špakevičius

Lietuviškos skautybės fondui sukanka 40 metų
FONDO TIKSLAI

Lietuviškosios Skautybės fondas buvo Lietuvių Skautų 
sąjungos įsteigtas 1975 metais.  Fondo tikslas – gautomis 
bankuose laikomų suaukotų lėšų palūkanomis remti skautijos 
veiklą.  Jos skirstomos kasmet.  Parama daugiausia pasinau-
doja: skautiškieji leidiniai, vadovų lavinimas, rajonų skautiška 
veikla, Sąjungos archyvas, Tautinių stovyklų ruoša.  Per 39 
metus jau paskirstyta 386,675 doleriai.  Nejudinimas pagrindi-
nis kapitalas ligi 2013 m. pabaigos pasiekė 410,038 dol. sumą.
Gale 2015 m. Fondo kapitalas $429,323.

ISTORINĖ LS FONDO APŽVALGA

Fondo valdybos sudaromos iš Atlanto rajone gyvenančių 
vadovų.  Per pirmuosius 25 metus, Fondą ugdant, ypač daug 
dirbo pirmininkas v.s. Česloval Kiliulis, padedant v.s. fil. Kos-
tui Nenortui, v.s. fil. dr. Jurgiui Gimbutui, v.s. Saulei Šatienei, 
fil. Daliai Zikienei, v.s. Mykolui Banevičiui ir s. fil. Juliui 
Špakevičiui.  18 metų valdybai vadovavo v.s. fil Petras Molis.  
2009 m. pavasarį jam mirus, nauja Fondo pirm. tapo v.s. Birutė 
Banaitienė. Kiti valdyboje: vice primininkas/iždininkas v.s. fil. 
Romas Jakubauskas, sekretorius v.s. Bronius Naras, s. fil. Julius 

Špakevičius, v.s. fil. Danutė Marcinkevičiutė, ps. Romas Juozelskis 
ir s. Asta Norvaišienė. 
2016 m. pavasarį  v.s. Bronius Naras pasitraukė iš valdybos del 
sveikatos, sutiko valdyboj dalyvauti v.s. fil Gintautas Taoras.

AUKOS  

Fondo pajamos kaupiamos įvairiais būdais – norėdami padėti 
išlaikyti skautišką jaunimą sąmoningais lietuviais paskiri asme-
nys atsiunčia aukų Fondo iždininkui.  Aukojama įrašant giminių, 
draugų vardus, ypač šermenų metu.  Laukiame ir testamentini 
palikimų.  Taip pat, ruošiami aukų vajai paštu.  Aukas galima 
nurašyti nuo federalinių pajamų mokesčių.  Kiekviena auka yra 
didžiai vertinama ir laukiama.  

Dėkodami visiems Fondo rėmėjams, prašome ir toliau padėti 
tobulėti lietuvių skautiškam jaunimui.

Čekius rašyti:  Lithuanian Scouts Association – LSF ir siusti Romui 
Jakubauskui, 14 Nancy Drive, Auburn, MA 01501
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LSS Tarybos sekretorė v.s. fil. Aušra Jasaitytė Petry, 
LSS iždininkė s. Lilija Gelažis Kerelienė, 
Vidurio rajono vadas ps. Andrius Anužis, 
Brolijos vadijos nariai ps. Augis Gedgaudas ir 
ps. Mykolas Šlapšys, 
Kanados rajono vadė v.s. Audra Puzerytė Viskantienė, 
Europos rajono vadės pavaduotojas v.s.Vladas Gedmintas, 
Garbės teismo pirmininkė j.v.s. fil. Virga Rimeikienė, 
Atlanto rajono vado pavaduotoja vsl. Ieva Smidt, 
LSS tarybos nariai j.v.s. fil. Dalia Žygienė ir 
v.s. fil Edis Leipus.

2016 m. rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. Čikagos miesto centre 
“Talbot” viešbutyje įvyko Lietuvių skautų sąjungos tarybos ir 
pirmijos suvažiavimas. 

Nuotraukoje pirmoje eilėje sėdi (iš k.) 

Vyriausias Skautininkas/Brolijos vadas s. fil. Albertas Kerelis, 
LSS Tarybos pirmininkė v.s.fil. Rūta Baltaduonytė Lemon, 
Vyriausio Skautininko pavaduotoja/Seserijos vadė s. fil. Daiva 
Chauhan; 
stovi Pirmijos narys v.s. fil. Marius Rusinas, 
A.S.S. narė v.s. fil. Zita Rahbar, Australijos rajono vadas v.s. fil. 
Henrikas Antanaitis, 
LSS Tarybos pirmininkės pavaduotoja s.fil. Indrė Paškauskienė, 

Lietuvių skautų sąjungos tarybos ir 
pirmijos suvažiavimas

Lilijos Gelažis nuotrauka
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Skriskime į Tautinę stovyklą! 

Liko mažiau negu metai iki X-tos Tautinės Stovyklos pradžios Australijoje 2018 m. 
sausio mėn. Liepos mėnesį vyks Tautinė stovykla Rumšiškėse Lietuvoje ir po kelių 
savaičių JAV. Daug skautų skris lėktuvais į tolimesnes stovyklas. 

Ar pažįstate orlaivių žymėjimus, kurie nurodo kurioje šalyje jis registruotas? 
Pvz. Visų JAV registruotų orlaivių ‘numeriai’ prasideda su “N” raide. Žinome, kad 
“Lituanicos” lėktuvas buvo registruotas JAV, nes jo numeris buvo NR-688E. 
Lentelėje surašykite teisingus civilinių orlaivių registracijos formas ir karinius 
žymėjimus. Nufotografavę arba nuskenavę persiųskite į OroSkautai2018@gmail.com 
gauti oro skautų pažymėjimą. Vis aukštyn!

LY-AAA 
N111
PP-AAA

Karinių oro pajėgų žymėjimai

C-GAAA
D-AAAA
G-AAAA

VH-AAA
YL-AAA
RA-11111
SP-LAA

Civilinių orlaivių registracija 

Brolis Tomas Dundzila rašo - “Norėčiau atgaivinti oro skautų skyrių, kuris pastoviai ir laikinai buvo spausdinamas “Skautų 
Aide”.  s. Vytautas Tamulaitis gyvendamas Los Angeles vedė “Skautų Aido” oro skautų skyrių ir paruošė 35 laidas 1954-1963 
laikotarpyje.  Čikagiečiai ps. Jonas Gierštikas vedė skyrių 1969-1970 m. ir v.sl. Audrius Kirvelaitis 1982-1984 m.  Kitais laiko-
tarpiais retkarčiais pasirodydavo viena kita žinutė, nuotrauka, ar straipsnis. Šiame priede rasite pirmą indėlį.  Pradžioje matyti 
oro skautų skyriaus vinjetę naudotą “Skautų Aide” 1954-1958 metais.”
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Skautijos 100-mečio 
KRYŽIAŽODIS
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28. Kuris Lietuvos prezidentas sutiko globoti skautiją ir tapo 

tikruoju šios organizacijos nariu?

29. Kur priimami svarbiausi organizacijos veiklai sprendimai?

30. Valdui Adamkui suteiktas LSS aukščiausias Garbės ženklas: 

Geležinio .... ordinas.

31. Pirmosios 1918 m. Vilniuje įsteigtos draugovės pavadinimas.

32. “1922 metais įkurto laikraščio pavadinimas, vietoj kurio 

vėliau įkurtas “Skautų aidas ”.”

33. Angliškas šio skauto pavadinimas yra venturer, reiškiantis 

drąsų, avantiūristą. Koks tai skautas

lietuviškai?

34. Miestas, kuriame yra skautų centras.

35. Kaip vadinama pasaulinė skautų organizacija?

36. “ ”Čia mūsų tėvų ...., čia mūsų Lietuva. ””

37. Kaip vadinamas pats mažiausias skautas jūrių pasaulyje?

38. Kokia yra patyrusio sausumos skauto kaklaraiščio spalva?

39. Kaip vadinama pasaulinė skautų stovykla?

40. Kaip vadinama patalpa skautų susirinkimams?

41. Kokį kaklaraištį galime atpažinti pagal medinius kauliukus?

42. Kokia yra skautiškų pavadinimų skautas, skautė, sueiga, 

šūkis, būdėk, įžodis autoriaus pavardė?

43. Koks mazgas dar vadinamas Zozefinos mazgu?

44. Kokį mėnesį yra minima skautų įkūrėjo arba susimąstymo 

diena?

45. Kur Lietuvos skautija surengė tautinę stovyklą 1998 metais?

46. Miestas, kuriame yra skautnamis.

47. “Kuriam šventajam atminti skirtas skautų tradicinis renginys 

“Pavasario šventė” ?

48. Kelinta tautinė stovykla vyko 1988 metais?

49. Kaip vadinasi kalnas Lietuvoje, ant kurio akmenyje buvo 

iškalti Robert Baden-Powell inicialai?

50. Ant kurios marškinių rankovės siuvama vietovardžio em-

blema?

51. Į kurią pusę turi būti atgręžtos pastatytų palapinių angos?

52. Kokios rūšies (formos) laužas leidžia sukurti aukštą liepsną?

53. Kaip vadinasi kas dešimt metų vykstantis masinis skautų 

suvažiavimas (paskutinis vyko 2008

1. Ką reiškia angliškas žodis scout?

2. Robert Baden-Powell žmonos vardas?

3. Kokioje saloje įvyko pirmoji skautų stovykla?

4. Koks Lietuvos miestas yra vadinamas miestu ant 7 kalvų 

(jame vyko jubiliejinė stovykla)?

5. Kuriame etnografiniam krašte nebuvo dainuojamos sutartinės?

6. Tradicinis styginis lietuvių liaudies instrumentas.

7. Kiek yra sausumos skautų kaklaraščių spalvų?

8. Tradicinis Panevėžio krašte vykstantis patyrusių skautų žygis 

„Vyšniniai ....“

9. Lietuvos skautijos himno trečio stulpelio trečios eilutės trečias 

žodis?

10. Pirmosios Jamboree pavadinimas.

11. 1933-07-15 sudužusio jūrų skautų laivo pavadinimas.

12. Kuris LS ordinas neturi juostelės?

13. Dabartinio LS Tarybos pirmininko vardas.

14. Šalis, kurioje vyko paskutinė Jamboree.

15. Kaip vadinamas mažiausias skautų organizacijos vienetas?

16. Kokio žmogaus iniciatyva buvo sukurtas pirmas skautų 

vienetas Lietuvoje(pavardė)?

17. 1930 m. spalio 1 d. Kaune paskelbtas įstatymas, kuriuo remi-

antis Lietuvos skautai perėjo LR Švietimo

ministerijos globon. Kas buvo paskelbtas skautų organizacijos 

šefu (pavardė)?

18. Vilniaus krašto seniūnės vardas.

19. Kas yra LS vykdomasis organas? 

20. Skautų globėjas Šv. ....?

21. Kur gimė skautų įkūrėjas Robert Baden-Powell?

22. Kokį atributą, tik jiems būdingą, dar be kaklaraiščio su 

savimi dažniausiai turi skautai vyčiai?

23. Kokiu gyvūnu už drąsą buvo pramintas Robert Baden-Pow-

ell?

24. Kur Lietuvoje vyko pirmoji skautų vadovų sueiga?

25. Su kokiu įvykiu yra susijęs skautų organizacijos atgimimas?

26. Kur vyko 1996 metų „Vienybės“ suvažiavimas?

27. Kieno pirmąją stovyklą 1907 metais surengė Robert Baden-

Powell?

Išspręsk 100 mečio kryžiažodį!
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metais)?

54. Koks augalas vyrauja ant vyr. skaučių ženklelio?

55. „Gražių .... daug girdėjau“

56. Kaip vadinasi instrumentas, kuriuo dažniausiai skautai 

groja stovyklose?

57. Dabartinio Marijampolės krašto vado vardas.

58. Pirmoji Lietuvos sostinė.

59. Koks slėnis yra tarp Kernavės piliakalnių ir Nėries?

60. Kokį mėnesį minima jūros diena?

61. Kas bendro tarp pasaulio bei Lietuvos skautų ir jūrų skautų 

įkūrėjų?

62. Kaip vadinama priekinė jūrų skautų stovyklos denio dalis?

63. Priemonė/statinys padedantis naviguotis vandenyje.

64. Kaip vadinasi vieta, kurioje jūrų skautai laiko savo 

inventorių stovyklos metu?

65. Vieta, kurioje vyksta jūrų skautų rikiuotės.

66. Kaip vadinamos jūrų skautų vyr. skautės.

67. Koks privalomas atributas yra ant gintarių kaklaraiščio?

68. Kaip vadinama jūrų skautų draugovė?

69. Pirmosios gintarių įgulos pavadinimas.

70. Jūrų skautų jachtos, įsigytos 2009 metais, pavadinimas.

71. “Lietuvių filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas, pasiūlęs 

jūrų vyr. skautams pasivadinti “budžiais ”.”

72. “Jūrų skautų šūkis: “Gero....! ””

73. Pirmojo po nepriklausomybės atgavimo pačių jūrų skautų 

pasistatyto laivo pavadinimas.

74. Jūrų skautų šūkis: Dievui, Tėvynei, Artimui ir...

75. Jūrų skautų uniformos spalva.

76. Europos jūrų skautų vadovų seminaro, kuriame dalyvauja 

LS jūrų skautų vadovai, pavadinimas.

77. Kaip vadinasi pirmoji draugovė, kurios nariai yra tik suaugę 

skautybėje?

78. 1913 m. gimė pirmoji šiuo vardu, kuris šiandien nieko nest-

ebina. Iki 1930-ųjų vardas buvo

unikalus, tuomet ėmė plisti visoje Lietuvoje. Priežastis - vardo 

savininkė buvo skautė, aktyviai

veikusi nacionaliniu lygmeniu. Koks tai vardas?

79. Pavardė menininko, kurio žmona 1930–1936 m. vadovavo 

Lietuvos skaučių seserijai.

80. Kaip tarpukariu Lietuvoje vadinosi skautų šūkis?

81. Tarpukario Lietuvoje skautai broliai nešiojo kaklaraištį, o ką 

nešiojo sesės?

82. Kokiame parke vyksta Gilvelių kursai?

83. Koks mazgas pavaizduotas WOSM ženkle?

84. Kieno „pėdų“ skautai ieškojo Telšiuose 2013 metų vasarą?

85. Skautų studentų organizacija „Skautai .....“

86. Vienintelės Lietuvoje esančios skautų stacionarios 

stovyklavietės pavadinimas „Skautų ....“

87. Koks paukštis pavaizduotas Amerikos berniukų skautų 

(„Boy Scouts of America“) organizacijos

emblemoje?

88. Renginys, kuomet skautai visame pasaulyje susisiekia inter-

neto pagalba.

89. Įvardinkite Lietuvos miestą, kuriame vykstančią stovyklą 

aplankė lordas Robert Baden-Powell?

90. Miestas, kuriame 2016 metais vyko Pavasario šventė.

91. Kaip vadinamas jūrų skautų stovyklos komendantas?

92. Jis yra lietuvių senovės žynys, krivis, išaiškinęs didžiąjam 

kunigaikščiui Gediminui sapną apie

Geležinį vilką. Jo vardu yra įkurtas skautų vyčių būrelis. Kas 

jis?

93. Tai ir tam tikras dalykas, bet kartu tai ir skautų stovykloje 

vakare vykstantis renginys. Tai yra tai,

be ko negalime įsivaizduoti skautavimo bei kuris tiesiogiai 

siejasi su šimtmečio stovyklos pavadinimu.

Kas tai?

94. Ką švęs Lietuvos skautai 2018m.?

95. Lietuvos skautijos vyr. skautininkės vardas.

96. Kokios giminės stulpai vaizduojami Lietuvos skautijos 

lėlijėlėje?

97. Skautų nešiojama skrybėlė.

98. Miestas, kuriame vyks šimtmečio tautinė stovykla.

99. 2008 metų tautinė stovykla „...... tęsiasi“

100. Suaugusio skautybėje kaklaraiščio spalva.
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Čikagos Skautų Vietininkijos 
                             šventinės akimirkos

Sofija Ferrell, Ūla Kerelytė, s.fil. Albertas Kerelis Jr, psl. Vidmantas Revuckas, 
psl. Benas Mongirdas, ir vsl. Rasa Kerelytė puošia namukus

Balsuojame dedami saldainius prie namukų

Rikiuotėje stovi penkios sikiltys: Lūšys, Pandos, Begemotai, 
Banginiai ir Mongustai

Iš kairės: Nedas Revuckas, Michaelas Murray, Tauras Alonso, 
vsl Rasa Kerelytė, Simonas Kondratas, sl Albertas Kerelis III, 
Korina Mongirdaitė, Greta Stanevičiūtė, Julija Bikulčiūtė, Ūla 
Kerelytė, Sofija Ferrel, psl Vidmantas Revuckas, psl Benas 
Mongirdas, Dominykas Bandžius, Lukas Sekona, ir Gabrielis 
Bandžius.

Kūčių skanumynų stalas
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2016 m.  gruodžio 3d.

Praėjusių metų pabaigoje, mūsų skautai ir skautės smagiai 
ruošėsi Kalėdoms tradicinėje sueigoje, Jaunimo Centre, 
Čikagoje.  Po pamokų, visi skubiai atvyko į sueigą, tiesiai 
prie darbo.  Padengėme ilgą stalą ir išrykiavome kėdes.  
Papuošėme vaišių stalą; visi atnešė įvairius Kūčių patiekalus.  
Sudėjome saldainių ir sausainių maišus prie bendro stalo.  
Paleidome Kalėdinę muziką, išdalinome iš anksto pastatytus 
sausainių namukus, ir pradėjome juos puošti saldainiais su 
cukriniais klijais.
Namukai buvo nuostabiai gražūs ir įvairūs.  Vadovai ir tėveliai 
irgi prisidėjo, suklijuodami namukus dovanoms mūsų myli-
mosios Čikagos Lituanistinės Mokyklos vadvoybei, tėvų 
komitetui, šeimininkams, ir talkininkams.  Kai namukai buvo 
papuošti, juos išrykiavome scenoje dėl įvertinimo.  Juk, čia 
nebuvo paprastas užsiėmimas o konkursas.  Sesės Rasa ir Ieva 
pravedė balsavimą – visiems išdalino po tris saldainukus ir 
pastatė tuščią puodelį prie kiekvieno namuko.  Balsus teikėme 
saldainiais.
Kol balsai buvo suskaičiuoti ir išnagrinėti, mūsų komendantė 
sesė Rasa pravedė iškilmingą rikiuotę – skiltys davė raportus, 
sušuko šūkius, pasimeldėme kartu, paskaitėme įsakymus.  
Ryškiausias momentas buvo apdovanojimas – sk. Albertas 
Kerelis III, kartu su kitais prityrusiais skautais, šią vasarą 
buravimo stovyklos metu, užsidirbo gyvybės gelbėjimo 
ženklą.  Jo tėvas, vyriausias skautininkas Albertas Kerelis Jr. 
papasakojo kaip viskas pavyko, ir kaip svetima moteris buvo 
išgelbėta.  
Po formalios dalies sekė konkurso rezultatų pranešimas.  
Pirmoje vietoje buvo Michaelas Murray, kurio namukas buvo 
dailiai papuoštas vaivorykštiniu stogu.  Sekančios vietos buvo 
lygiai išrinktos pagal saldainių skaičių, tačiau reikėjo nuspresti 
laimėtojus kitu būdu.  Sesė Ieva pravedė namukų parodą, 
ir plojimo būdu buvo išrinkti nugalėtojai.  Antroje vietoje, 
su garsiausiu ir ilgiausiu plojimu, suremontuotas namukas: 
skautas Benas Mongirdas.  Jis pakeitė savo namuko formą į 
skautišką palapinę kuri labai patiko skautams.  Trečioje vieto-
je, Rasa Kerelytė.  Jos namuko stogas papuoštas javaininėmis 
čerpėmis ir vaivorykštinėmis sienomis.
Baigėme sueigą su Kūčių skanumynais.  Pasigardžiavome 
įvairiomis silkėmis, juoda duona, mišrainėmis, rūkytomis 
ir keptomis žuvimis, vaisiais, kučiukais/šližikais su aguonų 
pienu, sausainiais ir pyragais.  Kol valgėme pasižiūrėjome 
mūsų skilčių video pasveikinimus Lietuvos skautų ir skaučių 
skiltims.  Paruošėme video įrašus lapkirčio sueigoje.  Netyčia 
pasitaikė JAV rinkimų savaitę, tai buvo įdomu girdėti ką jauni-
mas norėjo pasakyti apie mūsų gyvenamą kraštą Lietuvoje 
gyvenančiams skautams.  Jeigu įdomu pamatyti mūsų sveiki-
nimus, kviečiame aplankyti mūsų Facebook svetainę: https://
www.facebook.com/SkautaiChicago/ 

Vis budžiu,
Sesė Lilė

Čikagos Skautų Vietininkijos 
Kalėdinė sueiga

Konkurso laimėtojai: Michaelas Murray, psl Benas Mongirdas, ir vsl Rasa 
Kerelytė. Už jų stovi vadovai: ps. Neringa Revuckienė, s Lilija Gelažis, s. fil. 
Albertas Kerelis Jr.
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Lapkričio mėnesio sueigose, Lemont, IL. ,,Saulučių” 
draugovės paukštytės ir ,,Šešupės“ draugovės skautės iš Aušros 
Vartų- Kernavės Tunto ir ,,Gedimino” draugovės vilkiukai iš 
Lituanicos Tunto pasimokino iš vadovų pirštelių mezgimą. 
Vaikučiai norėjo prisidetis prie Lemonto Pasaulio Lietuviu 
Centro kiemelio medžių puošimo, šv. Kalėdų progai. Cen-
tras kvietė pasirinkti vieną medelį priekiniame kiemelyje, ir 
papuošti mezginiais. Nors šie skautukai yra 5-13 metų amžiaus 
jaunuoliai, visvien sugebėjo susirasti tinkamą mezgimo būdą, 
prisidėti prie Pasaulio Lietuvių Centro puošimo. Pasirinkę 
Lietuvos trispalvės spalvas, skautės numezgė geltonos spalvos 
siūlus, vilkiukai žalios spalvos, o paukštytės raudonos spalvos. 
Vadovai padėjo apvyniuoti mezgimą aplink medžio šakas ir 
kamieną. Toliau, iškabino skautams rėklamą – medinė strėlė su 
žodžias ,,Šiuo keliu eik pas skautus,” pažymėjant takelį į Pas-
aulio Lietuviu Centrą, kur renkamės sueigom kas šeštadienį. 
Dar antra iškaba- medinė širdelė išdeginta sveikinimu 
,,Linksmų šv. Kalėdų”, su paaiškinimu kad pirštelių mezgimą 
atliko šių draugovių jaunimas. Medžių mezgimas užsibaigė 
gruodžio 2 d. 2016 kai įvyko ,,Įžiebimo šventė.” Kiekvienas 
medelis buvo apšviestas kartu su Pasaulio Lietuvių Centro 
Kalėdinę eglutę. Atstovai iš paukštyčių, skaučių ir vilkiukų 
draugovių dalyvavo, pasididžiuotis savo darbais, pasidžiaugtis 
šokių ir dainų renginio, ir širdingai padėkoti Pasaulio Lietuvių 
Centrui, kad parūpina lietuviams susibūrimo vietą.

Sesė Julytė Kudirkienė

Pasaulio Lietuvių Centro skautų papuoštas medelis

Nuotraukose:
1) Sesės skautės ant pirštų primezgė labai daug siūlų

2) Paukštyčių ir skaučių papuoštas medelis
3) Vilkiukas Lukas Kudirka rodo savo pradėtą darbą

4) Šventiniai sveikinimai nuo skaučių
5) Šiuo keliu eik pas skautus!

(sesių Julytės ir Juditos nuotraukos)

1.

2.

3. 4.

5.
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Pereitą gruodžio 3-čią dieną, Pasaulio 
lietuvių centre vyko bendra Lemonto 
skautų/čių Kalėdinė sueiga. Miško Brolių 
skautų vienetas, pasinaudodamas šią 
progą, kartu su tuntininkais/ėms, suruošė 
pagerbimą staigiai ir netikėtai į amžiną 
poilsį iškeliavusiam Miško Broliui ps. fil. 
Linui Paužuoliui.
Pagal Miško Brolių tradicijas ir papročius, 
brolis Linas naudojo slapyvardį JAZMI-
NAS. Miško Broliai pakvietė brolio 
JAZMINO tėvą, v.s. fil. Antaną Paužuolį, 
našlę Carrie, abu sūnūs Antaną ir Domi-
nick, ir Amerikos skautų sąjungos (Boy 
Scouts of America) vadijos atstovą daly-
vauti šioje sueigoje.
Brolis JAZMINAS buvo energingas ir 
sunkiai dirbantis Miško Brolių skautų 
vieneto narys. Jo ryžtingas užsimojimas 
įsteigti Amerikos skautų sąjungos (BSA) 
Erelių skautų vienetą (Eagle Scouts) 
Pasaulio lietuvių Centre buvo sėkmingas 
ir su kaupu atliktas. Tik jo dėka, lietu-
viai prityrę skautai gali būti pripažinti 
ir apdovanoti Amerikos skautų (BSA) 
Erelio žymeniu (Eagle Scout). Tai vienas 
iš aukščiausių atsiekimų jaunuoliui 
Amerikos skautijoje. Brolis JAZMINAS 
vadovavo Erelių skautų vienetui Troop 
113 iki mirties.
Įsteigdamas BSA Erelių skautų vienetą 
Pasaulio lietuvių centro globoje, brolis 
JAZMINAS atsižvelgė į Lietuvos istoriją 
ir parinko sausio 13-tosios datą to vieneto 
vardui. Pagal Amerikos skautų sąjungos 
(BSA) nuostatus, BSA skautų vienetas 
priklauso tai parapijai, mokyklai, įstaigai 
ar įmonei kuri suteikia BSA skautų viene-
tui prieglobstį ir paramą.  Todėl, Troop 
113 nepriklauso Lituanicos tuntui, bet 
priklauso Pasaulio lietuvių centrui .
Miško Brolių skautų vienetas norėdamas 

pagerbti, pripažinti ir įamžinti brolio 
JAZMINO nuopelnus lietuvių skautijai ir 
Erelių Troop 113 vienetui, užsakė speci-
aliai išsiuvinėtą pagal BSA nurodymus 
oficialią vėliavą, vėliavos kotą ir koto 
fleroną. Vėliavos fone yra išsiuvinėti 
žodžiai: Troop 113 Pasaulio lietuvių 
centras.
Prieš baigiant sueigą,  visų dalyvaujančių 
lietuvių skautų ir svečių akivaizdoje, 
Miško Broliai skautai įteikė a.a. Lino 
našlei, poniai Paužuolienei šią vėliavą tar-
dami: “Miško Broliai skautai, JAZMINO 
vardu, įteikia šią vėliavą Troop 113 viene-
tui.” Priėmus vėliavą, ponia Paužuolienė 
perdavė ją dabartiniam Troop 113 vieneto 
vadovui, broliui v.s. fil. Robertui Vitui.
Po vėliavos įteikimo apeigų, v.s. fil. 
Antanas Paužuolis kreipdamasis į sueigos 
dalyvius, šeimos vardu tarė nuoširdžius 
padėkos žodžius. BSA rajono atstovas taip 
pat visiems maloniai padėkojo.
Sueigai pasibaigus, Miško Broliai skautai 
kvietė Paužuolių šeimą ateiti arčiau. 
Šeimai suėjus, Miško Broliai skautai 
įteikė tas pačias Troop 113 vėliavas v.s. fil. 
Antanui Paužuoliui ir brolio JAZMINO 
našlei. Šie vėliavos duplikatai buvo įteikti 
ne vien prisiminimui šios dienos apeigų, 
bet kaip įrodymas Miško Brolių skautų 
įvertinimo ir pagerbimo brolio JAZMINO 
nepailstančios skautiškos dvasios. Tegul jo 
skautiška meilė ir nepalaužiama skautiška 
viltis ilgai gyvuoja mūsų širdyse ir pri-
siminimuose.

Tėvynės Labui!

Miško Brolių Skautas s.v., ps. 
Algimantas Vaitkevičius
LAPINAS

BSA atstovas David Leahy taria padėkos žodį 
bendros skautų Kalėdinės sueigos metu 

Iš kairės: ps. Lino Paužuolio našlė (Carrie), Miško Brolių Skautas, 
ps. A. R. Vaitkevičius,  v.s. Robertas Vitas  

Miško Brolių Skautas, ps. A. R. Vaitkevičius, 
ruošiasi įteikti Troop 113 vėliavą 

Brolį Jazminą prsiminant 

Miško Brolių Skautas, ps. A. R. Vaitkevičius, ruošiasi 
įteikti Troop 113 vėliavą

Iš kairės: ps. Lino Paužuolio našlė (Carrie), Miško 
Brolių Skautas, ps. A. R. Vaitkevičius, v.s. Robertas 
Vitas

BSA atstovas David Leahy taria padėkos žodį bendros 
skautų Kalėdinės sueigos metuBendros Kalėdines skautu sueigos metu 

sustatytos JAV, Lietuvos ir Troop 113 veliavos 



26ŽIEMA 2017                                  SKAUTŲ AIDAS

skaučių loterijoje, pirko įvairius rankdarbius, ir džiaugiasi 
užsiėmimais. Virtuvėje, Tomas Leveckis , Tomas Štuopis ir 
pagalbininkai ruošė dešrą su kopūstais, DIDELIUS gabalus 
kugelio, ir grybų sriubos. Pasiėme lėkstę pietums, truko laiko 
išrinkti ant trečio, prie kavinės torto stalo. Namuose kepti tortai 
ir pyragai buvo greit išrinkti.
Netoli 3:30 v.p.p. kėdės buvo pridėtos prie scenos, ir kai laužas 
nušvietė prasidėjo Kaziuko mugės “laužas”. Dainavom dainas, 
sušūkom šūkius ir žiurėjom vaidinimus. Septyni daiktai buvo 
išrinkti, ir kiekviena draugovė turėjo juos vartoti vaidinime. Tie 
daiktai buvo- karvė,  didesnio dydžio sportbačiai, plaktukas, 
šluota,  minkštukas (marshmallow), skardinė dežutė (soda can), 
ir stebuklingas pagaliukas (magic wand). Laužas pasibaigė su 
daina “Ateina Naktis”. 
Mugė praėjo sekmingai. Dėkojam visiems už paramą ir 
svečiams už apsilankymą. Visi čia Bostone laukiam šilto oro, ir 
bandom atspėti, kada visas sniegas ištirps. Džiaugsimės pama-
tyti išdygusias gėles ir linkim visiems gražaus pavasario.

s. Daiva Juozelskienė

Šiais metais, Bostonas sumušė rekordą dėl sniegingos žiemos. 
2015 m. kovo 15 d. miestas turėjo 108.6 colių sniego. Tad mugė, 
kuri turėjo įvykti kovo 1 d., buvo nukelta iki kovo 22 d. tarp visų 
pūgų. Diena prieš vėl snigo, bet tos snaigės greit ištirpo. Skautės/ai 
besilaukdami mugės atvyko ankščiau negu mugės atidarymo laiku, 
Piliečių klube. Pirmą valandą “Baltijos” ir “Žalgirio” tuntai įstojo į 
vietas dėl iškilmingos tunto sueigos. Trys vėliavos buvo įneštos ir 
po raportų, išklausėm įsakymų.
“Baltijos” skaučių tunte penkios paukštytės įstojo į skaučių 
kandidačių eiles-  Kristė Bernard (ji nebuvo mugėje), Aija 
Dilbaitė, Kristina Gavelytė, Aurelija Williams ir Viktorija Wil-
liams. Po įžodžio, sesė Zylė Purinaitė buvo papuošta su geltonu 
kaklaraiščiu. Dvi sesutės, Ginta Avižonytė ir Rasa Avižonytė 
užsidirbo prityrusių skaučių kandidačių virvutę, kaip ir Krista 
Auštraitė ir Alandra Rich nors  jos nebuvo mugėje. 
“Žalgirio” skautų tunte, vilkiukai ,Vyties draugovej, priimė naują 
vilkiukų kandidatą- Maris Veidis. Vilkiukų draugininkas, Tadas 
Petronis, pranešė, kad du broliai atliko pirmo patyrimo programą 
ir perėjo į skautų Kęstučio draugovė, kaip nauji skautai kandidatai- 
Lukas Kulbis-Marino ir Lokys Saffo. Skautų draugovei dar įstojo 
kitas skautų kandidatas- Lukas Williams. Buvusis “Žalgirio “ tunto 
tuntininkas , s. Romas Juozelskis įteikė Tadui Petroniui Tėvynės 
sunaus žymenį.
Nauja “Baltijos” tunto tuntininkė ps. Audra Avižonienė pakvietė 
buvusią tuntininkę s. Paulita Alinskienę atidaryti Kaziuko mugę. 
Mažesnė visuomenė dalyvavo mugėje, bet visi draugiškai aplankė 
visus skautiškius draugovių stalus. Daug kas bandė laimę vyr. 

Bostono Žinios
Šešiasdešimt ketvirta Kaziuko mugė Bostone 2015 m.

(nuotraukos Daivos Juozelskienės)
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mėginome sulyginti concrete. Ačiū Aliui Puikūnui už pagalbą! 
Anksti rytą, jau talka renkasi, o aš nepasiruošęs. O žmonių 
daug. Ką dabar daryti? ,Dėka ,,concrete”. Talkos darbininkai 
vienoj rankoje plaktukas, o kitoje alaus dėžutė! Tai pat buvo 
pora inžinierių kurie sako:,,Aš žinau kaip daryti ir nesvarbu 
tavo planai”. Kala tvorą o ne namą! Ant galo, talkos darbas 
baigėsi laimingai.

Nefų šeima suteikė labai daug darbo ir medžiagos. Tai pat leido 
naudoti jų vasarnamį nakvynei.

Sesė Ina Petokas

Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas skautininkas Auris Jarašūnas 
perskaitė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon L.S.S. Tarybos Pirmininkės 
įsakymą. Geležinio Vilko Ordinąs įteiktas skautininkui Jonui 
Matulaičiui. Tai aukščiausias Lietuvių Skautų Sąjungos garbės ordinas 
suteikiamas asmenims kurie pasitarnauja arba atlieka didelius darbus 
mūsų skautų Sąjungai. Jonas Matulaitis vienas iš svarbiausių Rambyno 
stovyklavietės steigėjų.

2016 gruodžio 15d. susitikome su skautininku Matulaičiu jo dukros 
Aušros namuose Irvine California mieste. Kol laukėme atvažiuojančių 
dalyvių iš tolimų Los Angeles aplinkinių miestų mus vaišino Rasa 
Matulaitytė Hendrickson ir Aušra Matulaitytė Bagdonienė, ir Jono 
Matulaičio anūkė Gina Bagdonaitė, atvykusi iš Greneda kur lanko 
universitetą. Kartu dalyvavo buvęs Rajono Vadas s. Vytenis Vilkas 
ir buvusi Rajono Vadė s. Marija Butkienė, Kalniškių tuntininkas ps. 
Tomas Petokas, s. Audra Pakalniškytė Reivydienė, Danutė Barauskaitė 
Mažeikienė, s. Jūratė Pažėraitė Venckienė, s. Ina Petokienė. 
Jonas Matulaitis gimė 1923 Lietuvoje. Mokėsi Lietuvoje ir Vokietijoje, 
Baltic University 1946-47 Hamburg-Pinneberg. Įstojo į skautus 1945, 
skautas vytis 1946. Emigravo į Kanadą kur dirbo miške 10 metų. Jis 
Toronto apylinkėse nuo 1948 dirbo su lietuviais skautais vyčiais ir juos 
užregistravo ,,Canada Scouts #226’’ ir gavo paskautininko laipsnį. 1961 
metais teko persikelti į USA, Los Angleles. Stovyklos pradžia nelengva - 
prisimena sk. Jonas Matulaitis - 93 metų.

Rambynos stovyklos įkurimas
Pamatęs pakelėj užrašą ,,For Sale,” keliauju į kalnus. Ar plaukiu? - nes 
dugnas mašinos visą laiką siekia...O kelias, vieškelis - uolos! Ant viršaus 
kalno: pušynas, krūmai, “Gold Miner’s Club house” stogo balkiai dar 
stovi, kelios varlių balos ir šviečiantys kalnai! “Miner Wilbur” kapas, 
akrų, o erdvės kiek tik nori, valdiškas miškas. Kaina mums prieinama. 
12 akrų žemės už $10,955. Per tolimiausia yra ir “U.S. scout camp”. 
Mano nuomuonė tinka mūsų reikalavimams. Pranešu rajono vadui kad 
atvažiuotų su grupę vadovų patvirtinti, ...bet kova buvo ilga. Akademikų 
sk. parama buvo didelė. Klausimas - kas mokės? Fil. Prof. Algirdas 
Antanas Avižienis pasiulė padaryti Lietuvių Skautų-Skaučių Sajungos 
vardu remėjų stovyklą - kiekvienas komitete remtų su $100.-.Dabar 
reikia vandens.

Grežėme - bet tik molis, truputį smėlio ir vėl molis ir sandstone. 174 ft. 
- o vandens nėra! Bet po truputį pradėjo atsirasti, mat vamzdis užkištas 
molio. Sk. Valentinas Varnas pasirūpino pumpa. Sk. Kestas Pažemėnas 
įmontavo.
Statyba.

Pavesta talkos būdu, prižiureti sk. Jonui Matulaičiui, lic. contractor. 
Pradžiai jau yra pamatų formos, tik reikia supilti “concrete”. Suplanu-
ojame savaitgalyje per radio ir laišką, kad talka šaukiama šeštadienį. 
Diena prieš reikia supilti concrete į pamatų formas. Jonas su concrete 
truck “GO!” penktadienį. Išvažiuoja į kalną ir kaip tyčia Fawnskin kelio 
viduryje “Wild Burro Race to the Mountain”. Ir tarp 2 val. vėžio žingsniu 
(kito kelio nėra) į stovyklą. Concrete stengsta guzais! Vienas pagel-
bininko neatvažiavo. Ir kaip dabar išlyginti? Iki 12 val. nakties su kūjais 

Skautininkui Jonui Matulaičiui įteiktas Geležinio Vilko Ordinas
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Buvo nutarta, kad 2016 metų lapkričio 30 d. 
įvyks Šatrijos Raganos skautininkių būrelio 
paskutinė sueiga. Šio vieneto garbaus 
amžiaus narės planavo oficialiai užbaigti 
savo veiklą. Laikas atlieka savo, ir sesės, 
susirinkusios Burlington, Ontario, Kanadoje, 
jau sunkiai nešė ilgų metų krūvį. Septynios 
sesės kuriom dar sveikata leido pasipuošė 
išeiginėm uniformom ir su kilnia nuotaika 
susirinko Kūčių sueigai.

Antanina Vilimienė, bebaigianti 89 metus, 
sukvietė seses prie Kūčių stalo. Antani-
nai lapkričio mėn. pradžioje teko gydytis 
ligoninės kardiologijos skyriuje. Vos jai 
sugrįžus į namus, iškeliavo į amžinybę 
jos vyras, su kuriuo praleido 70 vedybinio 
gyvenimo metų. Todėl ši sueiga, kuri turėjo 
įvykti Antaninos namuose, buvo perkelta 
pas Marytę Kalvaitienę, einančią 85 metus. 
Marytė, irgi našlė, buvo taip pat patyrusi 
sveikatos sutrikimų. Tačiau, su duktės 
Loretos pagalba, ji padengė Kūčių stalą ir 
net iškepė Napaleoną. Dana Gutauskienė, 
93 metų, galėtų girtis būdama vyriausia dar 
aktyvi Šatrijos Raganų narė. Nepasiduodama 
negalei, Dana prisidėjo prie vaišių su šiltu 
žuvies patiekalu. Aldona Pietrantonio, viena 
iš būrelio jauniausių sesių (78 metai) įveikė 
nugaros skausmus su šypsena ir lazdele. 
Aldona Stanaitienė, irgi 78  metų, praleido 
nemažai laiko šiais metais reabilitacijos 
įstaigose, gydydamasi po kojos nusilaužimo. 
Irena Zubienė, 84 metų, su šypsena 
prisidėjo prie šventiškos nuotaikos. Liuda 
Stungevičienė, kuri eina 91 metus, perskaitė 
Kūčių papročių reikšmę. 

Savo tarpe, Šatrijos Raganos turėjo svečių, 
Eleną Namikienę iš Wasagos, Ontario, ir 
Elzę Simonavičienę iš Toronto. Elzė atvežė 
savo pačios keptų tradicinių “grybukų” 
pyragaičių. Svečios gali irgi didžiuotis savo 
skautiška veikla. Tačiau šį vakarą jos atvyko 
į Burlington kartu pasidžiaugti su Šatrijos 
Raganos būrelio sesėm, kurių vienetas yra 
paskutinis šios generacijos skautininkių 
būrelis Kanadoje. Genė Razumienė, kuri, 
būdama 96 metų, buvo vyriausia šio būrelio 
narė, prieš kelis mėnesius iškeliavo į 
amžinybę. Tuščia kėdė buvo pastatyta prie 
stalo jos atminimui, ir atminti kitas seses, 
kurios jau nebegalėjo dalyvauti. 

Šio vieneto šaunios sesės yra daug ką 
patyrusios nuo to laiko, kai jos pasižadėjo 
tarnauti Dievui, tėvnynei ir artimui. Skautų 
įkurėjas, Lord Baden Powell, jomis 
didžiuotūsi. Dirbant kartu, šios vadovės 
įkvėpė skautišką dvasią šimtams jaunų sesių. 
Jų parodytas puikus pavyzdys, kaip suprasti 
ir užjausti kiekvieną sesę, tebevyrauja mūsų 
skautiškoje veikloje. Dabar, savo gyvenimo 
sutemoj, jos susirinko paskutinį kartą 
pasidžiaugti savo praeities veikla.

Nors visos sesės buvo patyrusios gyvenimo 
išbandymus, jos niekad nenustojo lankyti 
sueigų. Visos išdidžiai nešiojo 50 metų 
skautavimo ženklelį (Lietuvių skautų sa-
junga dar neturi ženklelio 80 metų narystės 
atžymėti!). Nenutraukiamas ryšys padeda 
šiom skaučių pirmtakėm įveikti kasdieniškas 
kliūtis. Skautiškos veiklos prisiminimai, 
lietuvybė, ir tradicijos yra begalo jom svar-

Šatrijos Raganos būrelio liepsna tebedega!

bios. Sesės supranta, kad amžinai gyventi 
niekam nelemta, ir kad fizinės jėgos galų 
gale išsibaigia. Tačiau, nei viena nenorėjo, 
kad tas nepaprastas skautiškas žaidimas kurį 
žaidė visą save gyvnenimą užsibaigtų. 
Sueigos pradžioje, Tonė Vilimienė, būrelio 
vadovė, pasakė: “Ši sueiga turėjo būti mūsų 
paskutinė. Bet man atrodo, kad niekas iš 
mūsų nenori, kad mūsų veikla užsibaigtų. 
Tai aš siūlau, had mes veiktumėm toliau iki 
2018 metų. Tais metais atšvęsim lietuviškos 
skautijos šimtmetį. Gali būti, kad mes jau 
nebegalėsim susirinkti prie Kūčių stalo 2018 
metais. Bet aš tikiu, kad vienaip ar kitaip, 
mūsų sielos vėl bendraus kartu seseriškame  
būry. 
Sesės baigė sueigos oficialią dalį, nusifoto-
grafavo, surašė protokolą, ir sudainavo. 
Bet svarbiausia sueigos dalis buvo tas 
pasiryžimas toliau tęsti skautišką veiklą. 
Visos Kūčių vaišės buvo skaniai suvalgytos, 
Kalėdų senelis apsilankė ir pralinksmino 
visas, ir sesės smagiai dalinosi naujien-
omis ir prisiminimais. Vėliau, po paskuti-
nio šūkio “Budėk!” sueiga baigėsi. Sesės 
sugiedojo “Ateina naktis”, palinkėjo viena 
kitai linksmų šv. Kalėdų, ir su džiaugsmu 
pažadėjo “Iki pasimatymo naujais metais!” 

sesės Antaninos sūnus Joe Williams 
(Juozas Vilimas)
(į lietuvių kalba vertė s. Kristina Vaičikonis)
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Nuo kandidatavimo pradžios skautai atliko žygį Vašingtone, tol-
bulino topografijos žinias, ruošėsi žiemos žygiui, praktiškai atliko 
vadovavimo pratimus, kalbėdami lietuviškai pravedė rikiuotę, 
garbingai giedojo Lietuvos himną ir tvarkingai lankstė trispalvę 
vėliavą.  Po kiekvienos sueigos su džiaugsmingu entuziazmu 
atliko gerus darbelius ir tarnavo lietuvių bendruomenei susirinkus 
mišioms.                  

Y
p.s.v. Tomas Dundzila

Raštu pateikę prašymus ir “Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio” būrelio 
skautams vyčiams aptarus, keturi kandidatai buvo priimti ir pradėjo 
savo kandidatavimo programą.  2016 spalio 8 d. Matas Mickus, Anta-
nas Petraitis, Marius Orentas ir Andrius Mickus pasitempę išsirikiavo 
Vašingtono Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos kieme. 

Vašingtono vyriausias skautas vytis Tadas Mickus jiems tarė ir klausė, 
“Skautai vyčiai yra atviro oro ir tarnavimo brolija.  Siekdami tapti 
skautais vyčiais, are esate pasirengę tobulinti savo skautamokslį ir 
siekti atviro oro gyvenimą?” 
Pavieniui kiekvienas atsakė “Esu.” 
“Ar jūs suprantate, kad jūsų pirmoji pareiga yra savo namas ir 
pasiruošti tolimesniam gyvenimui?”
“Suprantu.”
“Ar esate pasiruošę lavinti save ir tarnauti bendruomenei?”
“Esu.”
“Ar priimate gyvenimo būdą išdėstyta skautų įžodyje ir įstatuose?”
“Priimu.”
“Taigi, aš dabar prašau jus pakartoti skautų įžodį, kaip jūsų 
nuoširdumo ženklą ir pažymėti jūsų priėmimą į skautus vyčius kandi-
datus.”
“Brangindamas savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir 
Tėvynei, padėti Artimui ir vykdyti skautų įstatus.”
Brolis Tadas baigė, “Aš priimu jus į skautų vyčių kandidatų eiles,” ir 
paspaudė kiekvienam karę ranką.
Nauji kandidatai buvo apdovanoti violetinės spalvos virvute.  Tėvūnas 
tarė, “Violetinė spalva puošė karališkų šeimų herbus. Ji buvo brangi 
spalva ir todėl retai naudojama.  Tegul ji primena, kad jūsų pareiga yra 
dabar ruoštis tapti skautais vyčiais.“
Po apeigų visi išvyko į baziliką tarnauti – dalino Šiluvos koplyčios 
auksinio jubiliejaus mišiolus ir padėjo susirinkusiai miniai susiesti 
prieš mišias. 

Nauji skautai vyčiai kandidatai Vašingtone

Iš k į d: Broliai Matas Mickus, Antanas Petraitis, Marius Orentas ir Andrius Mickus 
tapo skautais vyčiais kandidatais Vašingtono bazilikos kieme.  Apeigose dalyvavo 
LSS Tarybos Pirmininkė, šeimos nariai, svečiai iš kitų miestų ir vietiniai skautai.  
Nuotraukos autorė Patricia Mickus.

Spalio 9 d, 2016 m. Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bazilikoje, Washington, DC. iškilmingomis šv. Mišiomis buvo 
atšvęsta Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50 metų sukaktis. 
Mišiose dalyvavo per 1 000 lietuvių tikinčiųjų, atvykusių iš 
visos Amerikos ir Europos.  Kartu su kitų organizacijų nariais 
iškilmėse dalyvavo skautai ir ateitininkai. Liturginę vėliavą įnešė 
LSS Tarybos pirmininkė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, 
lydima Šiaurės Amerikos ateitininkų Tarybos pirmininku Dr. 
Tomu P. Girniumi.  Mišiomis pasibaigus Dr. Girnius išnešė 
liturginę vėliavą, o sesė Rūtą jį palydėjo. 

Tomas Dundzila

(Tomo Dundzilos nuotrauka)

Šiluvos Mergelės Marijos 
koplyčios 50 metų sukaktis
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Lapkritis, 2015  Vėlinės

Maža bet darbšti sesių ir brolių skiltis prisidėjo tvarkyti lietuvių skyrių, Sydnėjaus Rookwood kapinėse.  Ačiū jiems ir prisidėjusiems prie 
skautų šeimynos:  Arvydui, Mark ir Alvydai (paskutinės stovyklos virėja).  Nors nedaug rankų, daug buvo atsiekta—lapai sugrėbti, žolė nup-
jauta, kapai spindėjo švarūs. Sydnėjaus lietuvių bendruomenė labai įvertiną ši kasmetinį skautų gerą darbelį ir padėkoja tuntui per Vėlinių šv. 
mišias ir po mišių pašventime kapinėse.

Australijos Sydnėjaus „Aušros“ tunto veikla

Darbštūs skautai kapinėse

Vėlinių mišios St. Joachim bažnyčioje, Lidcombe NSW (Sydney)

Lapkritis, 2015 m. Tunto Gegužinė

Kaip tyčia tunto gegužinės diena išaušo...lietinga ir mi-
glota.  Bet, turbūt dėl skautų teigiamos nuotaikos, saulutė 
prašvito, nuvyjo debesis ir „Aušros“ tuntas gerėjosi 
gražia šilta pavasario diena Lane Cove National Parke 
Sydnėjuje.  Rimtoji dalis – tunto sueiga per kurią sesė 
Brianna davė prityrusios skautės įžodį.  Sveikiname sesę.  
Tada..... žaidimai, hula hoop varžybos, galvosūkiai, ir 
gardūs priešpiečiai.

Sesei Virginijai ir Markui nelabai aišku taškų skaičiavimas Kvadratų žaidimas

Sesės „Hūla Hūpina“
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Lietus 

Lietus plonom stiklinėm kojom 
Po visą sodą bėginėja. 

Lazdyno žalsvos šakos moja, 
Džiaugsmingai krūpčioja alėja. 

Miško aikštelėj senas beržas 
Iškėlė žalią kiaurą skėtį, 

Ir iš vandens purienos veržias 
Pasaulį auksu sužavėti. 

Geltonu vingiu žaibas liejas, 
Nurieda dundesys platus. 

Po visą žemę bėginėja 
Stiklinėm kojom tas lietus.

Henrikas Radauskas
Naujausi  Giliukai tunto nariai

Persikeliant pažįstamu Webbs Creek keltu į naują stovyklavietę kur 
vyks „Galvės Ežero“ stovykla, mes nenujautėm koks tvanas laukė 
„Aušros“ tunto stovyklautojų. Rekordiniai lietūs ir audros plakė šią 
stovyklą, bet apie tą...truputį vėliau.
Atsiradę stovyklavietėje mes pastatėm palapines – įsikūrėm.  Praleido-
me popietę susipažindami su Lietuvos garsiu Galvės ežeru. Kas žinojo, 
kad ne tik Trakų Pilis jame tupi, bet jame yra net 21 salos?  Toliau 
tarpu atsitiktinio švelnaus lietučio taškėjimo vyko įvairūs užsiėmimai, 
žaidimai, ir ramus vėliavų nuleidimas. Tada pradėjo rimtai lyti. Pirmas 
laužas vyko po salės stogu, o jauniausieji skautukai buvo paguldyti 
saugiai barakuose. O lietus lijo, lijo ir lijo. Jis veržėsi į visus kampus, 
visą naktį ūžė ir staugė audra.
Pabudę sekantį rytą bridom per pėdą užtvinusias palapines. Takas į 
virtuvę jau kriokė kaip upelis, ir neužilgo srovė tiek sustiprėjo, kad 
mažieji nebegalėjo perbristi.  Laikas evakuoti.  Ir tai tik pirma pilna 
stovyklos diena!  Šios dienos užsiėmimas: perkelti stovyklą.  Laim-
ingai, kad buvo antra stovyklavietė, aukštesnė ir nepatvinusi.  Tai 
į ją keliavo visi įrankiai, visa virtuvė ir maistas, maišai, kuprinės, 
užsiėmimai… ir sužlugę skautai…Upė? Ne, tai takas į stovyklą!

Sausis, 2016 m. „Galvės Ežero“ stovykla

Skautų pagamintų valčių lenktynės
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Antra “Galvės Ežero” stovykla įsikūrė.  Vėjai siautė, lietus be pertraukos lyjo.  
Antroje stovyklavietėje nebuvo įmanoma statyti šlapias palapines, taigi skautai 
susibūrė barakuose ir užsiėmimų pastogėje kur jauni šikšnosparniukai kabėjo 
įsisukę užuolaidose.  Skautai, gamtos draugai, neprieštaravo.  Ir šitaip tęsėsi 
stovykla – visi basi po stogu.  
Vadovai puolė įvykdyti „Planą B“, ir pagal Galvės senovių legendas skautai 
gamino akmenines galvas (iš molio).  Dar lietui siaučiant jie pastatė Trakų 
Pilies modelį, lipdė mozaikus iš kiaušinių lukštų, mokėsi patyrimo laipsnius 
ir kūrė visokiausius laivus, laivelius, valtis, ir kitokius plaukiojančius prietai-
sus, su kuriais saulei pagaliau prašvitus ketvirtą dieną galėjo lenktyniauti ant 
užtvinusio stovyklos tako—naujosios Galvės „upės“.
Paskutinę dieną jau buvo galima iškylauti ir skautai įkopė į labai atitinkamą 
šiai stovyklai vietovę—pilį stovinčią aukštai and kalno virš paplūdusios 
stovyklavietės.  Skautės ir paukštytės davė įžodžius ir kartu su naujais giliukais 
visi gavo teisę nešioti naujus kaklaraiščius.
Didelis didelis AČIŪ visiems stovyklautojams, ir nenuilstantiems, 
entuziastiškiems (šlapiems) vadovams.  Jūsų džiaugsmingas dalyvavimas 
padarė šią „Galvės Ežero“ stovyklą ne tik šlapiausią, bet ir geriausią!

Sesės Dovilės Zduobos 
nuotraukos ir straipsnis

Stovyklautojai  įkopę į stovyklavietės „Trakų pilį“.

Naujai davusios įžodžius skautės ir paukštytės.

Skautų rankdarbiai: Galvės Galvos
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Geri darbeliai. Kai pagalvoju apie mūsų mylimos stovyklavietės 
Rambyno istoriją, nuo žemės įsigijimo prieš 50 metų, iki pat 
stovyklavietės įkūrimo ir penkis dešimtmečius jos tobulinimo, man 
vis iškyla šie du žodžiai. Geri darbeliai. Tokie paprasti du žodeliai. 
Juos pirmąkart gal girdėjome per savo vilkiukų ar paukštyčių 
įžodžius:

“Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti 
jaunesniųjų skautų Įstatus ir kasdieną padaryti gerą darbelį.” Bet 
tegul tų dviejų žodžių paprastumas nepaslepia jų svarbumo. Nes geri 
darbeliai – tai pagrindas, ant kurio mūsų mylimas Rambynas yra 
pastatytas. 
Gerais darbeliais 1966 metais grupė Los Angeles skautų, kurių 
daugelis jau skautavęs Los Angeles mieste 15 metų, surado 12 akrų 
dydžio miško sklypelį aukštai San Bernardino kalnuose, Holcomb 
Valley, netoli Big Bear ežero. 
Nors prieš tai dauguma Los Angeles skautų gyveno Vokietijos 
stovyklose kaip“dipukai”, bet per gilų pasišventimą jie sugebėjo 
surinkti $6,255, dar pasiskolint $4,700 ir pagaliau nupirko tą žemę už 
$10,955. 
Gerais darbeliais įsitaisėm stovyklavietę tam miško gabalėly. Skautų 
parodytais sugebėjimais, su jų pašvęstu laiku ir išlietu prakaitu, atsir-
ado pastatas (su dušais, tualetais, pirmosios pagalbos kambariu ir vir-
tuve), šulinys, veliavų aikštė su kryžium, laužavietė, sandėlys, sporto 
aikštė ir visos reikalingos sistemos – vandens, elektros, kanalizacijos 
ir telefono. Toliau buvo padaryta visa eilė pagerinimų, pristatymų. 
Pasistatėm stovyklavietę, kuri puikiai tiko, tinka ir tikimės, toliau tiks 
mūsų broliams ir sesėms.   
Su mūsų tolimesniais  paaukotais  darbais ir pinigais, mūsų Ramby-
nas dar išsilaikys ir net augs. Užtikrinkime ateitį, kad Rajono skautai 
galėtų dar visą eilę metų džiaugtis Rambyno stovyklaviete ir ateity 
gausiai atšvęsti Rambyno 75-metį ir net Rambyno 100-metį.
Dėkojame už Jūsų apsilankymą šį vakarą, jūsų begalinę paramą ir 
jūsų praeities ir ateities gerus darbelius!  O dabar, švęskime!

s. fil. Auris Jarašūnas
Lietuvių Skautų Sąjunga
Ramiojo Vandenyno Rajonas, Rajono Vadas
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2014 m. Lietuvių skautų sąjunga patvirtino 
naujas patyrimo laipsnių programas jaunesn-
iesiems skautams, skautams ir prityrusiems 
skautams. Naujos programos bendros 
skautėms ir skautams. „Lituanistikos“ 
skyriuje bus spausdinama medžiaga paruošti 
vadovus pravesti naujus lituanistinius reika-
lavimus programose.
L.S.S. Jaunesniųjų skautų / skaučių 
specialybė: Istorikas / Istorikė

1. Savo žodžiais papasakoja du Lietuvos 
istorijos įvykius. 
Lietuvos krikštas. Lietuviai senovėje buvo 
pagonys. Jie garbindavo gamtos deives ir 
dievus: Saulę, Žemę, Perkūną, Mėnulį ir 
kitus. Jie buvo paskutinieji pagonys Euro-
poje. Iš vakarų juos veržė Romos Katalikai 
o iš rytų—Rusėnų stačiatikiai (ortodoksai). 
Lietuvos didieji kunigaikščiai Jogaila, 
Vytautas ir Švitrigaila apsikrikštijo ir 1387 
m. pradėjo krikštyti lietuvius, pradedant su 
bajorais ir didikais. Lietuvai krikštydavosi 
upėse, gaudavo krikščionišką vardą (Joną 
arba Mariją vietoje Audriaus arba Ramunės) 
ir naujus baltus marškinius. Žemaitija 
buvo prijungta prie Lietuvos ir krikštas ten 
pradėtas 1410 m.

Žalgirio mūšis įvyko 1410 m. liepos 15 
d. Vokiečių Teutonų (kryžiuočių) ordinas 
puldinėjo Lietuvą iš vakarų. Jis jau buvo 
užkariavęs prūsus, latvius, ir žemaičius. 
Grėsė pavojus Lietuvai. Žalgirio girioje 
dabartinėje Lenkijoje vyko mūšis tarp Lietu-
vos ir Lenkijos prieš kryžiuočius. Lietuvos ir 
Lenkijos pajėgos nugalėjo kryžiuočius, kurie 
sustabdė savo žygius į Lietuvą ir Lenkiją. 
Maironis parašė eilėraštį „Kur lygūs laukai,“ 
kurią skautai kartais dainuoja, apie Žalgirio 
mūšį.
2. Žino tris svarbesnes Lietuvos istorijos 
datas ir paaiškina jų reikšmę.

Mindaugo ir Mortos karūnavimas. 1253 m. 
liepos 6 d. Mindaugas su savo žmona Morta 
buvo karūnuoti pirmu ir vieninteliu Lietuvos 
karaliumi ir karaliene. Morta buvo karūnuota 
karaliene, ne tik vadinama karaliene kaip 
karaliaus žmona. Šią dieną švenčiama Lietu-
vos valstybės diena. Lietuviai ją švenčia 
gegužinėmis giriose, sveikindami Mortas 
ir Mindaugas savo vardadienio proga. Per 
pasaulį lietuviai susiburia giedoti Lietuvos 
Himną.

Lietuvos nepriklausomybės šventė yra 1918 
m. vasario 16 d. Tą dieną Pirmojo pasau-
linio karo metu Lietuvos taryba Vilniuje 
paskelbė, kad Lietuva yra nepriklausoma 
nuo caristinės Rusijos imperijos, kuri 123 
metus buvo valdžiusi Lietuvą.
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šventė 
yra 1990 m. kovo 11 d. Tą dieną Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba Vilniuje paskelbė, 
kad Lietuva yra nepriklausoma nuo Sovietų 
sąjungos, kuri 45 metus buvo okupavusi 
Lietuvą. Ukraina ir Islandija pripažino Lietu-
vos nepriklausomybę.
Lietuva buvo pirma šalis, kuri išstojo iš 
Sovietų sąjungos. Sovietų sąjunga po pusan-
tro metų iširo.

Lituanistikos skyrius

3. Žino šiuos Lietuvos didžiuosius 
kunigaikščius. Papasakoja bent vieną kiekvi-
eno atsiekimą.
Lietuvos didysis kunigaikštis ir karalius 
Mindaugas (~1203-1263, valdė nuo 1226, 
karalius nuo 1253). 1219 minimas, kaip 
vienas iš vyresniųjų kunigaikščių. 1236 m. 
jis tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. 
Jam pavyko suvienyti Lietuvą ir ją apsaugoti 
nuo vokiečių Livonijos ordino puolimų, nors 

Skyrių veda sv. ps. fil. Vilius Dundzila 

Lietuvos krikšto pašto ženklas

Jano Mateikos paveikslas „Žalgirio mūšis“ su LDK Vytautu centre

2003 m. 200 litų sidabro ir aukso moneta 750-osioms 
Mindaugo karūnavimo metinėms

Nepriklausomybės aktas

1990 m. kovo 11 d. vokas su pašto antspaudu
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Žemaitija prieš jį sukilo. 1251 m. jis su savo 
didikais priėmė Romos Katalikų krikštą. 
Jis siekė Vakarų Europos įtakos ir pagalbos 
Lietuvai. Jį sąmoksle nužudė kunigaikštis 
Treinotas. Toliau apie jį žr. aukščiau.
Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas 
(~1275-1341, valdė nuo 1316) pratiesė 
Lietuvos ribas toli į rytus ir į pietus iki 
Kijevo. Jis apsaugojo Lietuvą nuo vokiečių 
Teutonų (kryžiuočių) bei Livonijos (buv. 
kalavijuočių) ordinų, o Lietuvos valdo-
mas slavų žemes nuo mongolų Aukso 
ordos puolimų. Jis varžė Kijevo bei rusėnų 
kunigaikščių plėtrą. Jis perkėlė sostinę iš 
Trakų į Vilnių, kur pastatė pilies rūmus. Jis 
kvietė amatininkus iš Europos apdailinti 
naują sostinę. Jis leido Lietuvoje visiems 
garbinti Dievą pagal savo tikėjimą: rusams 
pagal Rusėnų stačiatikių apeigas, lenkams ir 
vokiečiams pagal Romos katalikų apeigas, 
o lietuviams pagal savo pagonių apeigas. 
Jis tikėjo, kad šios trys religijos garbino tą 
patį Dievą, net ir pagonys. Slavų kronikos jį 
vadina Lietuvos karaliumi. Gedimino ainiai 
Gediminaičiai valdė Lietuvą ir Lenkiją iki 
1572 m. bei tapo įtakingos Kijevo bei Mask-
vos ir vėliau Rusijos didžiųjų kunigaikščių 
bei didikų šeimos.
Legenda apie Vilniaus įkūrimą yra labai 
populiari. Gediminas medžiojo Šventaragio 
slėnio giriose. Pavargęs nuo medžioklės, jis 
ten apsistojo nakvoti. Jis sapnavo, kad kalno 
viršūnėje, kur jis buvo taurą nušovęs, stovi 
didžiulis geležinis vilkas. Jis, pakėlęs galvą 
į mėnulį, staugė kaip šimtas vilkų staugtų. 
Gediminas nesuprato keistojo sapno, tai 
paprašė pagonių žynio Lizdeikos įminti 
jo paslaptį. Lizdeika taip išaiškino sapną: 
„Geležinis vilkas reiškia neįveikiamą pilį ir 
miestą, kurį Gediminas toje vietoje įkurs. 
Tas miestas bus lietuvių sostinė, o vilko 
garsus staugimas reiškia miesto šlovę: visas 
pasaulis apie jį girdės.“ Gediminas nusilenkė 
dievams ir ten pastatę savo sostinę Vilnių. 

Kęstutis (~1297-1382, valdė nuo 1381) 
buvo vienas Gedimino sūnų. Po Gedimino 
mirties, Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 
tapo jo vyresnysis brolis Jaunutis, bet 
Algirdas su Kęstučiu jį pašalino nuo sosto 
ir perėmė valdžią. Algirdas tapo didžiuoju 
kunigaikščiu, o Kęstutis—jo antrininku. 
Algirdas rūpinosi rytų sienų plėtimu ir 
gynyba nuo rusų, o Kęstutis-Lietuvos ir 
Žemaitijos gynyba nuo vokiečių. Jis buvo 
Trakų ir Žemaičių kunigaikštis ir gyveno 
jo perstatytoje Trakų pilyje. Po Algirdo 
mirties Kęstučiui teko varžytis su brolio 
įpėdiniu Jogaila, kurį laikinai pašalino 
iš Lietuvos sosto. Kęstutis metams tapo 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, bet Jogaila 
jį pašalino. Kęstutis buvo Jogailos nurodymu 
nužudytas kalėjime. 
Legenda apie Kęstutį pasakoja apie jo 
santuoką su Birute. Kęstutis girdėjo apie 
Palangoje gyvenančią nepaprastai gražią 
mergelę Birutę. Ji buvo pagonių vaidilutę, 
prižadėjusi dievams skaistybę. Kęstutis nu-
vyko tenai jos aplankyti. Ji buvo ne tik graži, 
bet ir protinga. Jis prašė jos tapti jo žmona. Ji 
atsisakė, nes buvo vaidilutė. Jis ją prievarta 
pasiėmė iš Palangos ir iškilmingai nuvežė į 
savo sostinę Trakus. Ten jis sukėlė vestuves 
ir su ja susituokė.

Vytautas Didysis (1350-1430, valdė nuo 
1401) buvo svarbiausias Lietuvos didysis 
kunigaikštis. Jis praplėtė Lietuvą nuo Balti-
jos iki Juodosios jūros ir beveik iki Maskvos. 
Jis gynė Lietuvą nuo vokiečių puldinėjimų 
ir sustabdė vokiečių plėtimąsi į Lietuvą per 
Žalgirio mūšį (žr. aukščiau). Jis apkrikštijo 
Lietuvą 1387 m. (žr. aukščiau). Jis išlaisvino 
Žemaitiją iš vokiečių ordino ir ją apkrikštijo 
1413 m. Jis plėtė parapijų tinklą Lietu-
voje. Vytautas nukreipė Lietuvą į vakarus 
ir Lietuvoje vystė vakarietišką valstybę. 
Jis davė žemių kai kuriems ištikimiems 
sąjungininkais totoriams apsigyventi 
Lietuvoje prie Vilniaus ir Trakų. Jis taip pat 
atsivežė karaimų apsigyventi prie Trakų. 
1429 m. Vokietijos Imperatorius paskelbė 
Vytautą Lietuvos karaliumi. Vainikavimas 
turėjo įvykti 1430 m. rugsėjo 8 d., bet lenkai 

sutrukdė pasiuntinius su karūna. Pirmosios 
respublikos metais ta diena buvo švenčiama 
kaip Tautos šventė. Vytautas numirė, nesu-
laukus kartotinos delegacijos karūnavimo 
iškilmėms. 
4. Žino šias Lietuvos žymias moteris. Papa-
sakoja bent vieną kiekvienos nuopelną.
a. Karalienė Morta Mindaugienė (~1210-
1262, karalienė nuo 1253). 1251 m. 
kunigaikštienė Morta su vyru Mindaugu 
ir dviem sūnumis Rukliu ir Rupeikiu 
priėmė Romos katalikų krikštą. Ji gal ir 
turėjo vyresnį sūnų Vaišelgą, kuris priėmė 
stačiatikių krikštą (jis galėjo ir būti Mind-
augo ankstyvesnės žmonos sūnus). 1253 m. 
ji buvo karūnuota Lietuvos prima ir vienin-
tele karaliene šalia vyro karaliaus Mindaugo. 
Apie ją daugiau nežinoma.

b. Lietuvos didžioji kunigaikštytė Al-
dona Ona Gediminaitė (~1309-1339) buvo 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
dukra. 1325 m. apsikrykštino Onos vardu ir 
vedė Lenkijos karalaitį Kazimierą III Didįjį. 
Didikės tuo metu dažnai tapo tarptautinėmis 
įkaitomis per savo santuokas. Jos vedy-
bos politiškai suartino Lietuvą su Len-
kija bendromis jėgomis priešintis Teutonų 
(kryžiuočių) ordinui. Pagimdė dvi dukras 
Elžbietą ir Kunigundą. Ji buvo pamaldi ir 
mėgo muziką, ypač cimbolus. 1333 m. tapo 
Lenkijos karaliene, nors jos anyta, mirusio 

LDK Kęstutis su 
Birute Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui skirto 
medalio fragmentas

Karalienė Morta

Vytauto valdoma Lietuva

Gedimino pilies bokštas
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karaliaus našlė tam priešinosi. Ji įtartinai 
jauna mirė, tikriausia dėl politinių intrigų. 

c. Lietuvos didžioji kunigaikštienė Birutė 
Kęstutienė (?-1382 ar 1389) buvo Kęstučio 
žmona ir Vytauto motina. Ji priklausė bajorų 
šeimai iš Palangos. Vytautas teigė, kad 
Jogaila nužudė abu jo tėvus. Daugiau apie ją 
nežinoma. Legenda „Birutė ir Kęstutis“ yra 
populiarus ir žinomiausias pasakojimas apie 
Birutę.

d. Lietuvos didžioji kunigaikštytė So-
fija Vytautaitė (1371-1453) buvo Vyta-
tuto vienintelė dukra ir Maskvos didžioji 
kunigaikštienė. Didikės tuo metu dažnai 
tapo tarptautinėmis įkaitomis per savo 
santuokas. Būdama 14 metų amžiaus, 1385 
m. jos sužieduotuvės įvyko su Maskvos 
didžiojo kunigaikščio sūnumi Vasilijumi 
I Dimitraičiu. Ji krikštyta stačiatike (orto-
dokse). 1391 m. jis, jau tapęs Maskvos 
didžiuoju kunigaikščiu, ją vedė. Ji Vilniui 
padovanojo Dievo Motinos “Palaimintojo 
dangaus” ikoną. Ji pagimdė penkis sūnus 
(keturi vaikystėje mirė) ir keturias mergaites. 
Jos palikuonys tapo Maskvos didžiaisiais 
kunigaikščiais bei Olelkaičių kunigaikščių 
giminė. Vyrui mirus, jos tėvas Vytautas tapo 
nepilnamečio sūnaus regentas. Vytautui mi-
rus, Sofija protarpiais valdė Maskvą, kovojo 
su pretendentais į sostą ir bandė įkelti sūnų 
Vasilijų II Tamsųjį į sostą. 1451 m. vadovo 
Maskvos gynybai prieš totorių užpuolimą. 
Rusai ją vadina Sofija Vytovtovna.

5. Papasakoja apie Dariaus ir Girėno žygį.
Steponas Darius (1896-1933) ir Stepas 
Girėnas (1893-1933) buvo lakūnai. Abu 
vaikystėje emigravo į JAV ir domėjosi avi-
acija. S. Darius tarnavo JAV kariuomenėje 
pirmojo pasaulinio karo metu, o po karo 
įstojo į Lietuvos kariuomenę tarnauti 
valstybės atkūrimui. Amerikoje jie orga-
nizavo Amerikos lietuvių aviacijos šventes. 
Lėktuvu „Lituanica“ 1933 m. jie sėkmingai 
perskrido Atlanto vandenyną iš New York‘o 
link Kauno. „Lituanica“ yra lotynų kalbos 
žodis, reiškiantis „lietuvybė.“ Lėktuvas 
audros metu tikriausiai užsikabino už 
medžių viršūnių ir liepos 17 d. pusvalandį 
po vidurnakčio sudužo prie Soldino miesto 
Vokietijoje (dabartinė Lenkija). Lėktuvas 
pirmą kartą gabeno oro pašto laiškus iš JAV 
į Lietuvą. Lietuvos Paštas laiškus pažymėjo 
ypatingu antspaudu: „Nugalėję Atlantą žuvo 
Lietuvos garbei.“ Lietuvos skautų sąjunga 
abu apdovanojo Padėkos ženklu. Apie 
juos Lietuvos kino studija 1983 m. susukto 
meninį filmą „Skrydis per Atlantą.“

Kunigaikštytė Sofija Vytautaitė su savo vyru Maskvos 
didžiuoju kunigaikščiu Vasilijumi

Darius ir Girėnas prie ,,Lituanica’’ lėktuvo

Birutė

Kunigaikštytė Aldona Ona Gediminaitė
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Broliai suteikė „Geležinio Vilko Dantį,” 8mm Mauzerio šūvio 
grandinę.

Ne tik broliai skautai turėjo progą susipažinti su ginklais. Nemažai 
sesių iš Aušros Vartų-Kernavės ir Nerijos tuntų nužygiavo į Rako 
miškus apžiūrėti Miško Brolių paruoštą šaudyklą. Visi atvykę skautai 
ir skautės gavo progą apžiūrėti įvairius šautuvus bei ginklus. Tuo 
pačiu metu, virtuvės šeimininkės irgi pasinaudojo progą susipažinti 
su šautuvais.

Apmokomoji aikštė šią vasarą turėjo tris šaudymo punktus, lauko 
klasę ir naujai pastatytą pastogę. Visi darbai, medžiagos ir t.t. buvo 
savarankiškai parūpintos be jokios pašalpos iš tunto ar LSS.

Tarp kitko, didžiojo savaitgalio parade komendanto pareigas vykdė 
Miško Brolis LAPINAS. Tą patį vakarą, naujausias Miško Brolis 
VILKAS davė savo Miško Brolių skautų įžodį Rako miške tarp 
sąvųjų. Sekmadienio ryte, Miško Broliai ir dalyvavo naujų Skautų 
Vyčių įžodyje.

Tėvynės Labui !
Miško Brolių Skautas
s.v., ps. Algimantas Vaitkevičius
LAPINAS

Virš keturias dešimties metų Miško Bolių Skautų draugovė 
įgyvendiną savo šūkį “Tėvynės Labui!“

1971 m., A+A brolis UOSIS, (j.b., s.v., v.s. Juozas Šalčiūnas), 
įsteigė Miško Brolių skautų draugovę iš kurios kilo ir augo 
draugininkai, tuntininkai bei kiti įvairūs vadovai kitoms skautų 
rinktinėms.

2014 m., Rako stovykloje, nuo liepos pradžios iki stovyklos 
pabaigos, Miško Broliai skautai darbščiai tobulino apmokymų 
aikštę Rako miške. Ši apmokomoji aikštė buvo pradėta prieš 
du metus ir yra naudojama paruošti jaunus skautus įsigyti Boy 
Scouts of America (BSA) Marksmanship (šaulio) specialybę, 
ir kitokiems apmokymams. 

Šiais metais Rako stovykloj, Miško Broliai skautai, isšrikiavę 
ir apsirengę vieneto lauko uniformomis, priėmė penkiolika 
prityrusius skautus ir dešimts geltonšlipsius skautus kurie 
prisistatė bandyt užsidirbt BSA šaulio specialybę. Kiekvienam 
skautui reikėjo pereiti apklausos egzaminą, .22 kalibro šautuvo 
išlaikymo, saugaus naudojamo ir tikslaus taikimo punktus. 
Tikslumo vietoje, penki šoviniai buvo pasiūsti į taikinį ir keturi 
iš penkių turėjo būti ne daugiau nei vieno cuolio atstumo nuo 
kitų...ir buvo penki taikiniai!  Ne visiems kurie bandė įsigyti 
šaulio specialybę pasisekė. Tiems kuriems pasisekė, Miško 

Miško Boliai – Tegyvuoja
Rakas 2014

Miško Brolių šaudyklos instruktoriai: Viršutinė eilutė: RŪKAS (s.v., vsl. Arūnas Tamulaitis), A+A 
JAZMINAS (s.v., ps. Linas Paužuolis), KARDAS (s.v., ps. Arūnas Buntinas), apatinė eilutė: LAPI-
NAS (s.v., ps. Algimantas Vaitkevičius) ir VILKAS (s.v., vsl. Kovas Rugienius).
E. Leipus nuotrauka.
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Pasidaliję skiltimis, trečiadienio naktį pasistatę lapines, skautai pernakvojo ir 
pasiruošė vakarienę bei pusryčius. 
Jūrų skautai džiaugėsi, galėdami tobulinti savo buriavimo žinias ir mokyti tuos, 
kurie nebuvo buriavę.
Nors ketvirtadienio popietę termometrai rodė 36C, vyko sporto diena, ir sesė 
Renata Dūda su broliu Adomu Kuliešiumi pakvietė visus stovyklautojus į 
draugiškas varžybas.
Sesė Violeta Sriubiškienė vadovavo darbštiems padėjėjams ir padėjėjoms, kurie 
mus labai skaniai maitino. Valgėme tradicinio „Romuvoje“ kepamo viščiuko, 
skanaus kugelio, o karštomis dienomis – net šaltibarščių.
Skautai ir skautės, kurie mieste buvo išklausę teorinių pamokų, su broliu Neil 
Sherwood atliko praktiškąją dalį ir gavo gaisrininko pažymėjimus. 
Be Rimo Sriubiškio stovykla nebūtų tokia patogi. Jis su pagalbininkais 
prižiūrėjo, kad netrūktų vandens, būtų elektra, o dušuose pasilepintume net 
karštu vandeniu. 
Paskutinę stovyklos dieną lijo, tad, iki pietų sutvarkę aplinką,susivynioję šlapias 
palapines,stovyklautojai išvažiavo atgal į miestus. 
Pabuvome kartu, jaunesni pasimokė iš vyresnių – prie to paties ežero, po tais 
pačiais miško medžiais, toje pačioje stovyklavietėje, kuri mena vasaromis – jau 
daugiau kaip pusšimtį metų – lietuviškai klegančius vaikus, kalbančius suaugu-
sius, skambančias dainas. Ten tada prasidėjo lietuviškasis skautų stovyklavimas.
Ir svarbiausia, kad jis –tęsiasi.

Brolis Arūnas Dailydė
Ntrs. V. Skilandžiūnienės

„Romuvoje“ skautai stovyklavo 2016 metais rugpjūčio 
7-13 d.d. Susirinko 140 skautų ir vadovų nuo 
jauniausių penkiamečių“giliukų” ir „liepsnelių“ iki prie 
aštuoniasdešimtmečio artėjančių vadovų. Sulaukėme 
svečių – skautų iš Otavos,Detroito ir Čikagos. 
Stovyklai vadovavo sesė Vida Skilandžiūnienė ir brolis 
Andrius Utz. Komendantės pareigas ėjo sesė Audra 
iskantienė. 
Sekmadienį kun. Nerijus Šmerauskas, kuris su mumis 
buvo iki trečiadienio, atnašavo Mišias po atviru dan-
gumi stovyklos didžiausioje laužavietėje,prie ežero. Jis 
aktyviai buvo įsijungęs į stovyklos skautišką programą. 
Iki trečiadienio pas mus svečiavosi skautai Ieva Leiputė 
ir Tomas Brogas iš Lietuvos. Jie buvo aktyvūs programos 
dalyviai. Su jaunaisiais skautais jie aplankė Algonquin 
parką, o mus kvietė nuskristi į Lietuvą ir kartu stovyklau-
ti X tautinėje stovykloje,2018-aisiais švenčiant Lietuvos 
skautų organizacijos šimtmetį.
Dėl labai karšto ir sauso oro Ontario valdžia buvo priver-
sta uždrausti kūrenti bet kokį laužą nuo antradienio, bet 
pirmasis laužas sekmadienio vakare nuteikė stovyklau-
tojus linksmai nuotaikai, kurią visą stovyklą padėjo 
išsaugoti sesė Danutė Biskienė ir jos akordeonas. 
Sesė Renata Dūda, sporto vadovė, kas rytą pravesdavo 
mankštą, grojant trankiai muzikai, kuri pažadindavo 
ir išjudindavo visus dienos veiklai.Valgykloje po 
pusryčių visi su sese Danute linksmai dainuodavo, o ta 
trumpa dainavimo „pamoka“ nuteikdavo stovyklautojus 
linksmam ūpui. Tai skatino stovyklautojus dainuoti ir 
po pietų, ir po vakarienės – net ir be akordeono. Visa 
tai priminė vieno žurnalisto žodžius, kad Lietuva yra 
dainuojančių žmonių tauta.
Vyresnės, prityrusios skautės ir skautų vyčių kandidatai 
turėjo progos baigti pasiruošimo programas ir rimtai 
apgalvoti, kaip ateityje planuoja šioje organizacijoje 
aktyviai dalyvauti. Penktadienio lietingą naktį buvo duoti 
vyr. skaučių ir skautų Vyčių įžodžiai. Kaip jau yra tapę 
tradicija, naujos vyr. skautės anksti rytą dainuodamos 
aplankė visas pastovykles.

54-oji skautų stovykla “Romuvoje”

1. Romuvos stovyklos nuotrauka
2. Iš kairės: kun. Nerijus Šmerauskas, stovyklos komendantė ir rajono vadė v.s. Audra Puzerytė-
Viskantienė, sesė Ieva Leiputė (Lietuvos Vyriausia Skautininkė), Brolis Tomas Broga (X-TS Lietuvos 
viršininkas), viršininkė/tuntininkė s. Vida Skilandžiūnienė, viršininkas/tuntininkas ps. Andrius Utz 
3. Nauji skautai vyčiai. Iš kairės:Lukas Sherwood, Lukas Janowicz, Džiugas Nausėdas, Aidas 
Slapšys 
4. Naujos vyr. skautės Romuvos Kanados stovykloje 2016. Iš kairės: Nerija Sungailaitė, Carli 
Jurevičiūtė, Emilija Degutytė. 
(Vidos Skilandžiūnienės nuotraukos)

1.

2.

3.

4.
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“Rambyno” stovykla Kalifornijoj

“Rambynas 50” stovyklos seserija

Rambynas 50-mečio Bankete, Žemei Pirkti Komiteto 
originalus pirmininkas v.s. Rimtautas Dabšys dalinasi 
prisiminimais su Ramiojo Vandenyno Rajono Vadu s. 
fil. Auriu Jarašūnu. 

Penkiasdešimtmečio tortas

Šie 2016 metai LSS Ramiojo Vandenyno Rajono skautams tuom ypatingi nes atšventėm mūsų 
Rambyno stovyklavietės 50-metį.  1966 metais, aukštai San Bernardino National Forest kalnu-
ose, netoli Big Bear ežero, vietiniai skautai nusipirko maždaug 12 akrų sklypą ir tuojau pat joje 
suruošė pirmą stovyklą nuosaviojoje žemėje. 
Iš anksto buvo nuspręsta Rambyno 50-metį atšvęsti ne tik šios vasaros Rambyno stovykloje, 
bet taip pat ir su ypatingu puošniu banketu mieste.
Rambyno 50-mečio Banketas
Banketas įvyko gegužės 21 dieną, Santa Monica Woman’s Bay Club istorinėje salėje.  Su-
sirinko virš 300 svečių.  Vyko tyliosios ir aktyvios varžytinės per kurias buvo surinkta dar 
daugiau lėšų mūsų Rambyno 50-mečio lėšų rinkimo vajui.  Po trumpos programos, svečiai 
žiūrėjo puikiai paruoštą ps. Reginos Polikaitienės skaidrių programą kuri atšventė visus penkis 
dešimtmešius skautavimo mūsų Rambyne.  Vakaras užsibaigė laužo stilium – svečiai dainavo 
kartu pasinaudojant ypatingais paruoštais dainorėliais ir dainas gitarom ir akordeonu vedė 
broliai Aleksas ir Marius Vilkai ir Linas Polikaitis.  
Stovykla “Rambynas 50”
Šiais metais buvo ypatingai malonu švęsti mūsų numylėtos stovyklavietės Rambyno 50-tą 
gimtadienį pačiu stovyklos metu.  Sunku įsivaiduoti, kad lygiai prieš 50 metų Rambyne 
nebuvo nei pagrindinės aikštelės, nei kryžiaus, nei vėliavos stulpų, nesimatė nei bažnytėlė, 
nei laužavietė, nei joks pastatas, nebuvo jokios virtuvės, tualetų, ambulatorijos, sandėlio, ir 
nebuvo nei vandens.  Bet tais metais (1966) grupė Los Angeles skautų išdidžiai sustojo pirmoje 
stovyklavietės rikiuotėje ir su nepaprastu džiaugsmu ir pasididžiavimu, atidarė pirmą Los Ange-
les skautų stovyklą, nuosavoje žemėje.  
Per 50 metų, kiek čia nepaprastai daug darbo buvo įdėta pastatyti ir įrengti mums tokią puikiai 
atitinkamą stovyklavietę.  Ir per 50 metų, Rambynas priėmė tūkstančius skautų – kiek čia mes 
visi skautavę, kiek išmokę, susidraugavę, pasijuokę, pasidžiaugę.  Rambynas ir visi kurie yra 
čia dirbę ir stovyklavę tikrai nusipelnė ypatingos stovyklos ir nepaprastai ypatingo vidurinio 
savaitgalio atšventimo.
Žinodami, kad mūsų stovykla šiais metais dėl jubiliejaus bus ypatinga, nusprendėm ja pratęsti 
– ji tęsėsi 13 dienų (vietoj įprasta 10 dienų) nuo liepos 24 dienos iki rupgjūčio 6 dienos.  Buvo 
atvykę brolių ir sesių ir iš toliau, iš Arizonos, iš Čikagos, iš Detroito, iš Toronto ir iš New Jersey.  
Bet daugiausia džiaugėmės kad mūsų tarpe taip pat ir dalyvavo 2 skautai iš Lietuvos.  Brolis 
Ignas Balza ir sesė Augustė Slavickaitė, abu 19 metų, laimėjo konkursą Lietuvoje dalyvauti 
mūsų stovykloje.  Su jų išsireiškimais, žodynu, kalba, dainomis, užsiėmimais ir žaidimais, 
jie nepaprastai praturtino mūsų  stovyklą kasdien ir kas vakarą.  Ir jie ir mūsų  broliai ir seses 
užmezgė amžinas draugystes.  

Jei Skautų Aido skaitytojams būtų įdomu per-
skaityti mūsų stovyklos aprašymą kaip parašė 
iš Lietuvos dalyvavę skautai, sesė Augustė ir 
brolis Ignas, jų aprašymą rasite čia: 
http://www.skautai.lt/index/article/id/2487

Pagrindinis Rambyno 50-mečio Jubiliejaus 
paminėjimas vyko per didįjį savaitgalį nuo 
liepos 29 iki 31 dienos.  Džiaugiamės kad 
kartu su mumis atšvęsti atvyko LSS Pirmijos 
nariai: v.s. fil. Rūta Baltaduonytą-Lemon 
(pirmininkė), s. fil Albertas Kerelis (Vyriau-
sias Skautininkas/Brolijos Vadas), s. fil Daiva 
Chauhan (Vyriausio Skautininko Pavadu-
otoja/Seserijos Vadė), s. Lilija Gelažytė-
Kerelienė (Iždininkė), ir v.s. fil. Ričardas Chi-
apetta (A.S.S. Centro Vadijos Pirmininkas). 
Dalyvayvo taip pat ir LSS Garbės Teismo 
pirmininkė j.v.s. fil. Virga Rimeikiene. (Taip 
pat ir buvę Vyriausi Skautininkai v.s. Kazys 
Matonis ir v.s. Albinas Sekas, ir visa eilė 
buvusių Ramiojo Vandenyno Rajono Vadų ir 
Rambyno stovyklos viršininkų).  Stovyklos 
pradžioje, broliai ir sesės šiek tiek pabijojo 
kad atvyksta tiek daug “didelių sūrių.”  Bet 
po nepaprastai jaukaus ir artimo susipažinimo 
su LSS vadovybe, baimė išgaravo ir jos 
vietoj atsirado naujos asmeninės pažintys ir 
draugystės. 
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Nauji paskautininkai: Sigutė Miller, Patsy Jocas, 
Povilas Žemaitaitis ir Vitas Venckus

Stovyklos koviršininkai broliai Augis Gedgaudas ir 
Auris Jarašūnas, skautai iš Lietuvos Augustė Slavickaitė 
ir Ignas Balza ir tuntininkai Tara Barauskaitė ir Tomas 
Petokas, su naujom Rambyno meškom Dulke ir Dūmu

Skautai klausosi paskaitos

Per didžiojo šeštadienio vėliavų nuleidimą, džiaugiamės kad pas-
kautininko įžodžius davė net keturi skautai: ps. Patty Jocas, ps. Sigutė 
Miller, ps. Vitas Venckus ir ps. Povilas Žemaitaitis.  50-ties Metų 
Skautavimo Ženklas buvo įteiktas 13 broliams ir sesėms. Rudo šlipso 
įžodį davė brolis George Bernota.  Visa eilė paukštyčių ir vilkiukų 
taip pat buvo apdovanoti savo pirmais šlipsais.  Buvo malonu matyti 
kad dalyvavo pulkas iš Akademikų pastovyklės kuri šiais metais vėl 
Rambyne atsirado po eilę metų.  
Buvo suvažiavę tiek svečių šiam savaitgaliui, kad teko kai kuriems 
laukti virš valandos prieiti prie maisto.  Nuoširdus ačiū nuostabioms 
šeimininkėms kurios sugebėjo gardžiai pavalygydint beveik 400 
žmonių.  Vakare visi susispaudė prie didelio ir garsaus ir linksmo 
laužo.
Stovyklos metu įvyko labai daug skautiškų užsiėmimų: rankdarbiai, 
pionerija, iškylos prie Big Bear ežero, žvaigdžių stebėjimas (ačiū 
broliui Matui Kulikauskui), dienos iškylos, ir naktinė iškyla. 

Didelis ačiū Rambyno stovyklos komitetui ir broliams ir sesėms kurie 
įdėjo nepaprastai daug darbo aptaisyti ir atnaujinti visas Rambyno pa-
talpas šiai pratęstai ir padidintai stovyklai ir pagrindiniam savaitgaliui.
Didelė padėka taip pat visiems kurie apsiemė pareigomis Rambynas 
50 stovyklos metu:

1. Stovyklos vadovai
a. Stovyklos koviršininkai – s.v. s. fil. Auris Jarašūnas, s.v. p.s. Augis Gedgaudas
b. Stovyklos programos vadovė – v.s. p.s. Ringailė Barysaitė
c. Stovyklos komendantė – p.s. Daiva Mattytė
d. Stovyklos ūkvedžiai – p.s. Vytas Dabšys, s.v. Dalius Gedgaudas, s.v. p.s. 

Dainius Petronis, Steve Wroblicky ir Nestoras Ruplėnas
e. Vadovų Kursų Pirmininkės - p.s. Regina Jogienė ir p.s. Regina Polikaitienė
f. Stovyklos iėdininkės – p.s. Regina Jogienė, p.s. Laima Baipšienė
g. Stovyklos pirma pagalba, slaugė - Kristina Bandžiulienė
h. Šeimininkės:  
i) Liepos-24 – Liepos-29:  Vida Bruožienė, Rasa Gedgaudienė, Nida 
Petronienė, Lina Ruplėnienė (Arlene Petokas, Danutė Alekna, Birutė Bružas-
Ranes)
ii) Liepos-29 – Rugpjūčio-01:  Audra Reivydienė, Darija Francesco (Sigutė 
Miller, Audra Dabšytė, Laima Žilinskas, Daiva Schuksta, Audrė Kleven)
iii)  Rugpjūčio-01 – Rugpjūčio-06:  Patty Jocienė, Vaida Holwager (Povilas  
Jocas, Lori Peek)
2. Brolių “Auksakalnio” pastovyklės vadovai
a. Tuntininkas – s.v. p.s. Tomas Petokas
b. Pastovyklės Viršininkas –  s.v. Marius Vilkas-nuo Liepos 24 iki Liepos 30, s.v. 
Edvardas Dabšys-nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 06
3. Sesių “Auksinės Pakrantės” vadovės
a.Tuntininkė – v.s. p.s. Tara Barauskaitė
b.Pastovyklės Viršininkės – v.s. Aušra Venckutė-nuo Liepos 24 iki Liepos 30, 
v.s. Paula Van Der Sluys nuo Liepos 31 iki Rugpjūčio 06
4.Jaunų šeimų “Saulės Zuikučių” pastovyklės vadovai – v.s. Jūra Venckienė su 
pavaduotoja v.s. Kristina Mattiene
5. Akademikų pastovyklės viršininkas – v.s. Vytenis Vilkas 

s. fil Auris Jarašūnas
“RAMBYNAS 50” stovyklos koviršininkas
LSS Ramiojo Vandenyno Vadas
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Skautiškoji šeima 2001 m.: v.s. Irena Meiklejohn, anūkai – 
vilkiukas Nikolas ir sk. kand. Petras, žentas j.b. Paulius ir 
dukra vyr.sk. Rūta Stauskai

Romuvos 50-io šventėje 2012 m. Toronte, James Meiklejohn, 
Irena Meiklejohn ir Bronius Saplys.

Išėjusieji anapilin...

Su nuoširdžia pagarba ir liūdesiu išlydime Namo lietuviškosios skautybės išeivijoje ypatingą 
Sesę - Ireną Šernaitę-Meiklejohn, mirusią Toronte, ON, 2016 m. spalio 26 d.

Sesė Irena gimė 1932 m. lapkričio 28 d., Klaipėdoje. Vienas iš skautų įsakymų sako – 
„Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, o antroji apie save“. Tai toks buvo ir v.s. Irenos Mei-
klejohn kelias. Su džiaugsmu ir pagarba ji nuolat rašė apie kitų žmonių, vienetų, organizacijų 
atliekamus gerus darbus. Per tą skaudų Lietuvos okupacijos laikotarpį ji nepailstamai dirbo, 
kad Lietuvos vardas būtų gyvas.

Kanadoje atgaivinus „Skautų aidą“ 1950 m. ir jo redagavimą bei leidimą nuo 1951 m. 
perėmus Kanados rajono (vėliau LSB) vadijai Toronte, kurio redaktoriumi buvo v.s.fil. 
Stepas Kairys, sesė Irena buvo redakcijos narė. (Taip pat nuolatinė bendradarbė ir rekcijos 
narė 2000-2013 m.) 2012 m. švenčiant Romuvos stovyklavietės 50 m. jubiliejų, sesė Irena 
ilgiausiu straipsniu aprašo vykusią šventę, visus stovyklavietei įgyti, vadovauti darbuotojus, 
bet nepamini, kad ir ji tais, 1962 metais, buvo viena iš stovyklavietės pradininkių, valdybos 
narių.

1965 m. rugsėjo 18-19 d.d. Toronte vyko Lietuvių skaučių seserijos vyr. skaučių sąskrydis, 
kurio organizatorės buvo s.Irena Meiklejohn ir ps. S. Gotceitienė, o programos vadovė s. D. 
Lukienė.

1972 m. Toronte įsisteigė Kanados etninių grupių taryba; lietuves skautes atstovavo v.s. Liu-
da Gvildienė ir s. Irena Meiklejohn. Tais pačiais metais Irenos namuose įvyko lietuvių, latvių 
ir esčių skaučių Vyriausiųjų skautininkių M. Vilks, H. Kuutma ir Lilės Milukienės posėdis.

1981 m. Skaučių seserijos vadovių suvažiavime Irena buvo programos dalyvė.
v.s. Irena Meiklejohn LSS Geležinio vilko ordinu buvo apdovanota 2013 m.
Skautybės tarnyboje, šalia spaudos darbų, prisimename 1958 m. dvi savaites vykusią Cana-
dian National Exhibition parodą, kurioje lietuvių skyriaus paruošimą bei dalyvavimą koordi-
navo sesė Irena.  1976 m. Ontario Science Center Kalėdiniame festivalyje Irena Meiklejohn 
vadovavo lietuvių pavilijonui, kur skautės rodė kaip veriami šiaudinukai. Verti šiaudinukus 
sesė Irena su bendradarbėmis dažnai mokė ir Toronto lituanistinės mokyklos mokinius.

Lietuvių Tautodailės išeivijoje institutui sesė Irena priklausė nuo pat jo įkūrimo 1977 m. 
Toronte. Tarybos narė 1977-1999 m., Tarybos pirmininkė 1988 m.

Liūdesy lieka Irenos vyras James Miklejohn, sūnus Petras Meiklejohn su žmona Solveiga, 
jų sūnūs Joris ir Aistis, dukra Rūta Stauskienė su vyru Paulium, jų sūnūs Petras ir Nikolas, 
brolis Gytis Martin Šernas (Toronto), brolis Valentinas Šernas su žmona Jone (New Jersey).
Brangi Sese Irena, ilsėkis ramybėje, Viešpaties prieglobstyje.

Alė Namikienė
 

In 
Loving Memory of

I.M.Irena Meiklejohn
November 28, 1932
Klaipėda, Lithuania

~
October 26, 2016

Mississauga, Ontario

Atėjus lapų išėjimo metui,
tą vakarą, kada manęs nebus,
brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu!

~ Poetas Justinas Marcinkevičius  

v.s. Irena Šernaitė-Meiklejohn
1932 - 2016
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Išėjusieji anapilin...

Ps. fil. (Jazminas) A.A. LINAS J. PAUŽUOLIS mirė 2016 m. gegužės 14 d., sulaukęs 59 
metų. Jis gimė 1957 m. vasario 13 d., Chicago, IL. Gyveno Hanover Park, IL, anksčiau 
Marquette Park. Nuliūdę liko - žmona Carrie Rudd Paužuolienė, sūnus Antanas, sūnus 
Dominic, tėvas v.s. fil. Antanas Paužuolis, brolis Rimantas su žmona Patricia, brolis Algirdas 
su žmona Judy, dukterėčia Lindsey Bartlett su vyru Jacob ir vaikais Emma ir Ellie, sūnėnas 
Nicholas Paužuolis su žmona Gigi ir vaikais Ashton ir Lilliana, sūnėnas ir krikšto sūnus 
Thomas Paužuolis su žmona Nicole, krikšto sūnus Gianni Bandera, krikšto duktė Hayley El-
len Petkus, artimi draugai Domenic Bandera su žmona Mary, Donny Petkus bei kiti giminės 
Lietuvoje. Linas priklausė Lietuvos Skautų organizacijai. A. a. Linas buvo a. a. Emilijos 
Vaitkevičiūtės sūnus. 

Labai liūdna šeimai, tėvams, draugams ir organizacijai, kad jaunas, darbštus ir turintis paty-
rimo skautiškai veiklai asmuo palieka mus. Linas gimė ir augo skautiškoje šeimoje. Ištikus 
širdies priepuoliui, vos 59-erių metų vyro gyvenimo siūlas nutrūko.
Linas skautauti pradėjo „Rako” stovykloje būdamas tik šešių mėnesių. Ačiū tėvams, kad 
surado stovyklavietę, kurioje buvo supažindintas su visais stovyklautojo nepatogumais.
Metai bėgo kaip pavasario žydinčios ievos. Per bėgančio laiko pra¬varas buvo dalyvauta 
įvairiuose mokymo kursuose, dirbama su „Lituanicos” skautais, ruošiant juos „Erelio” 
žymeniui pagal Amerikos skautų programą. Apytikriai per trejus metus „Lituanicos” tunto 
skautų „erelio” žymeniui buvo paruošta 20 skautų. Viskas buvo daroma skautų tėvams 
pritariant. Ši programa yra gera tuo, kad jaunuolius ugdo sumaniais vadovais Amerikos 
visuomenėje. Ši programa labai padeda ieškant darbo. „Erelio” ženklo turėjimas yra naudin-
gas. Norint gauti „Erelio” žymenį, reikėjo įdėti daug pastangų, – Lino, jaunuolių ir tėvų ben-
dro darbo. Amerikiečių skautai buvo supa¬žindinti su lietuviais skautais, o lietuviai skautai 
buvo pristatomi Amerikos skautams kaip pavyzdys, kad per darbą galima daug pasiekti. 
Linas į „Lituanicos” tuntą įsijungė 1965 m. kaip jaunesnysis skautas. 1968 metais davė 
pasižadėjimą būti skautu. Nuo pat įstojimo į „Lituanicos” tuntą Linas daug laiko skyrė skautų 
užimtumui. Dvejus metus „Lituanicos” tunte ėjo tuntininko pareigas. Organizavo plaukimo, 
gyvybės gelbėjimo ir pirmosios pagalbos kursus. Buvo laikotarpių, kada jūrų skautų veikla 
buvo silpna, ypač naujesniųjų jūros skautų. Tuntininkas juos paskyrė dirbti su skautų viene-
tais. Lino veikla ne visiems patiko. Sunku visus patenkinti. Buvo daroma tai, kas tuo metu 
buvo prieinama pagal turimas pajamas. 
Linas labai daug darbo įdėjo ruošdamas tunto šaudymo aikštę. Jam talkino Algis Vaitkevičius 
ir keletas kitų, buvusių Miško brolių. 
Negailestinga mirtis nusinešė gabų, Skautų sąjungos neįvertintą skautų vadovą. Lino 
laidotuvėse dalyvavo daug jaunimo, nes Linas juos mylėjo ir mokėjo su jais sugyventi. Linas 
buvo patarėjas, jis nieko nebarė ir nieko nevertė daryti. Leido skautams patiems spręsti. 
Gyvenimas painus, kupinas nežinomybių, bet skaudžiausia, kai Amžinybėn išeina jaunas.
Viskas praeina, lieka tik „išdainuota muzika”. 
Ilsėkis ramybėje, draugų aplankytas ir pagerbtas.

SENAS VILKAS

Linas J. Paužuolis
1957- 2016

A†A Ps. fil. Linas Paužuolis (Jazminas)
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A†A Brolis j.b. s.v. v.s. Juozas Šalčiūnas UOSIS Miško 
Brolių Skautų Steigėjas.

Išėjusieji anapilin...

Atsisveikinant su broliu Juozu Šalčiūnu, pagarbiai priminsiu jo nuopelnus Lietuvių Skautų 
Brolijai. Svarbu prisiminti kad brolis Juozas Šalčiūnas buvo apdovanotas Geležinio Vilko 
Ordinu, tai Lietuvių Skautų Sajungos aukščiausias apdovanojimas . Taip pat reikėtų paminėti, 
kad jis buvo Lituanicos tuntinkas ir pakeltas į vyr. skautininko laipsnį.
Skrendu mintimis į rodos ne taip tolimą praeitį. Sunku man pačiam tikėti, kad jau praslinko 
virš 45-keri metai nuo mano pirmo susitikimo su broliu Juozu. Buvau dar jaunas geltonšlipsis 
skautukas, o brolis Juozas, apsirengęs tvarkinga ir puikiai išlyginta jūrų budžių uniforma ir 
teisingai dėvintis jūrų budžių skrybelę, man padarė nepaprastai gilų įspūdį.
Jo didinga būsena ir asmenybė paplito per visą Čikagos lietuvių skautų veiklą. 
Jo sugebėjimas vadovauti buvo įgimtas, beveik nereikalaujantis pastangų. Jis lengvai visus 
įtraukė, net ir labiausiai užsispyrusius neklaužadas.
Kai brolis Juozas apsiėmė vadovauti oro skautams, beveik per akimirką, oro skautai tapo 
šauniais skautų pavyzdžiais.
Jo vadovavimo stilius buvo pagrįstas pristatyti aukštus siekius žinant, kad skautai turi įgimtą 
galimybę visas užduotis gerai atlikt ir atsiekti nusistatytus tikslus.
1970-aisiais metais brolis Juozas sutiko įkurti naują skautų draugovę. Aš, kartu su 11-ką kitų 
16-likamečių, buvau įtrauktas į tą naujai sukurtą, Miško Broliais pavadintą, skautų draugovę.
Vienas iš pirmųjų draugovės uždavinių buvo surinkti pasiūlymus draugovės uniformai. Svar-
biausiai, naujoji uniforma turėjo laikytis nustatytais LSS nuostatais. 
Pristatėm broliui Juozui mūsų pasiūlymus. Jis išklausė mūsų siūlymus - nuo skirtingų 
antpečių iki žalių berečių – tačiau jo buvo galutinis sprendimas. 
Taip ir atsitiko… Pagal brolio Juozo įsakymą, Miško Brolių uniforma bus gilesnės spalvos su 
gintaro spalvos šlipsu, fetros bus dėvimos ant kairio peties ir Gedimino Stulpus ant dešinės 
rankovės. Ir turėsime lazdas taip kaip skautai Lietuvoje kadaisiai turėjo!
Toliau, pagal Lietuvos laisvės kovotojų partizanų pavyzdį ir pagerbiant jų narsumą, brolis 
Juozas įsakė visiems pasirinkti slapyvardžius. Brolis Juozas pasirinko slapyvardį UOSIS. 
Pagalvojęs, nustebau kaip jo slapyvardis tiko jo charakteriui. Tiems, kurie nežinote, uosio 
mediena yra tiesi, stipri ir nelanksti. Lygiai taip kaip brolis UOSIS: tiesus, tvirtas ir nepalen-
kiamas.
Mes buvome pirmoji Miško Brolių laida. Po mūsų sekė dar daug daugiau – virš 
penkiasdešimt. Jis mumyse įskiepijo jo vadovavimo principus: sąžiningumas, žodžio 
ištesėjimas ir teisus drausmingumas. Jo įskiepyti tvirti skautavimo ir vadovavimo principai 
išauklėjo mus būti geresniais skautais ir geresniais vadovais.
Per mano virš 20-tį metų tarnybą kariuominėje,dažnai jutau jo ranką vedant mane. Mano 
ausyse vis aidėjo jo žodžiai: “Atlik visus uždavinius kuo geriausiai gali.”
Jis buvo mūsų įkvėpianti jėga, vadovas ir, svarbiausia, Miško Brolių įkūrėjas ir steigėjas. 
Jo sukurta Miško Brolių skautų d-vė, yra Lietuvos partizanų istorijos pažinimas.  Jo dėka ir 
vadovavimu, tapome ne vien tik geresniais skautais ir geresniais vadovais - gal svarbiausiai - 
geresniais piliečiais ir tvirtesniais vyrais. Štai, toks jo palikimas.
Jo garbei Miško Brolių skautų lelijėlėje įamžinom brolio Juozo slapyvardį. 
Niekada nebus kito Miško Brolių vado - bus tik jo pavaduotojai. 
UOSIO slapyvardis toliau niekada nebus kitų Miško Brolių skautų naudojamas. Jis buvo 
nepakeičiamas vadas. 
Kai ateis mano eilė stovėti prieš dangaus vartus esu tikras, kad šalia šv. Mykolo Arkan-
gelo, sargyboje stovės ir mane pasitiks UOSIS. Tikiu, kad tiktai po jo sprendimo, man bus 
leidžiama įeiti pro vartus.
Iki tol, ilsėkis Viešpaties ramybėje mano Vade, mano mokytojau, mano geras drauge ir labi-
ausiai, mano broli skaute.

Tėvynės Labui!
Miško Brolių Skautas 
s.v ps. Algimantas Vaitkevičius
LAPINAS

jb. sv. vs. Juozas Šalčiūnas
1925- 2016

A†A Brolis Uosis

Miško Broliai Algimantas Vaitkevičius, Arūnas Buntinas, 
Arūnas Tamulaitis ir neseniai miręs Linas Paužuolis atsisveikina 
su savo mylimu ir gerbiamu vadu broliu Uosiu.
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Išėjusieji anapilin...

A † A JULIJONAS (JULIUS) ŠPAKEVIČIUS mirė 2016 m. gruodžio 14 d. Boston, MA. 
Gimė 1931 m. birželio 20 d., Kaune, Lietuvoje. Gyveno Westwood, MA. Giliai nuliūdę liko: 
žmona Renata (Pakštytė), duktė Danguolė Altman su William, vaikais Dariumi, Indre, Ilona 
ir Isabella, duktė Brigita Rasienė su Tomu, dukromis Sofia ir Alisa, ir duktė Vita Auštrienė su 
Edžiu, dukromis Elyte ir Krista. Julius mokėsi Kauno VIII gimnazijoje. Artėjant sovietams, 
1944 m. kartu su šeima pasitraukė į Vakarus. Beveik ketverius metus praleido Kempten, 
pietinėje Bavarijoje. Ten lankė lietuvių gimnaziją. 1949 m. atvyko į JAV ir gyveno Brockton, 
MA. Po metų, kilus Korėjos karui, tarnavo JAV aviacijoje 1954–1957 m. Bostono univer-
sitete studijavo taikomąją dailę. Studijuodamas priklausė Akademikų Skautų sąjūdžiui, 
filisteris, vyr. skautininkas. Baigęs mokslus, dirbo keletoje reklaminių agentūrų. Nuo 1966 m. 
ligi pensijos amžiaus, įsteigė ir vadovavo grafiškų patarnavimų studijai Eurografica. Taip pat 
atliko daug darbų lietuviams – ypač lietuvių bažnyčioms, skautams, Lietuvių Bendruomenei. 
Mėgo klasikinę muziką, meną, filateliją ir žiūrėti laidas apie sportą. Priklausė JAV LB – buvo 
Tarybos (1976-78) ir Bostono apygardos ir apylinkės v-bų narys. Skautas, akademinio skautų 
sąjūdžio Korp! Vytis filisteris. 26 metus veikė Lietuviškosios skautybės fondo valdyboje.

Julijonas Špakevičius
1931- 2016

A†A Julijonas (Julius) Špakevičius

Po sunkios ir ilgos ligos, 2016 m. birželio  7 d. amžinybėn iškeliavo A † A inž. fil. 
ALGIRDAS STEPAITIS. Jis gimė 1924 m. birželio 17 d. Tauragėje. Gyveno Arling-
ton Heights, Illinois. Inžinerijos studijas pradėjo po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje, 
Karlsruhe Technologijos universitete ir užbaigė Illinois universitete, Urbanoje, gaudamas 
statybos inžinieriaus diplomą. Ilgus metus dirbo žemės alyvos perdirbimo technologijos 
bendrovėje (Universal Oil Products Co.) Čikagos priemiestyje, projektuodamas „rafin-
erijas” bei vadovaudamas tų įmonių statyboms Šiaurės bei Pietų Amerikoje ir daugelyje 
Europos kraštų: Vokietijoje, Didž. Britanijoje, Italijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, 
Lenkijoje, Kazachstane, Saudi Arabijoje ir Korėjoje. Algirdas labai džiaugėsi atgimusia 
Lietuva, sekė dabartinį gyvenimą, rėmė Lietuvos organizacijas ir asmenis. Algirdas visą 
gyvenimą buvo veiklus skautas – pradėjęs skiltininku Lietuvoje ir baigęs filisteriu aka-
demiku Amerikoje. Didžiame liūdesyje liko žmona Laimutė Smalenskaitė, mirusios sesers 
a. a. Aldonos ir a. a. Mariaus Sodonių sūnūs – Arūnas, Giedrius, Algirdas ir jų šeimos, 
sesuo Gražina Stepaitytė-Herzog ir jos sūnus Jonas, pusseserė Olga Vaičaitienė-Juknius, 
pusbrolis Bruno Hesas Kanadoje, giminės Vokietijoje ir Lietuvoje.

inž. fil. Algirdas Stepaitis
1924- 2016

A†A Algirdas Stepaitis
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Australijoje
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Lietuvoje, Rumšiškese
 "Laužu Karta"

Šiaures Amerikoje
X-TS Custer MI

LIETUVISKOJI SKAUTIJA
SVENCIA SIMTMECIO JUBILIEJU
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Sesės skautės, 
Saulutė mums nušvito!
Drasiai visos sutiksim džiaugsmo rytą,
Ir žygiuodamos šauniai,
Uždainuosime linksmai

802 North Waiola 
La Grange Park, IL 60526

PERIODICALSSKAUTŲ AIDAS


