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Kaip visuomet, ačiū Skaistei už nuostabų darbą ir la-
bai gražų Skautų Aidą.  O kad Skautų Aidas ir toliau 
būtų toks įdomus ir gražus – man reikia Jūsų pagal-
bos – toliau siųskite rašinėlius, straipsnius, nuotrau-
kas, piešinėlius, nuomones ir pastabas.
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1918 –2018 · ŠIMTAS METŲ LIETUVAI · LIETUVIŠKOSIOS SKAUTIJOS ŠIMTMETIS

L A I M Ė T O J A I  P A G A L  S K A U T Ų  S K Y R I U S :

Iki 6 m.  liepsnelės/giliukai:
   Daiva Mills

6 – 10 m. jaunesnieji skautai/skautės, bebrai, ūdrytės:
   Pirma: Audra Mills
   Antra: Alexandra Didžbalytė
   Trečia: Emilia Mulier
   Ketvirta: Ilona Kudirkaitė

11 – 14 m. skautai/skautės, jūrų jauniai/jaunės:
   Pirma: Elena Schmedlen 
   Antra: Izabelė Didžbalytė, Aura Degutytė
   Trečia: Elzbieta Kungytė

14 – 16 m. prityrę skautai/skautės, jūrų skautai/skautės:
   Pirma: Aura Degutytė
   Antra: Lina Barškėtytė
   Trečia: Vija Marukaitė

17 – 23 m.  vyresnės skautės/vyčiai, budžiai/gintarės, akademikės/ai skautės/skautai:
   Pirma: Rasa Kerelytė
   Antra: Maya Chiapetta

Lietuvių Skautų Sąjunga pravestos
Lietuvių Fondo 

Prel. J. Prunskio Vardinio Fondo

RAŠINIŲ KONKURSO LAIMĖTOJAI
Už rašinius religinėmis ar kitoms charakterio ugdymo temomis

Premijos: pirmai vietai $200, antrai vietai $100, trečiai vietai $50, ketvirtai vietai $25, lieps-
nelėms/giliukams $25. Konkurso komitetą sudarė v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, SJ, p.s. fil. 
kun. diak. Erika Brooks, j.p.s. fil. kun. Vilius Dundzila. Konkurso dalyvių straipsniai ir pieši-
niai bus atspausdinti „Skautų aide.“

Budėkime!
 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
L.S.S. Tarybos Pirmininkė
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Kodėl aš esu liepsnelė...

Mano vardas Daiva Ona Stanevičius Mills. Aš gimiau švento Juo-
zapo ligoninėje, Toronte, Kanadoje 2013 m. vasario mėnesį 4 d.

Aš myliu Lietuvą. Aš myliu Kanadą. Aš myliu Dievą. Aš myliu 
mamą ir tėtę. Aš myliu sesutę ir močiutę. Aš myliu krepšinį. Aš myliu 
stovyklauti. Prieš stovyklaujant, aš lankau sueigas. Sueigos smagios 
- mes dainuojame, žaidžiame, iškylaujame, draugaujame kartu. Aš 
myliu savo vadoves - jos nuostabios. Aš myliu kitas liepsneles ir visus 
giliukus. Aš myliu būti liepsnelė.

Nupiešiau palapinę, laužą, lietuvišką vėliavą ir dainas. Mėginau 
save nupiešti, bet nepasisekė - mokėjau tik savo baltą šlipsą nupiešti, 
bet buvo keista nes be manęs neapsimoka nešioti savo šlipsą.

Linksmų šventų Kalėdų ir gerų naujųjų metų.

Daiva Mills

Jeigu gyvenčiau LT…

Jeigu gyvenčiau Lietuvoje, aš irgi būčiau jūrų skautė.
Šią vasarą aš keliavau į Lietuvą. Tenai turėjau progos dalyvau-

ti 100mečio skautų stovykloje – oi, kaip nuostabu. Tenai susitikau 
savo krikšto tėvelį, kunigą Juozapą Mariją bei kitus draugus ir pa-
žįstamus. Tiek skautų. Tiek meno. Tiek lauko virtuvės įmonių. Tiek 
įdomių lietuviškų vaizdų – geriausias įspūdis – tai malūnas. Tiek 
užsiėmimų – ypatingai ieškinys. Tiek draugiškumo. Tiek malonumo. 
Tiek skautų – žemės, ar jūrų. Man taip patiko, kad matėme skautų 
iš įvairių kraštų.

Šią vasarą aš keliavau septynias savaites Lietuvoje – įsimylėjau 
į Lietuvą. Įsivaizdavau tenai gyvenant. Pirmiausia buvo smagu su-
sidraugauti lietuviškai. Aš susidraugavau, ypatingai su Viljamuku, 
Deimante ir Matu. Buvo smagu su jais praleisti laiką – žaisti van-
dens parke, HBH parke, Megoje. Antra buvo smagu pamatyti Lietu-
vos vietas – mes keliavome į Trakų Pilį, Palangą, Vilnių, Klaipėdą, 
Kauną, Šiaulius, Druskininkus, Alytų. tt. Mėgiamiausia mano vieta 
buvo Alytus nes aš galėjau su savo pusbroliu žaisti.

Jeigu aš gyvenčiau Lietuvoje, aš gyvenčiau Laisvės Alėjoje Kau-
ne. Man ten patiko visos parduotuvės, bažnyčios ir paminklai. Aš 
norėčiau mokintis lietuvių kalba. Kai baigčiau mokyklą, aš norėčiau 
toliau daryti gerus darbelius. Būtų labai gražu, kad aš irgi turėčiau 
darbą ginti tėvynę.

Aš labai mėgstu skautauti ir daryti kas dieną gerą darbelį. Vienas 
iš gerų darbelių yra padėti savo šeimai. Aš padedu maisto gamyboje, 

Konkurso nugalėtojų darbai
Iki 6 m. | Liepsnelės/giliukai

6 – 10 m. | Jaunesnieji skautai/skautės, bebrai, ūdrytės

1 vieta

2 vieta

mėgiamiausiai ruošti salotas. Aš irgi valau savo kam-
barį. Aš irgi giedu bažnyčioje ir dainuoju lietuviškai.

Jeigu nedaryčiau gerų darbelių, aš jausčiausi tusčia. 
Nes aš myliu – ne tik savo tėvynę Lietuvą bei Kanadą, 
bet ir gamtą ir visus žmones.

Audra Katarina Stanevičius-Mills
Toronto ūdrytė

Gimusi 12.10.2010

Alexandra Didžbalytė
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3 vieta

4 vieta

Aš esu Emilia. Aš gimiau ir augu Anglijoje, netoli Londono. Mano mama 
lietuvė, o tėtis belgas. Mano mama nori, kad aš kalbėčiau lietuviškai ir žino-
čiau lietuviškas tradicijas ir papročius.

Mano megstamiausia lietuviška šventė yra kūčios. Tai vakaras prieš Ka-
lėdų šventę. Mano šeima kūčias švenčia namie prie didelio stalo uždengto 
linine staltiese. Mes turime 13 patiekalų ir mes privalome visų jų paragauti. 
Mes visada gaminame kučiukus. Mano tetis juos labai mėgsta. Kūčių vakarą 
mes nevalgome mėsos, todel visi patiekai būna padaryti iš daržovių ir žu-
vies. Dažnai turime daug salotu ir grybų. Mes paliekame šieno po staltiese ir 
po vakarienes žaidžiame burtus su juo. Tai magška naktis, kai gyvuliai kal-
ba ir burtai vyksta. Po vakarienės mes paliekame tuščia lekštę, kad mirusieji 
ateitų ir įsidetų sau valgyti.  Aš taip pat švenčiu kūčių vakara šeštadienineje 
Lietuvių mokykloje Bitėje. Mano draugė atneša labai skanų kisielių. Tai pat 
skaniausias gėrimas. 

Lietuvių mokykoje mes mokinames tradicinius lietuviškus šokius. Man 
patinka šokti prie laužo per užgavienių šventę. Bitės mokykloje aš tuoj turė-
siu savo tautinį kostiumą. Bus smagu su juo šokti.

Velykas mes švenčiame su mano mamos brolio šeima. Mes dažome vašku 
kiaušinius ir juo ridename nuo kalniuko. Netoli mūsų yra bažnyčia. Mes per 
Velykas gauname ten daug šokoladinių kiaušinių. 

Aš esu lietuvė ir man patinka švesti lietuviškas šventes. Man jos visos 
labai smagios.

Emilia Mulier
iš Anglijos Skautų 
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11 – 14 m. | Skautai/skautės, jūrų jauniai/jaunės

1 vieta 2 vieta

3 vieta

Izabelė Didžbalytė

Lietuva visada yra ir bus mano širdyje. Nors Lietuva yra toli aš vistiek save 
laikau lietuve tiek pat kiek ir amerikiete. Nors kas metai praleidžiu Lietuvoje tik 
du mėnesius arba 16 %  visų metų, bet ten man gera kaip namie. Kodėl? Nes 
lietuvybė yra mano kraujyje ir kasdieniniuose darbuose. 

Nuo 3 metų aš lankau lituanistinę Niujorko Maironio mokyklą, lietuvišką 
parapiją, o nuo šešių metų aš buvau ir New Yorko skautų dalis ir dėl to kasdiena 
paistengiu padaryti bent vieną mažą gerą darbelį. Vieną kartą per mėnesį po lie-
tuviškos mokyklos mes skautai turime savo sueigą. Tie susirinkimai būna vieni iš 
patčių geriausių, įdomiausių ir įspūdingiausių momentų mano mėnesyje. Mano 
lietuviška dalis duoda man galimybę  praleisti laiką ir susitikti su kitais skautais 
draugais , daryti įdomius užsiėmimus, kurie ugdo ir mano lietuvių kalbą.

Vienas iš svarbiausių dalykų kurie padaro mane lietuve yra mano kilmė. Abu 
mano tėvai yra lietuviai ir tas padaro mane 100 % lietuve pagal kilmę. Kiekvieną 
vasarą aš su savo šeima  skrendame į Lietuvą. Ten mes praleidžiame laiko su  
giminėmis ir draugais. Ši vasara buvo įpatinga nes Lietuva šventė savo šimtmetį. 
Aš nekantravau nuskristi į Lietuvą,  nes aš žinojau, kad manęs laukia daug naujų 

Aš Lietuvoje negimusi, ten neaugau, bet save laikau lietuvaite..... nuotykių. Pirmiausiai dainuoti Šimtmečio dainų 
šventėje su Lietuvos vaikais buvo labai įspūdinga. 
Kitas nepamirštamas  dalykas buvo  dalyvavimas  
skautų tarptautinėje jubiliejinėje stovykloje Rum-
šiškėse, kuri vadinosi Laužų karta. Nors aš labai 
jaudinausi, nes Lietuvoje stovyklavau pirmą kartą  
aš labai laukiau tos dienos kai galėsiu Rumšiškėse 
su skautais iš viso pasaulio skautauti, pasidžaug-
ti gamta ir susirasti draugų ir daug išmokti apie 
Lietuvą. 

Kai aš pažiūriu į save veidrodyje aš matau ne 
tik mergaitę, bet ir lietuvaitę. Lietuvę kuri yra Lie-
tuvos skautė ir tuo didžiuojasi. Nors aš gimiau ir 
gyvenu Amerikoje , šalyje kuri yra labai toli nuo 
Lietuvos, Lietuva yra ir visada bus mano gyveni-
mo dalis, o aš Lietuvos dalis.

Elžbieta Kungytė, 12 m. 
Niujorkas
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Aš Lietuvoje nei gimus nei užaugus bet aš save laikau lietuvaite 
nes aš užaugau lietuviškoje šeimoje, lietuvių bendruomenėje ir esu 
prityrusi skautė. Nuo pat pradžios mano gyvenimo aš užaugau lie-
tuviškai. Mokiausi skaityti, rašyti ir kalbėti lietuviškai. Net ir dabar 
dažnai atsisėdu skaityti ir rašyti lietuviškai. Nors man biskį nuobodu 
man labai svarbu. Aš labai dėkinga, kad aš esu lietuvė, nes aš lankau 
lietuvių mokyklą, chorą ir lietuvių skautus. Užaugti ir žinoti savo gim-
tąją kalbą yra dovana, kur mes neprisipažįstam. Mano gyvenimas 
yra tikrai įdomesnis mokant lietuvių kalbą. Aš turiu gimines, draugus 
ir pažįstamus kurie yra lietuviai. Aš mėgstu važiuoti į mano mylimą 
šalį Lietuvą. Bet būti lietuvė nėra tik šventės ir kelionės. Tai yra kultū-
ra, religija ir net istorija.

Aš ne tik užaugau lietuvė bet ir katalikė. Vienas svarbiausių skau-
tų įžodžių yra mylėti Dievą, tėvynę ir artimą. Lietuva yra krikščionių 
šalis. Aš negyvenu Lietuvoje, bet aš einu į lietuviškas mišias kiekvieną 
sekmadienį. Būti katalike reiškia mylėti visus, garbinti visus ir nebūti 
savanaude. Mano visa gyvenimą bažnyčia padarė mane artimą prie 
mano šalies, mylimų ir net skautų bendruomenės. Mano parapijos 
salėje vyksta skautų Kaziuko mugės ir aš dėkinga nes Dievas laimina 
skautų bendruomenę. Būti katalike yra nuostabi ir graži dalis mano 

Malda Skautams.
Dear God,
We want to thank you for bringing all the sisters and the brothers 

together as one huge family. Everyday we want to thank you for giving 
us something new everyday. Thank you for giving us a beach or simply 
water that we can go sailing on. Thank you for giving us nature so 
that we can learn something new everyday. Thank you also for giving 
us the tools, that we could use. Everyday we might not be happy but 
we know having you by our side we become stronger and stronger. 
Thank you for letting us be scouts that can always stick together. We 
also want to thank for the strong , faithful , and caring leaders, that 
look after us. God, help us everyday to stay strong , as a family. Pro-
tect the brothers and sisters and so that we might always stay positive 
and happy. We also want to thank for all the scouts that were once 
important to us, especially the ones who passed away. We also want 
to pray for Kunigas Saulaitis, so that he stays strong and healthy. God, 
thank you for letting us go to Camp Rakas every summer. Thank You 
for looking after the camp and especially after us. We might be won-
dering everyday if you are listening to our prayers , but we know that 
you are here for everyone. As scouts we might be lonely some days but 
we know that you always send us someone to make us feel better. We 
might have some ups and some downs but we know that you have a 
plan for us. Heavenly father pray for us that we might be safe, and a 
strong family. We ask this through Christ Our Lord Amen. 

With Love, Lina Barsketis.

gyvenimo. Žinoti, kad aš turiu daugiau jeigu viena šeimą tai 
yra dovana. 

Aš užaugau žinodama tris svarbius žodžius: Dievas, Tėvynė 
ir Artimas. Tie žodžiai yra kilę iš skautų. Skautai tai yra dalis 
mano gyvenimo, kur niekada negalėsiu pamiršti. Tai yra drau-
gai, bendruomenė ir šeima. Kai susitinkame mes padarome at-
siminimus, kurie lieka su mumis. Be Lietuvos mes neturėtume 
nei kalbos, nei šalies, nei skautų. Aš dėkoju visiems kurie mirė 
ir kovojo už mūsų šalį. Lietuvių skautų šeima plečiasi per visą 
pasaulį nuo Australijos, Amerikos, Lietuvos, Kanados ir dar 
daugiau šalių. Aš šią vasarą turėjau nuostabią galimybę nu-
važiuoti ir dalyvauti Rako stovykloje dėl Šimtmečio. Man buvo 
labai smagu susitikti naujus draugus iš viso pasaulio. Būti dalis 
lietuvių skautų yra viena iš geriausių dalių mano gyvenimo. Aš 
niekada negalėsiu pamiršti mano antros šeimos.

Aš negimiau Lietuvoje, bet aš tikrai užaugau lietuvė. Aš no-
riu dėkoti mano tėvams, bendruomenei ir Lietuvai brangiai. 
Ačiū, kad mane išaugino lietuve, kuri myli ir gerbia savo šalį, 
taip kaip skautė myli gamtą.

Aura Degutytė, 14 metų
Kanados Rajonas

14 – 16 m. | Prityrę skautai/skautės, jūrų skautai/skautės

1 vieta

2 vieta Brangus Dieve,
Mes norime padėkoti jums, kad visi seserys ir broliai kartu 

buvo viena didelė šeima. Kasdien norime padėkoti jums, kad 
suteikėte mums kažką naujo kasdien. Dėkojame, kad suteikėte 
mums paplūdimį ar tiesiog vandenį, kurį galime plaukti. Dėko-
jame, kad suteikėte mums gamtą, kad galėtume kasdien išmokti 
naujo. Taip pat dėkoju, kad suteikėte mums įrankių, kuriuos ga-
lėtume naudoti. Kasdien mes negalime būti laimingi, bet mes 
žinome, kad jūsų pusėje mes tapsime stipresni ir stipresni. Dėko-
jame, kad suteikėte mums skautų, kurie visada gali būti kartu. 
Taip pat norime padėkoti už stiprius, ištikimus ir rūpestingus 
vadovus, kurie rūpinasi mumis. Dievas, padėk mums kasdien 
pasilikti stiprią kaip šeimą. Apsaugokite brolius ir seseris, kad 
galėtume visada likti teigiami ir laimingi. Taip pat norime pa-
dėkoti už visus skautus, kurie mums buvo svarbūs, ypač tuos, 
kurie mirė. Taip pat norime melstis už Kunigą Saulaitį, kad jis 
išliktų stiprus ir sveikas. Dievas, ačiū, kad leidote mums kiekvie-
ną vasarą eiti į „Camp Rakas“. Dėkojame už rūpinimąsi stovy-
kla ir ypač po mūsų. Mes galime kasdien sužinoti, ar klausotės 
mūsų maldų, bet žinome, kad esate čia visiems. Kaip skautai, 
mes galime būti vienišiomis dienomis, bet mes žinome, kad vi-
sada atsiunčiate mums kažką, kad mes jaustumėtės geriau. Mes 
galime turėti kai kurių aukštumų ir kai kurių trūkumų, bet mes 
žinome, kad turite planą mums. Dangiškasis tėvas meldžiasi už 
mus, kad galėtume būti saugūs ir stipri šeima. Mes to prašome 
per Kristų, mūsų Viešpatį Amen. 

Su meile, Lina Barsketis.
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3 vieta

Lietuvos ir Lietuviškosios Skautijos Šimtmetis

Šią vasarą, mano šeima keliavo į Lietuva švęsti Lietuvos ir Lie-
tuviškosios skautijos šimtmetį. Mes dalyvavom “Laužų Kartos” 
stovykloj; buvo mano ketvirtas sykis Lietuvoj, ir pirmas sykis sto-
vyklaujant Europoje. Savaite prieš, aš su savo mama, sese, močiu-
te, ir dėde aplankėm ilgai nematyta šeimą Lietuvoje. Mes kartu 
gyvenome ir keliavom aplankyti savo gimines Vilniuje, Šiauliuo-
se, Kaune, ir pagaliau keliavom į šimtmečio stovyklą Rumšiškėse. 
Ten susirinko ne tik Lietuvos skautai ir lietuviai skautai iš užsie-
nio, bet skautai iš visų pasaulio kampų. Įdomu man, kad gali būti 
taip sunku bendrauti su giminėmis Lietuvoje kai esu namuose, 
bet kai matome vieni kitus, visai nesvarbu kiek skirtumų yra tarp 
mūsų ugdymo, visada jie mumis taip šiltai priima ir visada galiu 
jausti, kad tikrai esu su savo šeima. Aš prisimenu, kad praeitą 
sykį, prieš tris metus, kada mes aplankėm šeima Lietuvoje, vienas 
iš mano dėdžių paklausė manes; “Ar tikrai jauti kad esi Lietuvė? 
Kaip gali tikrai būti lietuvė jeigu mūsų kultūra čia taip skiriasi 
nuo Amerikos kultūros?”

Aš truputį pervargau galvodama apie tai ką jis manęs klausė 
-- ar aš, po tiek daug metų lankydama lietuvišką mokyklą, taip 
darbščiai dirbdama testi lietuvių kalbą, ir dalyvaudama lietuvių 
skautų stovyklose ir sueigose visą savo gyvenimą? Nuo mažens, 
mano šeima Čikagoje dalyvavo skautų renginiuose ir visi sten-
giamės kalbėti lietuviškai tarpusavyje. Šiais metais, lankydama 
Lietuva, jau užaugusi, viskas man buvo aišku. Kaip aš galiu ne 
būti tikra lietuvaitė? Kai buvau stovykloj, niekas nežinojo kad aš 
nebuvau iš Lietuvos-- iš tikrųjų, kai aiškinau kad aš esu iš Čikagos 

17 – 23m. | Vyresnės skautės/vyčiai, budžiai/gintarės, akademikės/ai skautės/ai

1 vieta ir net nesu gimusi Lietuvoj, visi nustebo. Tai mane pradžiugino, 
sužinoti kad mano supratimas savo asmenybės nebuvo kažkaip 
falsifikuota.

Mes visi toj stovykloj buvom tam pačiam prežasčiui, ir kartu 
galėjome bendrauti ne tik su kitais Lietuviais, bet pamokyti kitus 
ir švęsti lietuvos kultūra ir šimtmetį su skautais iš viso pasaulio. 
Susiradau draugų iš Australijos, Ukrainos, Izraelio, Jungtinės Ka-
ralystės, ir Ispanijos. Mes visi galėjom bendrauti nes mes visi turė-
jom vieną bendrą supratimą-- kad mes visi mylime skautavimą. 
Gal kartais buvo keista kitiems kai išsiaiškinau kad nors esu iš 
Amerikos, vis tiek esu lietuvaite. Net buvo naudinga, kai vaikai 
norėjo išpildyti jų knygeles; visi stovyklautojai gavo mažą knygelą 
kurioj reikėjo surinkti stovyklautojų parašus iš kiekvienos šalies. 
Vaikai priėjo manes kalbėdami Angliškai, kartais nelabai gerai, ir 
tuoj pat aš jiems atsakiau Lietuviškai ir jie taip nustebe buvo - ga-
lėjom lengviau susikalbėti ir susidraugauti su kitais. Kiti Lietuviai 
norėjo kad aš su jais kalbėčiau Angliškai nes jie norėjo pagerinti 
jų Anglų kalbą, tik kaip aš norėjau pagerinti savo Lietuvių kalbą.

Ir taip praėjo stovykla. Pagaliau aš supratau, kad mano lie-
tuvybė buvo tik tas-- mano lietuvybė. Aš turiu galimybę suprasti 
savo asmenišką tapatybę kaip tik noriu. Mano supratimas savo 
Lietuvos kultūros maždaug yra kilusi iš supratimo Lietuvių skau-
tavimo Amerikoj-- bet tai nereiškia kad aš kažkaip esu mažiau 
lietuvaitė nei kažkas kitas. Lietuvos ir lietuvių skautų šimtmetis 
man parodė, ne tik kaip ypatinga ir svarbi mano lietuvybė yra, 
bet kiek aš tikrai galiu bendrauti su kitais lietuviais. Šios vasaros 
įvykiai taip sutvirtino mano lietuvybės supratimą, ir kaip svarbi 
Lietuva tikrai man yra.

Rasa Kerelyte

Kodėl esu skautė?

Mano vardas Vija Maurukaitė. Man keturiolika metų ir aš esu pri-
tyrusi skautė. Aš esu buvus skautė nuo šešių metų. Man skautai 
taip patinka ir aš manyčiau kad būdama skautė net ir pakeitė 
mane ir mano gyvenimą. Aš tokia dėkinga kad aš esu dalis skautų.

Aš turiu labai skautišką šeimą, mano tėvai ir seneliai visi 
skautai. Būdama dalis labai skautiškos šeimos, jie prirašė mane 
nuo jauno amžiaus. Maždaug 2012 metais aš pradėjau skautus. 
Mano vadovė buvo tokia gera vadovė, ir aš turiu tiek daug gerų 
prisiminimų. Mes daug dainavom, pajuokavom, ir žaidėm. Ir 
aš sutikau tiek daug draugų. Man, paukštyčių metai buvo patys 
mieliausi. Aš net ir prisiminu paukštyčių maldą, “Dieve, padėk 
man kad būčiau geresnė, negu šiandien buvau.”

Kaip sakiau pradžioje, skautai mane labai pakeitė. Vienas 
asmenis yra skautų įstatai. Aš prisimenu kad man niekada ne-

patiko kaip mes turėjom pasikalbėti apie įstatus, ir man vistiek 
nepatinka, bet aš bandau sekti juos. Aš gal ne pagalvosiu apie 
juos, bet šie įstatai ir paukštyčių malda motyvuoja mane būti 
geras žmogus ir padėti kitiems. Pasakyčiau kad mano vadovės 
irgi mane pakeitė. Jos tokios pavyzdingos ir aš tiek daug išmo-
kau iš jų. Jos kantrios, mylios, draugiškos, ir visada nori tau pa-
dėti. Aš negaliu išlaukti iki kol aš galėsiu būti vadovė, ir statyti 
draugystes su mano skautėm.

Skautai yra labai pakeite mano gyvenimą. Net sakyčiau kad 
būdama lietuvė pakeitė mano gyvenimą daug daugiau. Aš ne-
žinau ką daryčiau jeigu aš nebūčiau lietuvė. Per skautus, esu 
susitikus tiek daug žmonių ir aš tokia dėkinga. Be skautų aš 
neikad nebūčiau sutikus mano geriausias drauges ir vadoves. 
Nors nebuvau Tautinėje Stovykloje Rake ilgai, aš sutikau daug 
žmonių ir norėjau sutikti dar daugiau. Mano mintyse, skautai 
yra viena didelė, miela šeima.  Ir aš tokia dėkinga kad esu dalis 
šitos nuostabios šeimos, kuri mane ir mano gyvenimą pakeitė. 

Vija Maurukaitė
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Aš Lietuvoje negimusi bet save laikau lietuvaite....
nuo kiekvieno šeštadienio praleista lietuviškoje mokykloje
ir kiekvieną vasarą praleistą skautų stovykloje
ankstyvi rytai Lietuvių centre
jautėsi lyg tai buvau Lietuvoje.
nors kai kurie draugai atvyko vėlai
jautėsi lyg tai jau draugavome amžinai.
nuo prieš darželio žaidimų
iki abiturientų išleistuvių
mokėmės kartu,
augom kartu,
skautavome kartu. 
gramatika, istorija, dainavimas ir šokiai-
Maironio Mokykla, tu man tiek daug išmokei
bet mokslai nebaigėsi po mokyklos-
dar daugiau išmokau nuo skautų sueigos.
rišome mazgus,
darėme rankdarbius. 
amžinos draugystės
iš skautų išsivystė.
skaičiuodavom dienas
iki kol buvo laikas važiuoti į stovyklas.

2 vieta

vasara kaitina orą 
skautai keliauja į Raką.
stovyklaujant miške, laikas sustoja
skautai gražias dainas uždainuoja.
ilgos naktys sėdint prie laužo 
geriausi draugai iš viso pasaulio.
tautinė stovykla sušaukia visus
Lietuvių skautų sąjunga priglaudžia svečius.
susipažinau su naujais draugais
sunku atsisveikinti su jais.
paskutinė diena- ašaros bėga
bet pasiilgsiu draugų, tai man ne gėda.
kas savaitę lietuviškos mišios ir tautiniai šokiai
ir krepšinio rungtynės “Lituanicos” teneriuotėj
giedodavau lietuviškam chore
groju akordeoną, nors dažniausia tik tai name
tėvai užaugino mane kalbėti lietuviškai
kai pradėjau darželį, net nemokėjau kalbėt angliškai
yra tūkstantis priežasčių kodėl laikau save lietuvė
nors pase parašyta “amerikonė”

lietuvaitė mieste ir stovykloje
gimus ir augus mieste
 bet kiekvieną vasarą praleista stovykloje
kiekviena sueiga Lietuvių centre-
tai pasiruošimas būti miške. 
rišant mazgus
dainuojant kartu
geriausi draugai
būsime amžinai. 
kiekvieną savaitę po Maironio mokyklos,
eidavau į sueigą matyti dideles šypsenas. 

nuo pirmos dienos- paukštytės, ūdrytės
žinojau kad turėjau geriausias vadoves
norėjau užaugti būti kaip jos,
geras pavyzdys padėjo daryti tik tą.
daug metų greitai prabėgo-
mokyklos išleistuvės jau praėjo. 
pradėjau vadovauti ūdryčių laivus
buvo geras būdas praleisti šeštadienius
visi skautaujame kartu kaip šeimyna,
be jų- gyvenimas būtu makalynė. 

dvigubas gyvenimas:
Pirmą dieną darželio- 
Nežinojau kas čia vyko
Visi kalbėjo kažkokias nesąmones,
Nesupratau kodėl nieks nesuprato manęs.
Po porą savaičių jau supratau,
Kad žmonės čia nekalbėjo lietuviškai – 
o kažkokia kita kalba, nors taip ir maniau.
Truputį po truputį jau pradėjau išmokti
Kas čia per anglų kalba? pradėjau žinoti.
Viena, antra savaitė praėjo,
jau turėjo draugų- vos pasitikėjau!
Kaip gera, galvojau- turėti draugus
Iki kol sužinojo, kaip praleidžiu šeštadienius.
Aš tai maniau visi lanko mokyklą šešias dienas,
Nors nauji draugai mane, kad aš kvakšt. 

„why are you going? What language do you speak?“
„I don‘t get it, you‘re really a freak“
Nuo tos dienos nutariau,
Bendrauti su lietuviais tikrai lengviau.
Lietuviai, tai suprato kodėl mano anglų kalba prasta,
Jie net nieko nesakė nes visiems vaikams ta pačia problema.
Pradinėje mokykloje buvau skirtingas žmogus: 
savaitės bėgyje kalbant angliškai
o savaitgaliai smagiai praleisti su lietuviais- tikri draugai.
Laikas praėjo, ir augau vyresnė
Vaikai dabar mano, kad lietuvybė įdomesnė. 
Nors pradinėje mokykloje visi manė kad skautai keisti,
Universitete žmonės mano kad aš įdomi.
Kol nenorėjau bendrauti su vaikais angliškoje mokykloje,
Turėjau daugiau laiko būti su draugais kuriuos susitikau stovykloje.
Viskas labai gerai išėjo
Turiu daug draugų, ir tik 20 metų praėjo!

Nors per sueigas labai smagu,
stovykla tai geriausia vieta būti kartu. 
geriausi laikai- vaikystės prisiminimai
sėdint prie laužavietės tai smagiausi vakarai.
nuostabiausia vieta yra stovykla
neišsivaizduoju gyvenimą ten neatvykus. 
stovykla jaučiasi kaip namai,
esam skautai-bus gerai!
 

Maja Chiapetta
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Dvidešimt skautų iš LSS Europos 
ir Atlanto rajonų ir Lietuvos skautijos 
susirinko Velse (ang. Wales) ‘Kalnų 
erelių’ žygiui 2019 m gegužės paskutinį 
savaitgalį.  Skautas vytis ps. Ornandas 
Kučinskas vadovavo devintajai “Kalnų 
erelių” išvykai.  Iš Anglijos atvyko Ga-
brielė Lukoševičiūtė, Gintarė McLean, 
Rūta Elzbergaitė, Evelina Lapinskaitė, 
Rasma Rimgailienė, Vlada Sanderson, 
Agnė Kučinskienė, Mantas Kalaušis, 
Kęstas Shepetėlis Stirba; iš Danijos 
Rūta Petrylaitė; iš JAV  Mya ir Tomas 
Dundzilai; iš Lietuvos Aurėja Bilevi-
čiūtė, Simona Bataitytė, Paulina Leške-
vičiūtė, Skirmantė Minkevičiūtė, Rūta 
Račkaitytė, Simonas Dapkus ir Vilius 
Kasparas. 

Skautai susirinko penktadienio 
naktį Gloucestershire Mountaineering 
Club namelyje, o anksti šeštadienio 
ryte pradėjo kopti į aukščiausią Angli-

Žygis į Snowdon kalną. Nuotraukos autorius: Vilius Kasparas

Brolis Ornandas pataria sesei Skirmantei kaip saugiai leistis virvėmis nuo uolos. 
Nuotraukos autorius: Vilius Kasparas

Europos rajono 
‘Kalnų erelių IX’ 

žygis
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jos ir Velso kalno viršūnę.  Per aštuonias valandas visi sėkmingai 
pasiekė Snowdon kalno viršūnę 1,085 m (3,560 pėdos) virš jūros 
lygio ir grįžo žemyn.  Nukeliavo per 13 km (8 mylias), o pusė kelio 
buvo debesyse.  Kelis kartus lijo ir vėjas smarkiau pūtė, bet neužgeso 
skautų entuziazmas. 

Sekmadienį ryte sesė Simona Bataitytė pravedė reikšmingą ir 
smagų užsiėmimą apie vadovavimą, komunikaciją ir tarpusavio di-
namiką.  Per refleksiją vyko įdomios ir naudingos diskusijos.  

Pavalgius pietus užsiėmimas iki saulės nusileidimo buvo laipio-
jimas uolomis ir nusileidimas virvėmis.  Visi turėjo progą asmeniš-
kai nurungti savo akrofobijos jausmus, lavinti pasitikėjimą savimi 
ir kitais.  

Sekančiais metais vyks dešimtasis ‘Kalnų erelių’ žygis.  Sese, broli 
- ar būsite pasiruošę iššūkiams?  Kreipkitės į Europos rajono vado-
vus, jei norite dalyvauti.

   

Sesė Evelina laipioja uolomis. 
Nuotraukos autorius: Tomas Dundzila

Pasiekę Snowdon kalno viršūnę debesyse.  Atsitūpę iš k. Evelina, Paulina, 
Aurėja, Rasma, Shepetėlis, Tomas.  Antroje eilėje Agnė, Gabrielė, Skir-
mantė, Ornandas, Vilius, Simona, Vlada, Simonas, Rūta, Gintarė, Rūta, 
Rūta, Mantas, Mya.  Nuotraukos autorius: Kęstas Shepetėlis
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Aušros Vartų/Kernavės (AVK) Chicago’s senior girl sco-
uting candidates met together at their troop leader’s home 
before I (Sofia) flew home to France after Christmas. Be-
sides me, there are 3 other candidates: Alana Jodwalytė, 
Veronika Puidokaitė and Tessa Papartytė. We first took a 
picture together because we were all in our dress uniforms. 
Then sesė Loretta played a game with us. The game tau-
ght us that we need to communicate and act together. Sesė 
Loretta brought a candidate scrap book sample, compiled 
by senior girl scout Rima Lintakaitė, when she was going 
through the candidacy program. We now have to think 
about how we have to prepare our book. Sesė Loretta went 
over the key points required to go through the candidacy. 
This is “gražink skolą“. Every sister (scout) owes back to her 
own community. For us, it is necessary to pay back our debt 
to Lithuanian scouts. We went through the vital points we 

need to learn and understand.  The motto of our idealogy 
is to God, our country and to each other. We, as older sco-
uts learn to understand ourselves, serve others, and deve-
lop responsibilities, discipline, sense of justice. We need to 
learn to work, and carry out our responsibilities. We will 
now become Elder Scouts, but that does not mean that we 
have to be leaders to the youth. We have to be diligent in 
our duties. Sesė Loretta Jučienė works with inventory. She 
does not work directly with younger scouts, but supplies 
the marks, rewards and ties where needed. We went over 
the Senior Scout Sign and why Gabija‘s fire is important to 
us. As older Scouts, we keep the Lithuanian-scouting fire 
in our hearts. We decided to call ourselves the Meilutytė 
troop. Rūta Meilutytė is an Lithuanian Olympic swimmer. 
She is close to our age and is inspiring. My aunt (sesė Gilė 
Liubinskaitė), who is our candidacy leader, asked us to read 
our summaries of the last meeting which was about Lithu-
anian history. I also read my summary of my experience 
with Christmas Eve which I helped organize. This comple-
tes one of the assignment. We also each took a section of 
the scouting principles to describe what they mean in our 
scouting life. We decided how to keep in touch with one 
another. We thank sesė Loretta Jučienė for sharing her kno-
wledge with us.

Vyr. skaučių kandidatė 
Sofia Liubinskaitė 

Vyr. skaučių kandidačių sueiga

Vyr. skautės kandidatės sėdi iš k:  Veronika Puidokaitė,  Alana 
Jodwalytė, Sofia Liubinskaitė; stove iš k: kand. Globėja sesė fil. 
Gilė Liubinsakitė, kand. Tessa Papartytė ir sees Loretta Jučienė, 
pravedusi sueigą. 

Apsilankymas tautodailės institute Pasaulio lietiuvių centre Le-
monte. Iš kairės sesė fil. Aldona Rauchienė, Tautodailės Instituto 
narė, fil. Gilė Liubinskaitė, kand. Tessa Papartytė, gint. kand. 
židinietė Rūta McCartan ir kand. Veronika Puidokaitė
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Kovo mėnuo atvyksta ir Bostono skautai/ės žino, kad 
pirmą savaitgalį vyks Kaziuko mugė. Po visų ruošimų, se-
kmadienį, kovo 3d. 12:00 valandą po pietų—tai jau mugės 
laikas. Visi dalyvaujantys atvyksta į Lietuvių piliečių klu-
bą, 368 W.Broadway, South Boston, MA. Pirmi metai, kad 
klubas išnuomojo automobilių stovėjimo vietą, už dyką. 
Pakabinant paltus sandeliuke (saulėta, bet tik 38*F (3*C) 
lauke), ir pasisveikinant su draugais, skautai/ės rado savo 
vietas keturkampioje rikiuotėje. Vėliavos buvo įneštos, ir 
prasidėjo iškilmingą tunto sueiga.

“Baltijos” skaučių tunte pas paukštytes, Greta Švenčio-
nytė įstojo į jaunesniųjų skaučių eiles, o dvi sesės - Son-
deila Veidis ir Isla Veitaitė davusios įžodį pasipuošė rau-
donais kaklaraiščiais. Penkios prityrusios skautės įstojo į 
vyresniųjų skaučių kandidačių eiles- Vyja Bernard, Sofija 

Šešiašdešimt aštunta 
Kaziuko mugė Bostone 2019 m.

BOSTONO 
ŽINIOS

Vyr. sk. Lina Balta, vyr. sk. Laura Šukytė, Aušra O’Connell, 
Sondeila Veidis, Isla Veitaitė, Greta Švenčionytė ir vyr. sk. Elytė 
Auštraitė

Saulė Zaprauskytė, Katerina Štuopytė, Vyja Bernard, Zylė 
Purinaitė, Kristė Bernard, Kristina Gavelytė ir vyr. sk. Kristina 
Šimkutė

Aleksa Dilbaitė, Tija Dilbaitė, Vėja Zaprauskytė, Lilija Purinai-
tė, Aistė Braunfelds, Liepa Kazlaitė ir ps. Isabella Štuopytė

Bostono “Baltijos” ir “Žalgirio” tuntai sueigoje
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Juodaitytė (jos nebuvo mugėje), Zylė Purinaitė, Katerina 
Štuopytė ir Saulė Zaprauskytė. Tuntininkė ps. Audra Avi-
žonienė buvo pakelta į skautininkės laipsnį.

“Žalgirio” skautų tunte pas vilkiukus, trys broliai įstojo 
į jaunesniųjų skautų kandidatų eiles- Darius Kupčinskas 
(jo nebuvo mugėje), Lukas O’Connell ir Cyrus Zeinwo-
od. Broliai Andrius Mileika ir Maris Veidis įstojo į skautų 
kandidatų eiles. Trys skautų kandidatai davė skautų įžodį- 
Gustas Bernard, Tomas Petronis ir Jonas Veitas. Skautės 
padainavo “Bravo, bravisimo” naujiems skautams. Sk.v. 
Petras Kazlas buvo pakeltas į paskautininko laipsnį. Bai-
giant sueigą, naujos paukštytės, Sondeila Veidis ir Isla 
Veitaitė buvo pakviestos šokti ir plačiai atplėšti kaspinus 
atidaryti mugę.

Šiais metais, mugė turėjo tema- “Mardi Gras”. Salėje sta-
lai buvo apdengti geltonomis, žaliomis ir violetinėmis stal-
tiesėmis. Prie draugovių stalų, jauni vaikai turėjo progos 

Tadas Petronis su naujais jaunesniųjų skautų kandidatais-Cyrus 
Zeinwood ir Lukas O’Connell

Nauji skautai- Gustas Bernard, Jonas Veitas ir Tomas Petronis

Naujos paukštytės - Isla Veitaitė ir Sondeila Veidis atidaro mugė. 
Užpakaly stovi s. Audra Avižonienė

s. Andrius Dilba, s. Daiva Juozelskienė ir s. Romas Juozelskis

apdailinti kaukes prie paukštyčių stalo, ar žaisti žaidimus 
pas skautus. Vyresni turėjo įvairių rankdarbių – buvo ga-
lima apžiūrėti ir nusipirkti - ps. Reda Limantienė pardavi-
nėjo įspūdingus nuotraukų paveikslus ir s. Rita Štuopienė 
pardavinėjo savo “CatbirdDesign” korteles ir dovanų pre-
kes. Virtuvės komanda iškepė kugelio, kielbasos (dešros) ir 
padarė grybų sriubos. Pirmi metai, kad nebuvo tortų stalo 
- Užgavėnių metu buvo blynų stalas. Buvo didelis pasirin-
kimas ką uždėti ant karštų blynų: braškių, zefyrų (marsh-
mallows), klevo sirupo, šokolado, ar net sūrio. Vieninteliai 
pyragai buvo dėl loterijos, vyr. sk. Cecilia Štuopienė iške-
pė karalių pyragus (Kings Cake). Po sėkmingos loterijos, 
jau 2:45 po pietų visi ruošiasi atsisveikinti. Anksti baigė-
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s. Romas Juozelskis, s. Andrius Dilba,  ps. Petras Kazlas ir 
tuntininkė s. Audra Avižonienė

Loterijai vyr. sk. Cecilia Štuopienė iškepė “karalių 
pyragus” (King‘s cakes)

Žaidima žaidžia Aurėja Johnson. 
Prie jos stovi Arijus Johnson

Prie skaučių stalo Liepa Kazlaitė, Aleksa Dilbaitė ir Tija Dilbaitė pardavė “coasters”- padėklus

si mugė, nes daug kas norėjo pasiruošti dėl ateinančios 
pūgos. (Pirmadienį Bostone prisnigo 15.5 colio sniego!) 
Nuoširdžiai dėkojame už apsilankyma ir už visas aukas. 
Diena smagiai pasisekė tarp dviejų pūgų. Artėja pavasaris 
ir Vėlykos. Žvelgiant į ateitį, linkime spalvingų margučių, 
saulėtų ir džiaugsmingų dienų.

s. Daiva Juozelskienė

Nuotraukos Daivos Juozelskienės
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Skautų vyčių kandidatų ir gintarių kandidačių (židi-
niečių) sueiga ivyko vasario16 diena. Dalyvavo skautai 
vyčiai kandidatai; Aldas Kriaučiūnas, Aras Daulys, Lukas 
Stankus, Tadas Stankus, Matas Deuschle, bei dvi gintarės 
kandidatės (židinietės) Justina Dzerzenauskienė ir Rūta 
McCartan. Šį kartą sesės kandidatės pristatė savo temas: 
skautiškos drausmės, pagarbos, seseriškumo ir pareigų at-
likimo svarbą skautiškame gyvenime.  Sesė Justina kalbėjo 
apie skautišką drausmę stovyklose, be kurios taip puikiai 
jos nebūtų organizuotos. Norint, kad skautų stovyklos vyk-
tų, reikalinga kad kažkas rūpintųsi ir įdėtų daug savo triuso 
ir darbo. Todėl  mes labai vertiname visų vyresniųjų skautų 
veiklą, kurių dėka gyvuoja ši organizacija metai iš metų, 
karta iš kartos. Atsidavę skautai širdyse nešiojasi ne tik sau 
brangius žmones bet ir pareigos, drausmės ir seseriškumo/
broliškumo jausmą. Šie žmonės visiems jauniems skautams 
suteikia progos savyje atrasti šias vertybes. Smagu matyti 
kaip suaugę  žmonės (skautai) išlaiko draugystes užsimez-
gusias stovyklos laikais, tai nėra lengva ,bet jie tai sugeba. 
Sesė vyr.sk.vyr.sl.fil. Gilė Liubinskaitė paklausė visų daly-
vavusių kas buvo jų skautai ikvepėjai. Brolis Tadas Stan-
kus paminėjo savo tėvelį skautą vytį; brolis Matas Deuschle 
savo skautę mamą; vyčių kandidatų vadovas brolis s.v.fil. 
Linas Liubinskas paminėjo brolį Donatą Ramanauską, se-

sei Rūtai ir jos dukrai įkvėpė sesė Taiyda Chiapetta, sesę 
Justiną žavėjo sesės Gilės atsidavimas skautijai. Sesė Rūta 
kalbėjo apie seseriškumą, - kaip meilė Dievui,Tėvynei ir ar-
timui išugdo pareigingumą, pagarbą, drausmę ir gėrį žmo-
guje. Ne veltui skautai vieni i kitus kreipiasi sese/broli, kaip 
ir visuotinėje bažnyčioje. Brolis Linas užklausė brolių vyčių 
kandidatų kodėl jie nori tapti skautais vyčiais.

Susirinkimo pabaigoje pastebėjome, kad matyti kitame 
gėrį, ignoruoti trūkumus, nekritikuoti, neapkalbėti, gerbti, 
ir mokėti atsiprašyti bei atleisti yra vertybės kurios ugdo 
skautišką seseriškumą ir broliškumą. Prisiminėme skautų 
judėjimo įkūrėją Robert Baden-Powell – tai asmenybė, pa-
keitusi milijonų žmonių gyvenimus, kurio 162 gimimo me-
tines švenčiame vasario 22-ąją. Jis troško, kad kiekvienas 
pajėgus ir stropus skautas ne tik patirtų džiaugsmą ir nuo-
tykius, bet sugebėtų padėti savo šaliai ir žmonėms,kuriems 
tos pagalbos reikia. Šis pasiryžimas atsispindi ir skautų 
įžodyje: „Brangindamas savo garbę, aš pasižadu stengtis 
tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir laikytis skautų 
įstatų”. Tai yra pasiryžimas ir  pasižadėjimas, lydintis skautą 
kiekviename jo gyvenimo žingsnyje ir kiekvienoje srityje.  

Justina Dzerzenauskienė 
ir Rūta McCartan

Skautų kandidatų sueiga 
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Los Angeles skautai ir skautės pradėjo 2019 
metus su nauja energija ir įdomiais įvykiais. 
Balandžio 6 d. dalyvavome tarptautinėje skau-
tų sueigoje. Kiekvienais metais susitariame su 
kitų tautų skautais ir keičiamės kas šeiminin-
kauja. Šiais metais lietuviai šeimininkavo ir 
organizavo viską. Sueiga būna parke nes pas 
mus jau geras oras – prie pat lietuvių parapijos 
yra didelis, gražus ir žymus parkas – Griffith 
Parkas. Jame net yra mūsų Holivudo ženklas 
(“Hollywood sign”). Šiais metais tarptautinėj 
sueigoj dalyvavo maždaug 45 lietuviai skautai, 
ir dar vengrai, lenkai, ir amerikiečiai skautai. 
Kartais dalyvauja ir skautai iš Ukrainos, o vie-
nais metais buvo skautai net iš Nigerijos. Su-
eigos eiga tokia – visos grupės pristato savo 
vėliavas, sugieda savo himnus ir sveikina kitus 
skautus su šūkiais. Po to mišrios grupės pagal 
amžių žaidžia skautiškus žaidimus kartu, ir tuo 
metu susipažįsta. Jau daug metų (virš 45!) or-
ganizuojama ši sueiga, ir yra tikrai įdomu su-
prasti kokie skirtumai, kokie panašumai tarp 
skautų per pasaulį. Po žaidimų būna vakarienė 
kur visos tautos atsiveža savo tautai ypatingą 
maistą – lietuviai atvežė kugelį ir skruzdelyną 
ir visiems patiko! Po vakarienės būna laužas ir 
tas ypatingai įdomu – pamatyt kokios dainos ar 
melodijos yra panašios. Sueigos pabaigoje visos 
tautos viena po kitos dainuoja Ateina Naktis. 
Yra daugiau panašumų negu skirtumų, ir tikrai 
jaučiasi kad mes visi sujungti skautiškomis šir-
dimis. Skatinam ir jus surasti kitų tautų skautų 
grupes ir susiburti tokioj gražioj sueigoj!

Antra mūsų unikali sueiga yra Šv. Jurgio iškyla. Visi skautai/skautės per 
pasaulį mini ar prisimena šv. Jurgį, bet Los Angeles skautai jau daug metų 
švenčia su iškyla arba į kalnus ar į pajūrį. Tai yra geras būdas ‘pasiruošti’ 
stovyklai, nes šioje iškyloje skautai/skautės pernakvoja tai yra ‘mini-sto-
vykla’. Šiais metais šv. Jurgio iškyla įvyko Angeles Crest Chilao rajone ba-
landžio 27-28 dienomis. Susirinkome po lietuviškos mokyklos pamokų, 
ir nors kelias buvo sudėtingas dėl akmenų slydžio priežasčių, visi atsira-
do su puikia energija, ypač kai išlipome iš mašinų ir iš karto užuodėm 
pušų kvapą ir šviežų orą. Susirinkę skautai pastatė palapines ir skiltimis 
užisiminėjo iki vėliavų nuleidimo. Buvo ypatingai smagu nes mus aplankė 
Čikagos skautų šeima Petroniai, ir jie atvežė “draugą” Petrą Jurgėlą ir nusi-
fotografavome su juo. Po nuleidimo visi persirengė laužui, bet buvo gaila 
nes pavėlavo vienintėlė šeima kurios skautukė turėjo duoti paukštyčių įžo-
dį. Dėl didelio judėjimo ir kelių taisymo, jie kokią valandą pavėlavo – tai 
nutarėme vėl persirengti į išeigines uniformas ir turėti antrą iškilmingą 

Ramiojo Vandenyno Rajono šv. Jurgio išvyka į kalnus

Los Angeles skautų/skaučių
dvi unikalios sueigos

Sesė Alina laiko Lietuvos vėliavą Nauji vyčiai kandidatai broliai: Vin-
cas Petokas, Luke Holwager, Andrius 
Labutis
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sueigą kad ta paukštytė galėtų duoti įžodį. (turbūt Petro Jur-
gėlos įtaka -red!) Visi labai skautiškai ir gražiai elgėsi - čia tik 
buvo vienas gražus pavyzdys. Po skanios vakarienės - iškep-
tų dešrelių, salotų ir čipsų, visi ėjo žiūrėti saulėleidžio. Vaikai 
ir suaugę džiaugėsi gražiais vaizdais! Vakare kai kurios šei-
mos važiavo namo – apie 50 skautų susirinko dienos metu, 
o naktį pernakvojo maždaug 25. Buvo nuotaikingas laužas, 
kurį pravedė vyr. skautės kandidatės, o po to visi kepė zefy-
rus ant laužo ar sudėliojo s’mores. Naktis ne buvo per šalta, 
tai visi gerai išsimiegojo, o ryte Kalniškių tunto tuntininkas 
Tomas Petokas visiems iškepė skanius pusryčius (quesadil-
las, kiaušinienę). Toks gražus oras ir graži gamta, kad niekas 
nenorėjo važiuot namo! Dėl to mums patinka šv. Jurgio iš-
kyla – proga paminėti skautų globėją ir susiburti drauge su 
skautais. Manau kad šv. Jurgis būtų patenkintas.

s. fil. Tara Barauskaitė Sesės vyr. skautės kandidatės su kandidačių globėja vyr sk. Lina 
Polikaityte, iš k:Laura Van der Sluys, Alina Variakojytė, Kristina 
Labutytė

Geltonšlipiai skautai ant uolų: Maximus Brozis, Andrius Varia-
kojis, Antanas Reivydas, Darius Hayden, Julius Celkis

Štabas iš k: ps.Sigutė Miller (Ramiojo Vande-
nyno Rajono Vadė), s. fil. Nida Variakojienė 
(RV Rajono adjutantė), s. fil, Tomas Petokas 
(Kalniškio Tunto tuntininkas), s. fil. Tara 
Barauskaitė (Palangos Tunto tuntininkė)

Skautai pjauna malkas laužui su ps. Povilo Žemaitaičio pagalba

Broliai sveikina nauja paukštytę

Svečiai iš Čikagos, skautų Petronių šei-
ma dalyvauja šv.Jurgio išvykoje. Iš k: - s. 
Dainius Petronis, ps. Laima Baipšienė, 
ps. Aleksas Baipšys, s. Nida Petronienė, 
ps. Augis Gedgaudas Nuotraukos s. fil. Nidos Variakojienės



PAVASARIS 201919

Praeitus naujus metus praleidau su draugėm skautėm, ir 
mums sutiko 10 metų sukaktuvės pažinojimo! Prieš vienuo-
lika metų (2008m), važiavau į savo pirmąją Tautinę Stovyklą, 
prie Klyvlendo, Ohio, JAV. Buvau prityrusi skautė ir tikrai gal-
vojau kad nepažinsiu nei vienos sesės. Kažkaip atsitiko, kad 
buvau palapinėje su sesę su kuria skautavau nuo liepsnelių, dvi 
vadovės buvo čikagiškės, ir keleta pažįstamų sesių dalyvavo iš 
Nerijos Tunto. Per tas dešimties dienų, susipažinau su sesėm 
iš kitų vietovių: Bostono, New York, ir, šiai pasakai svarbiau-
sia, Toronto. Po dešimt metų, aš su tom pačiom “torontiškėm” 
Rūta Rekute, Daiva Ramanauskaite, Indre Ramanauskaite, 
Alma Ramanauskaite, ir “čikagiške” Siga Lapinskaite, pralei-
dau naujus metus. 

Per dešimt metų, mes esame daug kur dalyvavusios kar-
tu. Mes šokome savo rajono tautinių šokių grupėse – tai davė 
mums progos susitikti Klyvlende, Torontė, Čikagoje, ir net 
Lietuvoje! Mes esame skautės – tai davė mums progos daly-
vauti 2009m Paslapčių Ieškonėje Toronte kartu. Siga susisiekė 
su Daiva ir Indre, ir mes savaitgalį pernakvojome pas jas; aš 
su Daiva net buvome toje pačioje komandoje per Paslapčių 
Ieškonę! Pradėjome antroje vietoje, bet baigėme paskutinioje 
vietoje Ieškonėje. Mes esame vadovavusios kartu skautų Ro-
muvos Stovykloje Kanadoje. Mes praleidome tris naujus me-

tus kartu, ir kai aš nuvažiuoju į Torontą arba jos atvažiuoja į 
Čikagą, mes visada susitinkame. Net mūsų šeimos yra pažįsta-
mos todėl, kad mes pradėjome visas gastroles kai negalėjome 
pačios vairuoti. 

Dėja, kol mes labai daug kartų esame susitikusios per de-
šimti metų, dažnai užmirštame nuotraukas daryti nes mums 
per smagu draugauti kartu! Po 2008m Tautinės Stovyklos, at-
sirado mūsų visų tik viena nuotrauka – paskutinę dieną prieš 
man išvažiuojant namo pradėti pirmus metus gimnazijos. Ta 
nuotrauka tebekabo mano kambaryje, kad aš visada prisimin-
čiau ką išmokau per tą Tautinę Stovyklą – geriausios draugės 
neturi būtinai arti gyventi, bet yra tos kurios gyvena “arti” šir-
dyje. Su nauja technologija (mobilūs telefonai), yra daug len-

Skautavimo 
draugystės

Živilietės kurios įsigijo siuvėjos specialybę su sese Dana Mikužie-
ne. Iš k: sesės Monika, Ona,Dana, Vija,ir Kotryna. 

Viršuj Saulučių draugovė 2014 Kaziuko mugėje; apačioje Živilės draugovė 2018 m. Živilės draugovė 2018m. kalėdinėje sueigoje.
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gviau daryti nuotraukas ir rasti tuos prisimenimus po daugelį metų!
Pradžioje 2018-2019 skautavimo metais, perėmiau Živilės pri-

tyrusių skaučių draugovės draugininkystę, Lemont, JAV. Man buvo 
labai sunki pradžia todėl, kad buvau vadovavus tik paukštytėm kaip 
Saulučių Draugovės draugininkė, ir skautėm vasaromis per stovyklas 
Rake ir Romuvoje. Tai man buvo labai didelis įšūkis. Kas man labai 
padėjo, buvo, kad šios prityrusios sesės buvo mano paukštytės prieš 
penkis metus! Vienas iš pirmųjų uždavinių sesėm buvo parašyti ra-
šinį išsiųsti į LSS rašinių konkursą. Taigi, kelios sesės parašė rašinius, 
ir prašė manęs, kad aš įšsiųsčiau konkursui. Šios prityrusios skau-
tės buvo mano pirmosios paukšytės kai buvau Saulučių Draugovės 
draugininkė Lemonte, tai, aiškiai, norėjau perskaityti jų rašinius pa-
rašytus tema, “Kodėl esu skautė”. Visi rašiniai buvo gerai išgalvoti, 
bet viena sesė mane nustebino savo paskutiniuoju sąkiniu: “Žmonės 

Nuotraukos Rimos Lintakaitės

Vienintėlė nuotrauka iš Tautnės Stovyklos 2008m mūsų visų.

Pirmas susitikimas po tautinės stovyklos – To-
ronto Paslapčių Ieškonė – Rima ir Daiva buvo 
toje pačioje komandoje (kairėj)

Indrė, Alma, Daiva, Siga, Rūta ir kanadietiška 
draugė KLJS Naujų Metų sutikime.

sako, kad namai yra žmonės kuriuos myli, tai reiškia 
kad mano namai yra skautai.” Šie žodžiai simpatiški ir 
aš puikiai suprantu kodėl sesė Kristutė taip jaučiasi. 

Be skautų, aš nebūčiau tas žmogus kuris esu dabar. 
Kai mano močiutė Vanda Aleknienė pradėjo skautau-
ti dar būdama Vokietijoje, nemanau, kad jinai galvojo, 
kad jos anūkė taip mylėtų skautus. Jinai perdavė tą mei-
lę mano mamai, ir mano mama man perdavė. Be skau-
tų, aš tikrai nemokėčiau labai daug apie gyvenimą. Be 
skautų, aš neturėčiau tokias puikias drauges kurios pri-
ima mane į namus kai sakau, “Aš su Siga atvažiuojame 
į Torontą už trijų savaičių naujiems metams. Galim pas 
jus nakvoti ?” Po dešimt metų, aš taip pat galvoju kaip 
ir sesė Kristutė apie savo “namus”. Jinai dalyvavo dešim-
toje Tautinėje Stovykloje Rake (XTS) būdama prityrusi 
skautė, kaip ir aš dalyvavau devintoje Tautinėje Stovy-
kloje prieš dešimt metų. Mano svajonė šiom sesėm yra, 
kad po dešimt metų, jos irgi galės susiburti su draugėm 
iš XTS ir praleisti naujus metus taip smagiai kaip ir aš 
praleidau praeitus naujus metus.  

ps. fil. Rima Lintakaitė

Rima, Siga, Rūta, Daiva, ir Laura (Rūtos sesutė) - čiuožiame per naujų 
metų susitikimą 2018-2019.

Alma, Rima, Daiva, Siga, Rūta vynuogynų eks-
kurcijoje per naujų metų sutikimą 1918-1919.

Rima, Indre, Ruta, Daiva ir 
Alma Čikagoje 2013m.
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One must understand that being a 
scout leader isn’t as simple as signing up 
and volunteering. To be a scout leader is 
a privilege that only some have the ability 
to gain. Being a leader is a role that only 
some are capable of, and getting to that 
level is a lot of work. A leader is someo-
ne who stands not only for his cause, but 
takes responsibility and motivates other 
individuals to aim high and attain their 
goals. And becoming a leader means that 
you’re holding yourself to a higher stan-
dard and putting your fellow scouts abo-
ve yourself.

When you become a scout leader, you 
usually gain the responsibility of being in 
charge of children and teenagers. An im-
portant thing to remember when you do 
that responsibility is that you need to set 
an example because they look up to you 
because you are an adult and are at a hi-
gher “rank”. You must first obey the rules 
by following instructions that you receive 
and carry them out in a way that shows 
your group that rules and procedures are 
important.  You should also play a role in 
your group that working is critical, be-
cause being an example is better than just 
telling them what to do with directions. 
The leader should also do what needs 
to be done without waiting to be told or 
made to act, showing initiative is cruci-
al. And to be setting a good example, a 
leader should always have a positive atti-
tude and look on the bright side because 
the group’s attitude will reflect off of the 
leaders.

Group leaders often gain the task of 
not only having the responsibility of le-
ading a group, but also having to teach 
them lessons and skills. A leader should 
always consider the cone of learning, that 
after two weeks people tend to remember 
ten percent of what they read, [twenty 
percent of what they see, thirty percent of 
what they see], fifty percent of what they 
see and hear, seventy percent of what 
they say, and ninety percent of what they 
say and do. The EDGE method is a useful 
way of teaching a skill to scouts with four 

steps. It will help the scouts learn and re-
tain skills that they are taught. The four 
steps are Explain, Demonstrate, Guide 
and Enable. First you must explain what 
you will be doing. You should tell the 
scouts about all the steps involved, which 
visual aids might be helpful for this step 
and use questions to gauge their unders-
tanding. You should then demonstrate 
the skill and show them how it’s done. 
You should demonstrate the steps using 
the actual materials needed and describe 
what you are doing. To guide them you 
should let them practice the skill. You 
must guide and coach them as they try 
to do it themselves, whereas this step will 
take the most time. Then enable them by 
letting them do the skill themselves wi-
thout any intervention.

As a leader, it is important to have 
good communication skills. The defini-
tion of communication is the social pro-
cess by which people in a specific context 
construct meaning using symbolic beha-
vior. Communicating is used to inform, 
to express feelings, to express imaginati-
on, to perform social rituals, and to per-
suade. Communication is used to relay 
messages, to stay healthy, to feel included, 
affection, and control, and to develop a 
sense of identity as a human. In scouting, 
communicating with scouts is important 
to make them feel included and safe, you 
want to make it a comfortable environ-
ment for them so they could have you as 
a trusted adult in their lives.  The several 
factors that communication involves are 
receiving, storing, retrieving, giving and 
interpreting information. Information is 
received through the five senses: hearing, 
seeing, feeling, tasting and smelling. And 
that the more ways we use to gather in-
formation, the better the information is 
received, put to use and understood. As a 
leader, it is crucial to remember that the 
scouts look up to you, and that you need 
to follow a “code of conduct”. The code 
of conduct includes the rules of encoura-
ging positive behavior, keeping physical 
contact appropriate, having the correct 

Scout Leadership

relationship of the adult being an ins-
tructor, guide, dispassionate friend, and 
protector. To keep a positive role in the 
scouts’ lives, a leader should not use vul-
gar language in the presence of scouts; a 
leader should be welcoming of all races, 
genders, religious beliefs, sexual orien-
tation, or economic circumstances. Ha-
rassment is unwelcomed and harmful, 
because in scouting, there is a positive 
and protective environment that is en-
forced. A scout’s privacy should be taken 
into consideration, so separate sleeping 
accommodations and sanitary facilities 
should be made. To keep the positive 
role, a leader should never consume al-
cohol or recreational drugs, or smoke in 
the presence of scouts or on camp/sco-
ut property. These things are against the 
code of conduct for adults in scouting 
because the mission of scouting is to con-
tribute to the education of young people, 
through a system to help build a better 
world where people are self-fulfilled as 
individuals, and play a constructive role 
in society, because scouting is based on 
three principles that are the duty to God, 
to others, and to self.

When you’re a scout leader, it is al-
most guaranteed that the scouts will look 
up to you and come to you looking for 
advice and guidance. A group leader 
should always be prepared for a mem-
ber of their group to seek them out. You 
should be prepared to give advice or just 
listen to their problems. But remember, 

nukelta į 23 psl.
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Gegužės 11d, 2019m Aušros Vartų – Kernavės tunto Ži-
vilės draugovė iškylavo Rainbow Scout Reservation Morris, 
IL.  Iškylos tikslas – High Cope kursas (vaikščiojimas tarp 
medžių viršūnių), draugystė, linksmumas ir staigmena! Pri-
tyrusių skaučių įžodis.

Mums sukant nuo greitkelio pradėjo lyti.  O mes pradė-
jom galvoti ką daryti toliau. Apkalbėjom planą B, C ir D – ką 
galime mokyti, ką reik išmokt, kur skautamokslyje pasisti-
printi.  Jau visos sesės pakeliui, RSR (Rainbow Scout Reser-
vation) vadai mūsų laukia.. išeities nėra.  Išlylaujam !

Sugrįžom į paskutinį draugovės įvykį sulytos, purvinos, 
laimingos, patenkintos ir su daina! Persirengusios į išeigi-
nius uniformos marškinius lipome tris aukštus į bokštą ne 
va tai fotografuotis.

Įžodis !
Tai tikrai buvo sesėms staigmena, kai sesė Rima sustatė 

visas rikiuotėn ir Kristutė pasirodė su šlipsais.  Prityrusių 
skaučių kandidačių akys išsipūtė, šypsenos kaip saulė nu-
spindėjo ir ėmės greitai persirepetuoti įžodį….  Ir tapdama 
prityrusia skaute….. 

Sesė Amelia perskaitė įžodžio įsakymą - duotas įžodis, 
užrišti šlipsai, padovanoti žiedai.  Mamytės ir vadovės už-
rišo gerojo darbelio mazgą, tuntininkė sesė Renata Rama-
nauskaitė-Borucki tėvynės meilės.   Po to sveikinimai, valia-
vojimai ir draugininkės apdovanojimai.  Nesijuto net lietaus.

Živilietės, su daina! Tegyvuoja skautija!

Nuotraukos sesės Audros

Taip ir lietus nenustojo iki išvažiavimo ….
Cope vadovas Jim nusprendė, kad vaikščioti ant aukštai 

parengtų beždžionių kelių per pavojinga lietuje, ir pasiū-
lė Low Cope užsiėmimus.  Low Cope stotys yra neaukštos 
kliūtys su tikslu pvz –virve įsisupti ir visą skiltį per „griovį“ 
perkelti, per didelį „vandens ratą“ perleisti visą skiltį, o tre-
čioj stotyje visoms aštuonioms sesėms vaikščioti ištiestomis 
geležinėmis virvėmis ir atsirasti kitoje pusėje.  Visose stotyse 
mokomieji tikslai: planas, susikalbėjimas, pats įvykdymas ir 
stoties įvykdymo peržvalga.

Nusirioglinusioms nuo bokšto laukė mamyčiu ir vado-
vių suvežtos skanios vaišės.  Pabendravom su naujais Scouts 
BSA draugais ir skambėjo sesių juokas ir džiaugsmas pasise-
kusia diena.

v.s. Audra LintakienėSesės iš k į d:  Kristina Sherpetytė, Amelia Hoch, Kotryna Gučiū-
tė, Sigita Garbonkutė, Simona Sulminaitė, Ona Kriaučiūnaitė, 
Monika Papartytė, Liepa Banėnaitė ir draugininkė ps. fil. Rima 
Lintakaitė.
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ORO SKAUTAI p.s.v. fil. Tomas Dundzila, 
skyriaus redaktorius

that a leader shouldn’t be with youth member by themselves, so 
if you must, have a second leader with you or be out of hearing 
distance but in sight of another leader.

When you say your pledge to become a scout leader, you 
promise many things. You promise to always put other before 
you regardless of their status, you promise to keep scouting a 
safe and appropriate place for the youth and set a positive exam-
ple for your group members. You promise these things because 
being a scout leader isn’t a job, nor is it a right. Being a scout is 

a way of life, and you want to keep it special for other leaders, 
your youth members, and for yourself. And though you gain 
many new responsibilities, scouting for a leader will always be 
fun because you get to see the kids that you were in charge of 
grow up and see a new generation of young scout leaders carry 
on the lessons and traditions of scouting that you remember 
learning when you were young.

 Meda Mikalauskas
   GVAM 2012 Vadovavimo Tema

atkelta iš 21 psl.

Lakūnė ir istorijos mokslų daktarė Gražina Sviderskytė 
kruopščiai ištyrinėjo ir meistriškai parašė knygą „Lituanica. 
Nežinoma pusė“, kurią „Aukso žuvys“ leidykla išleido 2019 m. 
pradžioje.  Nuotraukomis ir dokumentų faksimilėmis ilius-
truota knyga buvo beveik iš karto išparduota.  Vilnietė Dr. 
Sviderskytė studijuodama komunikaciją ir dirbdama įvairio-
se Lietuvos televizijų stotyse iškilo kaip viena iš gabiausių ir 
žymiausių reporterių, redaktorių ir laidos vedėjų.  2010 me-
tais pradėjo tyrinėti Dariaus ir Girėno bei Lituanicos istorija.  
Septynis metus Sviderskytė praleido Lietuvos, Vokietijos ir 
Amerikos archyvuose rinkdama ir tyrinėdama dokumentus.  
2016 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete disertantė Svi-
derskytė apsigynė daktaratūros laipsnio darbą „S. Dariaus ir S. 
Girėno byla: istorinis vyksmas, traktuotė, naratyvo kaita“.

Dauguma lietuvių yra girdėję ir skaitę apie Steponą Darių 
ir Stasy Girėną.  Žinome, kad 1933 metais jie perskrido Atlan-
to vandenyną, bet tragiškai žuvo nepasiekę Kauno.  Tuoj po 

avarijos jie tapo tautos didvyriai, o laikui bėgant mitologiniai 
simboliai.  Tarp istorinių faktų įsiskverbė pasakos.  Žmonės 
„žino“, kad lėktuvas „Lituanica“ buvo pašautas virš nacistinės 
Vokietijos.  Kiti „žino“, kad lėktuvas sudužo audros metu.  Bet 
pamiršom net jų pirmus vardus – mes juos pažįstam kaip „Da-
rių Girėną“.  Žurnalistė Sviderskytė pradėjo rinkti medžiagą dėl 
daugiaplatformio medijų projekto ir pastebėjo, kad nėra moks-
linių darbų apie skrydį.  Atpainioti istoriją nuo mitologijos, ji 
turėjo tapti istorikė.

Į Sviderskytės akiratį atkeliavo lietuvių skautų pradininkas 
Petras Jurgėla, kuris buvo Dariaus ir Girėno publicistas, o po jų 
mirties knygos “Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas” autorius.   

Oro skautams ir tiems kurie domisi istorija, kurie bazuo-
jasi faktais ir dokumentais, mąstantiems, nuotykių ieškoto-
jams, lietuviams kuriems neužtenka paviršutiniškos pasa-
kos, bet siekia gilesnio supratimo labai rekomenduoju įsigyti 
ir perskaityti šią knygą.

Nauja, žavinga knyga 
„Lituanica. Nežinoma pusė”

Trys žilantys Čikagos „Li-
tuanicos” tunto „Dariaus ir 
Girėno” oro skautų draugovės 
alumni, kurie tebesvajoja apie 
aviaciją, dalyvavo Dr. Svi-
derskytės knygos pristatyme 
Balzėko muziejuje š.m. kovo 
mėn.  Oro skautų skyriaus 
vadas Jonas Gražys įteikė 
autorei skautiškus sparnus.  
Nuotraukoje iš k. Tomas 
Dundzila, Jonas Gražys, Dr. 
Sviderskytė, ir Audrius Re-
meikis.  Nuotraukos  autorius: 
Audriaus Remeikio – Stormy 
Photography Company
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Pradedant šių metų vasario 1d, mergaitės buvo priimamos į 
Scouts BSA (ankščiau žinoma pagal vardu ‘Boy Scouts of Ame-
rica’). JAV Lemonto Lituanicos Tuntas prieš daugelį metų pri-
sidėjo prie Boy Scouts of America ir sekmingai veda programą 
kurioje labai daug brolių įsigijo Erelio patyrimo laipsnį (Eagle 
rank). Mes, kaip Aušros Vartų-Kernavės (AVK) Tunto vadovės 
kalbėjome apie mergaičių patapimą į Scouts BSA nuo rugpjū-
čio pradžios, ir tuo metu nutarėme, kad mums reikia prisijungti 
prie JAV skautų programos, kad mūsų sesės turėtų progos pa-
siekti erelio patyrimo laipsnį (Eagle Rank). Bet, kas mum buvo 
irgi labai svarbu, tai buvo toliau tęsti Lietuvių Skautų Sąjungos 
(LSS) programą. Taigi, kai AVK tunto prityrusios sesės prisirašė 
į Scouts BSA, buvo sutartis, kad jos galės siekti erelio patyrimo 
laipsnio jeigu irgi atliks LSS prityrusių skaučių programą. Štai 
ir įsikūrė Scouts BSA Troop G1991. Lituanicos Tunto Scouts 
BSA Troop yra “pavadintas” 113 prisiminti sausio 13d įvykius 
1991 metais – Scouts BSA draugovės (Troops) yra pavadinti nu-
meriais – tai AVK Tuntas pasirinko numerį 1991 užbaigti data. 
Šioje naujoje draugovėje vadovauja Ramona Stephens-Žemaitis 
(Scoutmaster/Draugininkė), Marytė Kriaučiūnienė (Advan-
cement Chair/Lavinimo vedė), ir Rima Lintakaitė, Judita Ur-
ba-Hoch, Renata Borucki (Assistant Scoutmasters/Drauginin-
kės pavaduotojos).

Scouts BSA programa yra biški skirtinga nuo LSS progra-
mos, bet daug kur yra taip pat. Pavyzdžiui, pirmi keturi Scouts 
BSA ranks yra apie skautiškas žinias : mazgai, peiliuko naudoji-
mas, stovyklavimas, ir tt. LSS skautų programoje irgi yra daugu-

ma skautiškos žinios. Abejose programose galima pradėti įsigy-
ti specialybes (vadinamos Merit Badges JAV programoje) nuo 
pačios pirmos dienos, bet ir yra kelios specialybės kuriąs reikia 
įsigyti kad pasiekti sekanti patyrimo laipsni arba rank. Pavyz-
džiui, skautų programoje, trečiame patyrimo laipsnyje, reikia 
įsigyti stovyklautojo specialybe. Taip pat, camping merit bad-
ge yra privalomas merit badge įsigyti erelio patyrimo laipsniui 
Scouts BSA programoje. Specialybių punktai skiriasi biški, bet 
ne daug. LSS programa biški skiriasi specialybėmis prityrusių 
skautų programoje – mes turime įsigyti liaudies dainų, tautinų 

Aušros Vartų-Kernavės Tuntas ir Troop 1991

Visi dalyviai - Troop G1991, Crew 422, Troop G422

Troop G1991 (Živilės Draugovė)
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Brolis Robertas Vitas paiškina skautam kaip plūderioti grupėje

drabužių, ir Lietuvos geografijos specialybes, kurios yra sudary-
tos tik lietuviams skautams. Scouts BSA programoje, yra dalys 
kelių specialybių kuriose reikia išmokti apie keletas skirtingų 
kultūrų, bet galima pasirinkti apie kuriąs kultūras išmoksi. LSS 
ir Scouts BSA turi aukštąjį laipsnį, kurį visi nori pasiekti : erelio 
patyrimo laipnsis (Eagle Rank) ir vyresnieji skautai (vyr. skautė, 
skautas vytis, gintarė, jūrų budys). Viską galima įrašyti į resu-
me, ir yra gera galimybė, kad universitetas/darbovietė prisimins 
kad esi skautas. Kai aš parašiau ant savo resume, kad esu vyr. 
skautė (ir kad yra to pačio lygio mūsų organizacijoje kaip ir Ea-
gle Scout yra Amerikos organizacijoje), tai profesorė kuri mane 
apklausinėjo dėl Fisioterapijos mokyklos aplikacijos prisimenė 
tai ir mes apie tai ilgai pakalbėjome! Aš ir patekau į tą mokyklą, 

Brolis Robertas Vitas aiškina apie skęstančio žmogaus gelbėjimą Sesė Rima išaiškina sesėm iškylos taisykles

ir ta profesorė buvo mano mėgstamiausia todėl, kad mes apie 
skautus galėjome kalbėti!

Balandžio 6d., brolis Robertas Vitas (Lituanicos Tunto ir 
Troop 113 lavinimo vedėjas) pravedė Scouts BSA Swimming ir 
Lifesaving merit badge kursus. Jis pakvietė mūsų naują draugo-
vę, ir prisidėjo Troop G422 ir Venturing Crew 422 kurioje ps fil 
Rima Lintakaitė ir vs Audra Lintakienė vadovauja. Įsigyti erelio 
patyrimo laipsnį reikia įsigyti 21 specifines specialybes (merit 
badges). Dvi iš šių specialybių yra plaukimo ir gyvybės gelbėji-
mo specialybės, tai mums buvo labai smagu, kad brolis Rober-
tas pakvietė mus į šią išvyką. Sesės išmoko kaip save išsaugoti 
jeigu atsiranda vandenyje be pagalbos, išgelbėti skęstantį, ir 
nardyti. Troop 1991 aštuonios sesės įsigyjo šias dvi specialybes: 
Liepa Banėnaitė, Sigutė Garbonkutė, Kotryna Gučiūtė, Amelia 
Hoch, Vija Maurukaitė, Monika Papartytė, Kristina Sherpity-
tė, ir Simona Sulminaitė. Sveikinu šias seses pradėjusias pirmus 
žingsnius erelio patyrimo laipsnio link.

Apie Plaukimo iškylą:
Psl. Kotryna Gučiūtė: Per mūsų plaukimo ir gyvybės gelbėji-

mo kursą, mes plaukėme 150 metrų ir mokinomės gelbėti žmo-
gų jeigu jis skenda. Dalyvavo mano draugovė, keleta brolių, ir 
daug daugiau. Buvo išmokinta kaip nuraminti skęstantį žmogų. 
Mes turim pasakyti jiems nusiraminti ir kad mes juos išgelbė-
sim, tada reikia įšokti į vandenį arba ištiesti ranką ir ištraukti 

Sesės turėjo plaukti 150 metrų be sustojimo įsigyti Scouts BSA 
Swimming merit badge
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žmogų iš vandens. Mes irgi išmokom kaip plaukti per stiprią 
strovę, ir kad geriau save išgelbėti, negu kitą (jeigu nesaugu yra 
plaukti). Mes linksmai praleidome laiką, pavyzdžiui kai aptaš-
kėm sesę Rimą ir kai galėjom plaukti ir kvailioti su draugėm.

Apie Scouts BSA programą ir sekančius skautavimo 
metus:

Sl. Amelia Hoch: Džiaugiuosi, kad būsiu Eagle Scout dėl 
daug priežaščių. Viena iš priežaščių yra galimybes kuriąs tai 
duos man – bus gerai užrašyti į universiteto aplikacijas, nes aš 
būsiu viena iš pirmųjų mergaičių kuri gaus Eagle rank. Taip pat 
yra įšūkis, kad reikia atlikti dvi skautų programas vienu metu.

Psl Simona Sulminaitė: Kitais metais, aš labai laukiu visų ke-
lionių kuriąs planuosime. Aš daugiausia tik noriu būti su savo 
draugėm. Dabar aš esu prityrusi skautė kandidatė, tai kitais 
metais, irgi laukių būti prityrusi skautė mūsų draugovėje. Man 
smagu, kad dabar Scouts BSA priima mergaites, ir galiu pasida-
ryti Eagle Scout. Su Scouts BSA programą, aš galėsiu daugiau 
dalykų išmokti ir daugiau draugų susitikti!

Sesė Kotryna plaukia išgelbėti sesę AmeliąSesė Rima (Živilės Draugoves draugininkė ir Troop 1991 Assistant 
Scoutmaster) tariasi su Aaron Beatty ir Nick Riney (Crew 422 
Advisor ir Assistant Advisor)

Sesė Vija padeda išgelbėti skęstantį skautą

Sesė Kristutė išgelbėja sesę Sigutę

Sesės Kotryna ir Amelia džiaugiasi būdamos vandenyje

Sl Kristina Sherpitytė: Aš negaliu sulaukti kol būsiu dalis 
Scouts BSA programos. Aš laukiu dar išmokti ir patirti skautų 
specialybėmis ir įvykiais. Kitais metais, bus daug iškylų, suei-
gų, ir stovyklavimo. Dėl Scouts BSA programos, man įdomu 
bus pažiūrėti kaip sistema veikia ir kaip ši programą padės man 
ir mano draugovei. Aš negaliu sulaukti gauti visas naudas kur 
Scouts BSA ir būnant Eagle Scout duos, nes aš žinau, kad ge-
rai atrodo darbo ir universiteto aplikacijose. Aš negaliu sulaukti 
kitų metų kai galėsiu augti ir žengti toliau kaip skautė. 

ps. fil. Rima Lintakaitė
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NY-ko Neringos ir Tauro tunto 
darbeliai. Tema skaučių įstatai.

Elžbieta Kungytė Gabby Avicolli

Michaela Kokkinos

Nicolette Kokkinos

Gabby Avicolli

Elena Schmedlen 

Elžbieta Kungytė

Sesės rašė, piešė, 
sukūrė žaidimą. Darbe-
lius atsiuntė sesė Nida 
Stankūnaitė Schmedlen



28

Gegužės 4d. 2019 m. Lemonto ,,Gedimino” vilkiukų 
draugovė (draugininkas Andrius Kudirka su vadovais Ro-
bertu Končiumi, Jonu Deuschle, Mariumi Kriaučiūnu ir Jus-
tinu Riškumi) ir bebrų Nemuno laivas (laivo vadas Andrius 
Jarašius su vadovu Arūnu Navickiu) susirinko kartu lenkty-
niauti savo padarytas medines mašinėles (Pinewood Derby). 
Šie skautai sunkiai dirbo pasiruošti lenktynėm. Jie pašventė 
vieną sueigą išpjauti mašinas iš medžio, su tuntininku bro-
liu Vyteniu Lietuvininku pagalba, ir tėvai padėjo skautukam 
įkalti ratus. Antra sueigą dabino ir pasvėrė mašinas kad vi-
sos lygiai svertų. Trečia sueiga buvo lenktynės, kai vadovai 
užėmė skautukus stotyse, mamos vaišino užkandžiais, o 
lenktyniaujantys stebėjo pasisekimą! Galutiniai, gražiausios 
mašinos premiją laimėjo vilkas brolis Jokūbas Augaitis, o 
greičiausią mašiną turėjo vilkiukas Jonas McLeod. Vilkiukai 
ir bebrai dźiaugėsi savo metų užbaigtuvių švente!

Fil. Andrius Kudirka

Vilkiukų ir bebrų mašinų lenktynės

Ateina naktis - sueigos pabaiga

Gražiausios ir greičiausios mašinų laimėtojai Jokūbas Augaitis 
(k) ir Jonas McLeod (d)

Draugininkas Andrius Kudirka aiškina taisykles

Stebime, kas laimės
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Lapkričio 4 d, 2018, Lemonto ,,Šešupės” skaučių drau-
govė paminėjo pirmos lietuvių skautų sueigos 100 metų su-
kaktį. Pirma sueiga įvyko lapkričio 1d, 1918 kai brolis Pe-
tras Jurgėla perskaitė Ateitininkams paskaitą apie skautybę. 
Po paskaitos prisirašė 12 pirmi nariai! Per šią mūsų sueigą, 
skautės užsidirbo Baden Powell-io specialybę, pasimokinu-
sios apie pasaulio skautų steigėją Lord Baden Powell ir jo 
gausų norą lavinti jaunimo charakterį, bei prasmingai užimti 
jų laisvalaikį. Skautės sužinojo kaip iš Baden Powell-io 1908 
metų pasisekimo įsteigti skautus Didžiojoje Britanijoje, iš-
aušo Amerikos berniukų skautų organizacija su WD Boyce 
1910 m; Amerikos skaučių organizacija 1912 m su Juliette 
Lowe ir Lietuvių Skautų Sąjunga, 1918 m su broliu Petru Jur-
gėla. Pasveikinti kitas lietuves skautes su šimtmečiu, mūsų 
draugovė paruošė popierines lėles su Petro Jurgėlos išvaizda 
ir kitoj pusėje užrašė savo draugiškus linkėjimus LSS 100-
čio proga. ‘Šešupės” sesės kvietė gavėjas (kitas lietuves skau-
tes) trumpai aprašyti apie savo skaučių veiklą. Išsiuntinėjom 
šiuos “Petrus” per paštą ir kai gavome atsiliepimus, skautės 

„Šešupės“ skautės su 
broliu Petru Jurgėla

Toronto Kanados skaučių ,,Dainos" draugovė su broliu Petru

Lemonto ,,Šešupės" draugovė, su savo paruoštais Petrais Brolis Petras su Los Angeles skaučių ,,Jūratės" draugove

Vyriausio Skautininko Pa-
vaduotoja ir Seserijos Vadė 
sesė Daiva Chauhan su 
broliu Petru Witchita, KS

Lemont, IL AVK tuntininkė 
sesė Renata Borucki 
su ,,Šešupės" draugininke 
sese Julija Deuschle

Brolis Petras lankosi Los Angeles, CA

apsidžiaugė išgirsti apie kitų lietuvių skaučių veiklą, kituose 
miestuose! Buvo puikus būdas pamatyti kur lietuvės skautės 
veikia ir kokia plati mūsų skautų organizacija!

 
Budėkime!

,,Šešupės" skaučių vadovės 
sesė Julija Deuschle, sesė Julija Kudirkienė, 

ir sesė Gitana Variakojienė         
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Brolis Petras lankosi su New Yorko skautais

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Centro Vadijos Pirmininkai, 
buvęs pirmininkas brolis Ričardas 
Chiapetta ir dabartinis brolis Au-
drius Aleksiunas su broliu Petru

Čikagos vietininkija su broliu Petru

Brolis Petras slidinėja Ko-
lorade su Texas-gyvenan-
čia skaute Julyte Udryte

Texas- gyvenanti skautė Julytė 
Udrytė nuvedė broli Petra 
parodyti Kolorado kalnus

Brolis Petras aplankė ,,Skautų Aido" redakciją ir kartu su 
redaktore nuėjo pasiklausyti Vyturio vaikų choro giesmių 
Nativity BVM bažnyčioje Marquette Park,IL. Vyturio vadovas 
Darius Polikaitis su broliu Petru. 
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Prieš dvyliką metų, Pasaulio Lietuvių Centro kiemelyje, mano 
mama man užrišo ūdryčių šlipsą. Prieš aštuonis mets, Waterfall Glenn 
miškuose tapau jūrų jaune. Prieš keturis mets, Lake Eden pliaže užsi-
dirbau savo vietą jūrų skaučių grupėje. O pereitais metais, nors paslap-
tis kur ir kaip, aš pagaliau prisidėjau prie gintarių rato. Svarbu prisimin-
ti, kad ne viena ėjau skautišku keliu. Mano valtis, tai didelė priežastis, 
kad atlikau viską ką atlikau per savo gyvenimą. Mūsų valtis, tai mūsų 
šeima. Nuo vaikystės aš skautauju su Nerjios tuntu, nuo mažens lan-
kau Rako stovyklą. Nors neatsimenu laiko mano gyvenime be skautų, 
be laužų ar burlaivių, stipriausiai mane paveikia mano trys geriausios 
draugės, vienu žodžiu, mano skiltis. Tikrai įspūdinga pagalvot, kad ke-
turios mergaitės kurios tiek skiriasi galėtų taip stipriai dirbti kartu, taip 
gerai draugauti ir nuostabiai skautauti kaip laivas. Viena menininkė, 
viena muzikantė, viena sportininkė, ir viena keliautoja. Viena tylesnė, 
viena balsesnė, viena juokinga, ir viena ramesnė. Kiekviena skautė turi 
savo stiprybes ir savo silpnybes, ir taip geriausiai išeina. Mes padedame 
viena kitai kaip galim, ir visados galima pasitikėti kitomis valties sesė-
mis. Per metus sesės ir broliai prisijungia prie skautų, ir kartais jų kelias 
su skautavimu baigiasi, bet mes išsilaikėm kaip grupė jau virš dešimt 
metų. Mūsų valtis veikia kaip ir tikra valtis, kaip burlaivis, nors kartais 
vėjas palaiko vietoj, galim išsukti ir per vandenį vėl keliaut linksmai.

Kai saulė pradeda smukt danguje stovykloje, skautai ir skautės 
ruošiasi naktiniai programai. Tautinėj stovykloje 2018 metais mūsų 
valtis truputį skirtingai praleido savo laisvalaikį. Vieną dieną mes 
dirbom ant projekto nuo ryto iki tuoj pat prieš vakarienės, beveik 
baigėm, ir visas projektas išsiardė. Galėjom prarast vilties ir palikti 
tą projektą. Galėjom pykti ir susijaudinti. Bet nei viena iš mūsų taip 
pasielgė. Tik prisiminėm, kad jeigu bet kas galėtų susivaldyti ir kar-
tu pataisyti problemą, būtų mūsų grupė. Tai susitarėm, kad praleis-
tumėm naktipiečius, arba žaidimą, arba tylą ir užbaigtumėm mūsų 
darbą geriausiai kaip galėjom. Manytum, kad norėjom miego arba 
valgyt, kad nesmagu buvo dirbti. Bet mes kaip valtis vienai kitai pa-
dėjom susikaupti ir suprasti, kad esam stiprios, ir stipresnės kartu, 
ir galim užbaigti. Kartu dainavom ir juokavom kol pjaustėm malkas 
arba rišom mazgus. Dažėm sienas ir kūrėm laužus, padėjom su vai-
kais ir su tunto planais. Sustatėm laivus ir burlaivius, žvejavom, ir 
paruošėm maistą prie ežero. Dieną ir naktį mes dirbom sunkiai, ir 
nei vieną kartą ne sapnavom sustoti. Skautavimas, kaip oras, kontro-
liuoja mūsų gyvenimus, ir nenorėtumėm, kad būtų kitaip.

Ne tik skautaujam kaip valtis, bet ir draugaujam taip stipriai kaip 
dirbam. Ne buvo momento mano gyvenime, kai negalėjau ko nors 
paklausti ar pasakyti kitai sesei (draugei) mano grupėje. Jos visados 
mane priglaudžia, ir aš jas, ypač kai kasnors nervina arba piktina vieną 
iš mūsų. Per geriausias akimirkas ir blogiausius laikotarpius, mes esa-
me kartu. Taip ir turėtų veikti stipri valtis. Reikia per saulėtas dienas 
ir per žiaurias audras plaukti tolyn. Mano skiltis man primena, kad 
su taisyklingais įrankiais, ar tai būtų virvė ar kiti skautai, galima bet 
ką atlikti. Niekad negyvensiu taip kad nepadėčiau savo valčiai ar savo 
geriausioms draugėms. Gero vėjo!

g.valt.o.s. Ariana Chiapetta
Nerijos Tuntas, Lemont, Illinois

Mes mylim skautus!
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