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Skautų Aidas" (USPS 6534) is published 3 times per 
year by Lithuanian Scouts Association, Inc., a not-for-
profit Illinois corporation.  Lithuanian Scouts Associa-
tion members who have paid their annual dues receive 
"Skautų Aidas".  Others can obtain an annual subscrip-
tion for $20USD by contacting the administrative office.
Administrative office is 364 Reserve Circle, Clarendon 
Hills, IL 60514. Periodical postage paid at Clarendon 
Hills, IL  60514, and at additional mailing offices. 
POSTMASTER: Send address changes to SKAUTŲ AI-
DAS 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL 60514. Offi-
ce of Publication: SKAUTŲ AIDAS 364 Reserve Circle, 
Clarendon Hills, IL 60514 Managing Editor: Mr. Romas 
Rupinskas 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL 60514
“SKAUTŲ AIDAS” Lietuvių Skautų Sąjungos organas 
Įsteigtas 1923. III. 15. Šiauliuose, Lietuvoje. LEIDŽIA 
LSS TARYBOS PIRMIJA
Redaktorė v.s. fil. Rita Rašymienė 5190 West 88th Place, 
Oak Lawn, IL 60453 Tel. (708) 424-8324 e-mail ritarasy-
mas@gmail.com
(Redakcinę komisiją sudaro sesė Aušra Jasaitytė – Petry, 
sesė Kristina Vaičikonis ir brolis Tomas Dundzila)
Administratorius v.s. fil. Romas Rupinskas 364 Reserve 
Circle, Clarendon Hills, IL 60514 Tel. (312) 543-1223 
e-mail rrupinskas@aol.com
“Skautų aidą” maketuoja Skaistė Bosas
„Skautų aidą” spausdina Cushing Press, Chicago, IL. Žur-
nalą taip pat galima skaityti LSS tinklapyje skautai.net 

„Skautų aidui“ straipsnius, nuotraukas, pranešimus, žaidi-
mus atsiuntė, ir įvairiai talkininkavo bei padėjo:  Albertas 
Kerelis, LSS Tarybos pirmininkas - Chicago, IL; Rūta Le-
mon, Toronto, ONT CA; Daiva Chauhan – Wichita, KS; 
Andrius Aleksiūnas - Chicago, IL; Vilius Dundzila – Chi-
cago, IL;  Albinas Liubinskas- La Jolla, CA; Vida Viliūnas 
- Canberra, AUS; Andrea Kiela – Chicago, IL; Aleta Juo-
zelskytė – Boston, MA;  Andrius Kudirka – Chicago, IL; 
Ugnė Vijeikytė – London, UK; Karina Cicėnas - Chicago, 
IL; Alina Volodka Davies – Chicago, IL; Auksė Vijeikytė -  
Nottingham, UK; Silvia Otto - Hamilton, ONT CA; Vytas 
Karalius – Chicago, IL;  Gabija Didžiokaitė – Vilnius, LT; 
Kristina Vaičikonis – Chicago, IL; Ginta Remeikytė-Gedo 
– Washington DC; Julija Kudirkienė - Chicago, IL; Rima 
Lintakaitė - Chicago, IL; Julytė Sherpitis – Chicago, IL; 
Nida Stankūnas–Schmedlen  - New York, NY; Jacintha 
Dirmantaitė-Groen in ’t Woud – Toronto, ONT CA; Vida 
Brazaitytė – Chicago, IL; Dovilė Zduoba – Sydney, AUS; 
Lina Hansen – Melbourne, AUS; Taiyda Chiapetta – Chi-
cago, IL; Janina Gricius – Los Angeles, CA; Nida Variako-
jienė – Los Angeles, CA; Tomas Dundzila – Eliot, ME; Alė 
Namikienė - Chicago, IL; Daiva Juozelskienė - Boston, 
MA; Edis Meilus Boston, MA

Jau praėjo metai kai pandemija apvertė visų gyvenimus. 
Gyvenimas sustojo ir baisiai pasikeitė. Visi turi ar tu-
rėjo ar turės naujų patirčių, patarimų, pergyvenimų ir 
problemų. Vieniems sekėsi geriau, kitiems prasčiau; kiti 
atsigavo greičiau, kai kuriems dar labai sunku. Bet vis-
kas praeis ir atsiras naujas rytojus, nešdamas besisklei-
džiančią šviesą...visų laukiamą džiaugsmą, kviesdamas 
naujiems darbams, svajonėms ir vienas kito meilei bei 
pagarbai...Linkiu tikro džiaugsmo, teisingo pasirinkimo 
tarp gėrio ir blogio, naujo supratimo ir žinoma gero oro, 
puikios nuotaikos ir sėkmės šioje naujoje dienoje…  Kol 
dar nepilnai atsigavote, galite padėti ‘Skautų Aidui”  at-
siųsdami savo rašinėlius, straipsnius, nuotraukas, pieši-
nėlius, galvosūkius,  nuomones ir pastabas. Atsiminkite 
– be Jūsų aprašymų, nebūtų „Skautų Aido“.  

Sesė Rita

Kaip visuomet, ačiū Skaistei už nuostabų darbą ir labai 
gražiai sumaketuotą „Skautų Aidą“.

Skautų Aido leidimą remia

Lietuvių 
Fondas

(LF)

Lietuviškosios 
Skautybės Fondas 

(LSF)

Vydūno
Jaunimo Fondas

(VJF) 

Viršelių nuotraukos:

Priekinis viršelis:
Nerijos tunto Gintarės kandidatės pravedė labai įdomią sniego sueigą: iš kai-
rės- Aistė Šiupieniūtė, Greta Švedas, Emilija Džerzanauskas, Natalia Cicėnai-
tė, Kaja Stroputė, Emily McCartan. (Nuotrauką atsiuntė Taiyda Chiapetta).

Antras viršelis:
“Sveikatos” stovyklautojai, Melbour-
ne, Australija - Clifford stovyklavietėje, 
Wonga Park priemiestyje, ten, kur vyko 
tautinė stovykla 2018 metais. (nuotrau-
ką atsiuntė Dovilė Zduoba)
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LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ PREZIDIUMO
BIULETENIS NR. 6

Seserijos atstovės į Tarybą
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
s.fil. Tara Barauskaitė
s. Lilija Gelažytė-Kerelienė
ps. fil. Daina Penikas

Garbės teismas - Honor Council
ps. Rasa Aleksiūnienė
v.s. fil. Eglė Garrick
ps. fil. Audra Rusinaitė

Australijos rajono vadas  - v.s. Henrikas Antanaitis
Atlanto rajono vadas  - s.v. s. Tomas Lora
Vidurio rajono vadas  - v.s. Vytenis Lietuvninkas
Ramiojo Vandenyno rajono vadė - s. fil. Nida Variakojienė
Europos rajono vadas  - ps. Ornandas Kučinskas
Kanados rajono vadė  - v.s.Audra Puzerytė-Viskantienė

Akademikų atstovai į Tarybą
s.fil. Audrius Aleksiūnas
j.ps. fil. kun. Vilius Dundzila
s.fil.dr. Onutė Gecevičienė
v.s. fil. Dr. Robertas Vitas

 

Budėkime,
LSS Rinkimų prezidiumas

Lithuanian Scouts 
Association, Inc.

Čikaga, JAV

Vyriausia skautininkė 
ir 
pavaduotojas
s. fil. Daiva Chauhan 
ir 
s.v. ps. Dainius Dumbrys

Brolijos atstovai į Tarybą
s. Andrius Anužis
v.s. fil. Albertas Kerelis
ps. Mykolas Slapšys
s.v.s.fil. Tauras Vebeliūnas

Mieli broliai, mielos sesės!

Rinkimai baigėsi. Rinkimuose dalyvavo 283  asmenys, 280 asmenų balsavo per VotingPlace ir trys prisiuntė savo balsus paprastu paštu.
The election is over. There were 283 participants in this election, 280 voted at VotingPlace and 3 by regular mail. 

Kontrolės komisija - Auditing Committee
v.s. fil. Tomas Dundzila
v.s. fil.Vytenis Kirvelaitis
ps. Vita Reivydas

Siūlymas - Proposal
Taip    217
Ne   42
susilaikau/undecided 20

Akademikų vadė 
ir 
pavaduotoja
ps. fil. Rima Sabaliauskienė 
ir 
ps. fil. Danutė Scola

2020 LSS Rinkimų rezultatai - Election results

Įsakymas Nr. 50
2021 m. sausio mėn. 30 d.

1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių ir garbės ženklų nuostatais, 
Pirmija kelia/apdovanoja išvardintus Sąjungos narius sekančiai:

su Už Nuopelnus Ordinu
v.s. Audra Lintakienė Aušros Vartų-Kernavės 
tuntas, Vidurio Rajonas
su Inkaro Ordinu
j.s. Aras Galinaitis Lituanicos tuntas, Vidurio 
Rajonas
ps. Jonas Gražys Lituanicos tuntas, Vidurio 
Rajonas
su Lelijos Ordinu
s. Vėjas Belzinskas Pilėnų tuntas, Vidurio 
Rajonas
v.s. Lilija Gelažis Čikagos Skautų Vietininkija, 
Vidurio Rajonas
v.s. fil. Albertas J. Kerelis, Jr. Čikagos Skautų 
Vietininkija, Vidurio Rajonas
v.s. fil. Daiva Kiliulytė Chauhan Baltijos tuntas, 
Atlanto Rajonas

į jūrų skautininko laipsnį 
j.ps. fil. kun. Vilius Dundzila Lituanicos tuntas, 
Vidurio Rajonas
į vyresnio skautininko-kės laipsnį
s. fil. Audrius Aleksiūnas FSS Čikaga, Vidurio 
Rajonas
s. Andrius Anužis Baltijos tuntas, Vidurio 
Rajonas
s. fil. Kassandra Kulnys-Douglas Šatrijos tuntas, 
Kanados Rajonas
s. Tomas Lora Neringos-Tauro tuntas, Atlanto 
Rajonas
su Vėliavos Žymeniu
ps. fil. Sigutė Mikutaitytė Miller Kunigaikštienės 
Gražinos būrelis, Ramiojo Vandenyno Rajonas
s. fil. Tauras Vebeliūnas Neringos-Tauro tuntas, 
Atlanto Rajonas

į skautininko/
skautininko-kės laipsnį 
ps. Arija Batūraitė Šatrijos tuntas, 
Kanados Rajonas
ps. Dainius Dumbrys Lituanicos 
tuntas, Vidurio Rajonas
ps. fil. Linas Kelečius Lituanicos 
tuntas, Vidurio Rajonas
ps. Daina Mattis Neringos-Tauro 
tuntas, Atlanto Rajonas
ps. Vilija Narušytė Šatrijos tuntas, 
Kanados Rajonas
ps. fil. Audra Rusinaitė Šatrijos 
tuntas, Kanados Rajonas
ps. Kęstas Stirba Perkūno tuntas, 
Europos Rajonas
ps. Viktoras Šimkus Rambyno 
tuntas, Kanados Rajonas

2. Nuoširdžiai sveikinu brolius ir seses.  Linkiu visokeriopos sėk-
mės visuose skautiškuose darbuose neilstančiai Dievui, Tėvynei ir 
Artimui tarnaudami!

Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon

LSS Tarybos Pirmininkė
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Mieli sesės ir broliai,
Šis tarybos posėdis reiškia kad mano kadencija kaip A.S.S. Centro Vadijos pir-

mininkas jau pasibaigė. Taigi norėjau šią progą padėkoti kai kuriems ir palinkėti 
sekančiai vadijai sekmės.

Pirmiausiai noriu padėkoti visiems tarybos nariams su kuriais aš dirbau per 
paskutinius tris metus, ypatingai sesei Rūtai, broliui Albertui ir sesei Daivai. 
Ačiū už jūsų bendradarbiavimą. Buvo malonu dirbti su jumis ir turėti progos 
sustiprinti ryšius su visais iš įvairių vietovių. Tikiu, kad turėsime daug daugiau 
galimybių ateityje dirbti kartu skautybės gerovei. 

Ši A.S.S. Centro Vadijos kadencija greitai prabėgo. Yra verta atsižvelgti ir pa-
minėti šios kadencijos atsiekimus. Kiekvieni šios kadencijos metai buvo skirti 
pagal numatytas temas. 2018 m. mes vedėme sėkmingą pastovyklę „Alma Ma-
ter“ tautinėje stovykloje su įvairiomis programomis. Mes taip pat pasveikinome 
15 naujų narių stovykloje. 2019 m. mes atšventėme A.S.S. 95 metų jubiliejų su 
suvažiavimu Salem State University, Massachusetts valstijoje. Ten mes posėdžia-
vome, pasidalinome idėjomis kaip sustiprinti skyrių veiklą ir mes atnaujinom 
mūsų pasižadėjimus Sąjūdžiui. 

2020 m. pandemija prislėgė mus visus. Mūsų nariai nebegalėjo susitikti sueigo-
se ar renginiuose. Išspręsti šį iššūkį, Centro Vadija surengė virtualius posėdžius 
ir sueigas suteikti visiems nariams galimybę prisijungti ir dalyvauti ASS veikloje. 

Vienas iš tų virtualinių susitikimų buvo atšvęsti akademikų metinę šventę spa-
lio men. Čikagos skyrius suruošė šventę. Maždaug 30 akademikų gyvai susirin-
ko. Prie jų virtualiniai prisijungė apie 20 akademikų iš įvairių miestų.

Kitas virtualinis susitikimas buvo skirtas įsteigti A.S.S. šimtmečio komitetą. 
Tik už trijų metų bus Akademinio Skautų Sąjūdžio šimtmetis. Ruošiant jubiliejų, 
A.S.S. šimtmečio komitetas turėjo pirmą posėdį irgi spalio mėn. Neužilgo bus 
paskelbta daug žinių apie šimtmečio planus, taigi raginu visus prisidėti prie šim-
tmečio reikalų, kad galėtumėm visi kartu atitinkamai atšvęsti šį jubiliejų.

Aš noriu padėkoti savo Cento Vadijos nariams už jų nesuskaičiuojamas darbo 
valandas ir sėkmingai atliktas pareigas. Tai yra jų dėka kad mūsų kadencija sė-
kmingai pavyko.

Nors jie ne visi dalyvauja šiandien, noriu juos visus pristatyti:
A.S.S. pavaduotoja (A.S.S. Vice-president) fil. Stefutė D’Agostino
A.S.S. iždininkė (A.S.S. Treasurer) fil. Viktorija Barr
A.S.S. sekretorė (A.S.S. Secretary) fil. Aleta Juozelskytė
A.S.S. dvasios vadas (A.S.S. Spiritual Leader) fil. Ričardas Chiapetta
A.S.S. tinklalapių koordinatorius (Website Coordinator) fil. Andrius Markulis
Korp! Vytis pirmininkas (Korp! Vytis President) fil. Audrius Kirvelaitis
A.S.D. pirmininkė (A.S.D. President) fil. Rima Sabaliauskienė
Filisterių pirmininkas (F.S.S. President) fil. Marius Naris
Ad Meliorem! redaktorė (A.S.S. Correspondent) fil. Rasa Milo
Kandidačių/junjorų Vadas fil. Robertas Vitas
Tiekimo skyriaus vadas (Inventory Manager) fil. Jonas Variakojis
A.S.S. Atstovai į LSS Tarybą 
(A.S.S. Representatives to LSS Executive Committee):
fil. Edmundas Brooks
fil. Vilius Dundzila
fil. Kristina Jonušas Mattis
fil. Beatričė Želvytė
Taip pat ačiū skyriaus vadams už jų įdėtą darbą sėkmingai pravesdami akade-

mikų veiklą. Ir ačiū visiems akademikams už jų entuziasmą dalyvaudami stovy-
klose, suvažiavimuose, ir įvariuose akademikų sueigose.

Noriu palinkėti sekančiai Tarybai, ypatingai sesei Rimai, broliui Albertui, sesei 
Daivai ir broliui Dainiui, bei visiems kitiems – daug išminties, ištvermės ir laimės 
per ateinančius tris metus.  

Aš nekantriai laukiu kol mes visi vėl susitiksime sueigose, suvažiavimuose ir 
stovyklose ir galėsime vėl paspausti skautiškai rankas.

Vis Budžiu! Ad meliorem!
s. fil. Audrius Aleksiūnas

Pirmiausia noriu atsisveikinti su pra-
ėjusios kadencijos nariais. Ačiū už Jūsų 
paslaugą, įkvėpimą ir draugystę. Jūs pa-
laikėte mane savo pareigose ir kartu pra-
vedėm sėkmingaą Tautinę Stovyklą bei 
kadenciją.

Kai ruošiausi perimti Vyriausios 
Skautininkės pareigas ir kartais abejojau 
- mintyse kartojosi - sukosi skautiški šū-
kiai; Būdėk, Gero Vėjo, Tarnauk, Grąžink 
Skola, Vis Geryn, Vis Aukštyn! 

Neesu skautiškiausia sesė, kartais reik 
vėl susipažinti su mazgais ir kelio ženklais. 
Nemoku atmintinai deklamuoti LSS nuos-
tatus. Turiu atidžiai išnagrinėti juos bet aš 
įgyvendinu skautiškus įstatus pagal savo 
galimybes ir turiu skautišką širdį. Be to 
noriu būti pavyzdinga skautė ypač ugdy-
ti jaunimą. Ir štai ką tie šūkiai primena – 
stengtis kovoti pirmyn kai abejoju ir steng-
tis palikti stipresnę skautišką sąjungą.

Tai, kaip aš įsivaizduoju šią kadenciją 
pandemijos metu? 

• Toliau versti į anglų kalbą patyrimo pro-
gramas, specialybes ir Sese Budėk. Rasti 
atitinkamų resursų padėti vadovams, tė-
vams ir skautams atlikti skautamokslio 
uždavinius.
• Toliau dirbti su sese Lile stiprinti LSS 
duomenų bazę, kad visų asmens lapai 
būtų išlaikomi.
• Jei valstijos sąlygos leis, su savo Vadija 
tęsti įdomias programas jaunimui, pvz. 
Paslapčių Ieškones, GAVM, skyriaus suva-
žiavimus, tuntininkų/iždininkų ir vadovų 
suvažiavimus, lavinimo kursus, arba su-
galvoti kai kurias nuotolines alternatyvas.
• Pagaliau, Vadijoj diskutuoti brolių ir 
sesių programų padėtį, mažų suvienymų 
brolių ir sesių uniformose, peržiūrėti ir 
atnaujanti Vadijos nuostatus, atnaujanti 
Brolijos ir Seserijos tinklapio puslapius 
ir tiekimo skyriaus sąrašus, toliau disku-
tuoti įkurimą Vadijos fondo remti tuntų 
ir vienetų projektus ir gale šios kadencijos 
suorganizuoti Jubiliejinę Stovyklą dvide-
šimt trečiais metais. 
Noriu pasveikinti naują Vadiją. Dėkui kad 
sutikote bendradarbiauti. Turime subren-
dusių skautininkų ir naujo kraujo. Tikiuos 
kad mes atliksim savo atsiekimus ir baigsi-
me su didžiule gegužine – Jubiliejine Sto-
vykla. Jei turite abejonių, laikykitės mūsų 
šūkius arti – Budėk, Gero Vėjo, Tarnauk, 
Grąžink Skola, Vis Geryn ir Vis Aukštyn!

Vis Budžiu,
v.s. fil. Daiva Kiliulytė-Chauhan

Vyriausia Skautininkė, Seserijos Vadė
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Burlington, ON Canada

Mieli broliai, mielos sesės!

LSS nariams tariu širdingą padėką už su-
teiktą galimybę paskutinių dvejų kadencijų 
bėgyje Sąjungos aukčiausiose pareigose tar-
nauti. Nei vienos minutėlės nesigailiu!

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prie 
darbų prisidėjo.  Kartu su jūsų įnašu bei 
pastangomis dirbome išlaikyti Sąjungą ir 
jos įvairius padalinius, jaunimui pravęsti 
įdomias programas, vadovams teikti para-
mą.  Mėginome, kiek galėjome, šią lietuviš-
ką skautų organizaciją palikti geresnę negu 
radome.

Nors kelias ne visados buvo lygutėlis, ti-
kiuosi sunkumai sustiprino, nelygumai buvo 
geras lavinimas, malonumai pradžiugino, o 
atsiekimai suteikė pasitenkinimą.  Vertinu 
Jūsų bendradarbystę, skautiškumą, bet visų 
labiausiai broliškumą bei seseriškumą.

Kas treji metai Sąjungos pilnateisiai nariai 
dalyvauja LSS Vadovybės rinkimuose, tikslu 
sekančios kadencijos vadovybę išrinkti, or-
ganizacinius reikalus aptarti, pasisakymais 
bei siūlymais pasidalinti.  Ką tik praėjusį 
rudenį LSS Rinkimų prezidiumas suorga-
nizavo ir pravedė LSS Vadovybės rinkimus.  
Rinkimų prezidiumą sudarė:  Pirmininkė 
Amanda Muliolienė;  broliai Gintas Taoras, 
Jonas Totoraitis, Andris Dunduras;  sesės 
Rimgailė Nasvytienė, Vilija Klimienė, Julija 
Wendt, Teresė Urbaitienė.  Rinkimų prezidi-
umui tariame širdingą skautišką didelį AČIŪ 
už puikiai ir sklandžiai surengtus rinkimus.  

Pristatau išrinktus Vadovybės narius:  

Vyriausia skautininkė ir Seserijos vadė
v.s. fil. Daiva Kiliulytė-Chauhan 
Vyriausios skautininkės Pavaduotojas ir Brolijos vadas
s. Dainius Dumbrys
ASS Centro vadijos Pirmininkė 
ps. fil. Rima Sabaliauskienė
ASS Centro vadijos Pirmininkės Pavaduotoja
ps. fil. Danutė Scola

Seserijos atstovės į Tarybą
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
s. fil. Tara Barauskaitė
v.s. Lilija Gelažis
ps. fil. Daina Penikas

Akademikų atstovai į Tarybą
v.s. fil. Audrius Aleksiūnas
j.s. fil. kun. Vilius Dundzila
s. fil. dr. Onutė Gecevičienė
v.s. fil. dr. Robertas Vitas

Brolijos atstovai į Tarybą
v.s. Andrius Anužis
v.s. fil. Albertas J. Kerelis, Jr.
s. Mykolas Slapšys
s. fil. Tauras Vebeliūnas

Rajonų Vadai
Australijos v.s. Henrikas Antanaitis
Atlanto v.s. Tomas Lora
Vidurio v.s. Vytenis Lietuvninkas
Ramiojo Vandenyno s. fil. Nida Variakojienė
Europos ps. Ornandas Kučinskas
Kanados v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė

Garbės teismas 
v.s. fil. Eglė Garrick (Pirmininkė)
ps. Rasa Aleksiūnienė
s. fil. Audra Rusinaitė

Sveikinu naujai išrinktą LSS Tarybos Pirmininką Albertą Kerelį ir naujai išrinktą LSS Va-
dovybę!  Linkiu neprilygstamos sėkmės ir aiškiaregystės.  Tegul skautiška dvasia apšviečia 
darbus Dievui, Tėvynei ir Artimui.
Apsimojant naujais darbais, prisiminkime išėjusius namo brolius ir namo iškeliavusias se-
ses.  Be jų pastangų ir atsiekimų nebūtų jokio pagrindo ant kurio savus darbus statyti.
Nors iš LSS Tarybos Pirmininkės pareigų išeinu, skautybės keliu pasiryžtu keliauti tol, kol 
jėgų turiu. Su geriausiais skautiškais linkėjimais tiems, kurie iš pareigų išeina, tiems, kurie 
pareigomis apsiima ir visiems, kurie myli šį gražų didįjį skautišką žaidimą!

Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad Meliorem!  Vis aukštyn!

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
LSS Tarybos Pirmininkė

Kontrolės komisija
v.s. fil. Tomas Dundzila (Pirmininkas)
v.s. fil.Vytenis Kirvelaitis
ps. Vita Reivydas

Įsakymas Nr. 44
2021m. sausio 30 d

1. Baigdamas savo Vyriausio Skautininko ir Brolijos Vado pareigas, nuoširdžiai dėkoju visiems 
Vadijos nariams su kurių pastangomis ir bendradarbiavimu sėkmingai atlikome šios kadencijos 
darbus. Papildomai, ačiū už 2018 m. X-tos Tautinės Stovyklos sėkmingą planavimą ir vykdymą. 
Buvo malonu su jumis dirbti ir jūsų įnašai skautijos gerovei yra labai įvertinti.

2. Ypatingai ačiū Vyriausio Skautininko Pavaduotojai ir Seserijos Vadei vs. fil. Daivai Kiliulytei- 
Chauhan kuri sutiko eiti šias pareigas su drąsumu, darbštumu ir didele meile skautavimui. Ačiū už 
visas įdėtas idėjas, laiką ir pastangas per praeitas dvi kadencijas.

3. Sveikinu naująją Vyriausią Skautininkę ir Seserijos Vadę vs. fil. Daivą Kiliulytę-Chauhan ir Vyr-
iausios Skautininkės Pavaduotoją ir Brolijos Vadą s. Dainių Dumbrį, linkėdamas jiems gero skau-
tiško kelio bei vaisingo bendradarbiavimo ateinančioje kadencijoje.

Būdėk! Gero vėjo! Vis Aukštyn!
vs. fil. Albertas Kerelis, Jr. 

Vyriausias Skautininkas

LSS 
SKAUČIŲ 
SESERIJA

LSS 
SKAUTŲ 
BROLIJA
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Įsakymas Nr. 1
2021 m. sausio mėn. 30 d.

1. Skelbiu LSS Tarybos Pirmijos 2021 - 2024 m. 
kadencijos sudėtį:

v.s. Andrius Anužis pavaduotojas
v.s. Lilija Gelažis iždininkė
j.s. fil kun. Vilius Dundzila sekretorius
v.s. fil. Daiva Kiliulytė Chauhan Vyriausia Skautin-
inkė/Seserijos Vadė
s. Dainius Dumbrys Vyriausios Skautininkės 
Pavaduotojas/Brolijos vadas 
ps. fil. Rima Sabaliauskienė A.S.S. Centro Vadijos 
pirmininkė
s. Mykolas Slapšys tarptautinių reikalų koordinatorius
s. fil. Tara Barauskaitė labdaros koordinatorė

2. Linkiu  derlingos veiklos, smagaus bendradarbia-
vimo  ir darbščios kadencijos. Prisiminkime, tarnau-
jame Dievui, Tėvynei ir Artimui ir esame pavyzdys 
jaunesniesiems.

Vis budžiu! 
Gero vėjo! Ad meliorem!

v.s. fil. Albertas J Kerelis, Jr.
L.S.S. Tarybos Pirmininkas

Įsakymas Nr. 48
2020 m. gruodžio mėn. 20 d.

1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių 
nuostatais, LSS Tarybos Pirmija patvirtino žemiau išvardintus 
pakėlimus:

į paskautininkės/paskautininko laipsnį 
vyr. sk. Daniele Lansell-Brown Džiugas, Melbourne AU
sk.v. sl. Eugenijus Pocius Vilnius, Adelaide AU
vyr. sk. Audra Šimkutė-White Džiugas, Melbourne AU
vyr.sk. v.sl. Laura Šukytė Baltija, Boston MA USA
vyr.sk. v.sl. Aldona Urbienė Aušros Vartai-Kernavė, Lemont IL USA
vyr.sk. v.sl. Rima Žigaitis Aušros Vartai-Kernavė, Lemont IL USA

į skautininkės/skautininko laipsnį
ps. Rūta Elzbergaitė Medeina, London UK
ps. Evelina Kalaušienė Medeina, London UK
ps. Mantas Kalaušis Perkūnas, London UK

2. Nuoširdžiai sveikinu brolius ir seses. Linkiu visokeriopos 
sėkmės visuose skautiškuose darbuose neilstančiai tarnaudami 
Dievui, Tėvynei ir Artimui!

Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon

LSS Tarybos Pirmininkė

LSS TARYBOS ĮSAKYMAI IR 
NAUJO PIRMININKO PRANEŠIMAS

Pirmininko Pranešimas Tarybai
2021m. sausio 30d.

Mieli Tarybos Nariai:
Kiekvienas iš mūsų savanoriškai pasirinkome dalyvauti ir prisidėti 
šiai organizacijai kurios tikslas yra lavinti jaunimą ir juos paruošti 
būti dorais piliečiais.  Tai mums visiems didelis ačiū.  
Ačiū jums, kad pasitikite manim lydėti šią Tarybą kurios atsako-
mybė yra prižiūrėti šios organizacijos gerovę.  
Šiai trijų metų kadencijai numatau sekančius penkis darbus.
Pirmas:  Išversti LSS Nuostatus į anglų kalbą.  Per praeitus šešis 
metus būdamas Vadijos, Tarybos ir Pirmijos nariu, esu patyręs, 
kad mes kurie užaugom mokindamėsi lietuvių kalbos šeštadininė-
se mokyklose turime sunkumų suprasti kas parašyta Nuostatuose, 
tai kaip mūsų vaikai kurių kalba silpnesnė galės tęsti šia gyva or-
ganizacija?  
Antras: Kai išversime ir geriau suprasime kas Nuostatuose para-
šyta, reikės juos atnaujinti ir suderinti su šių dienų veikla ir sąly-
gomis.
Trečias. Sustiprinti mūsų ryšius su Lietuvos skautų organizacijo-
mis, ypatingai Lietuvos Skautija.  Užaugdami su okupuota Lietuva 
mūsų tikslas buvo išlaikyti lietuvybę.  Lietuva jau trisdešimt metų 

laisva.  Ar mūsų tikslas tas pats?  Jeigu yra, tai mums išlaikyti lie-
tuvybę už Lietuvos reikalauja artimesnių ryšių su Lietuva.  Jau tą 
darbą pradėjome ruošiant dešimtą Tautinę Stovyklą su bendrais 
ženklais ir dainomis ir dalyvaudami visose trįjose stovyklose kar-
tu.  Reikia stiprinti būdus ir didinti progas kartu skautauti.  Galime 
daug ką išmokti iš vienas kito.
Ketvirtas: Suruošti pirmas jubiliejines stovyklas lietuvių skautavi-
mo naujame šimtmetyje.  X-Tautinės Stovyklos buvo sėkmingos. 
Svarbu prižiūrėti skautavimo tolimesnę sekmę.  Nors jubiliejinės 
stovyklos paprastai būna mažesnės už Tautines, jeigu vėl dėsime 
pastangas pritraukti visus ir suderinsime stovyklos datas, tai dau-
guma galės dalyvauti.  Tikiuos, kad bus didelė ir sekminga stovy-
kla.
Penktas: Mes visi galime save toliau tobulinti, stiprinti ir tuo au-
ginti organizaciją.  Ruošim ir remsim suvažiavimus vadovams, 
kad jie galėtų geriau vadovauti ir organizuoti vienetus.  Gerinsim 
komunikaciją ir atvirumą tarp vyriausybės ir narių.  
Manau, kad bus pakankamai gana darbo trims metams.  Jeigu vis-
ką atliksime greitai rasime dar ką toliau veikti.  
Vis Budžiu! Gero Vėjo!  ad meliorem!

 
v.s. fil. Albertas J. Kerelis, Jr.

LSS Tarybos Primininkas
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LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ PERDAVIMAS
ELEKTRONINĖ VIRTUALI SUEIGA |  2021 m. sausio 30 d. šeštadienį  |

Dėl COVID-19 apribojimų, ši pareigų perdavimo sueiga 
vyksta elektroniniu virtualiu būdu:
• 5 v.p.p. Atlantic • 4 v.p.p. Eastern • 3 v.p.p. Central 
• 1 v.p.p. Pacific • 9 v.v. London, UK 
• 6 v.r. Australia (sausio 31d. sekmadienį)

ATIDARYMAS
• Sveikinimas
• Invokacija:  s. fil. diak. Eduardas Meilus

ŽODŽIAI
• ASS Centro Vadijos Pirmininkas s. fil. Audrius 
   Aleksiūnas
• Vyriausias Skautininkas v.s. fil. Albertas J. Kerelis, Jr.

PIRMIJOS ĮSAKYMAI

PIRMININKĖS ŽODIS

Vyriausia skautininkė ir Seserijos Vadė
v.s. fil. Daiva Kiliulytė-Chauhan 
Vyriausios Skautininkės Pavaduotojas 
ir Brolijos Vadas
ps. Dainius Dumbrys
ASS Centro Vadijos Pirmininkė 
ps. fil. Rima Sabaliauskienė
ASS Centro Vadijos Pirmininkės
Pavaduotoja
ps. fil. Danutė Scola
Rajonų Vadai
Australijos v.s. Henrikas Antanaitis
Atlanto s. Tomas Lora
Vidurio v.s. Vytenis Lietuvninkas
Ramiojo Vandenyno s. fil. Nida 
Variakojienė
Europos ps. Ornandas Kučinskas
Kanados  v.s. Audra 
Puzerytė-Viskantienė
Garbės teismas
v.s. fil. Eglė Garrick (Pirmininkė)
ps. Rasa Aleksiūnienė
ps. fil. Audra Rusinaitė
Kontrolės komisija
v.s. fil. Tomas Dundzila (Pirmininkas)
v.s. fil.Vytenis Kirvelaitis
ps. Vita Reivydas

PRIESAIKA
Priesaiką praveda 
s. fil. diak. Eduardas Meilus. 

Priesaiką gerbti!
Aš pasižadu sąžiningai atlikti savo 
pareigas, dirbti skautybės gerovei, ir 
būti pavyzdžiu jaunesniems 
vadovams ir skautams.  
Dieve, man padėk.
Pagerbta!

NAUJO PIRMININKO 
PRISTATYMAS

ĮSAKYMAS DĖL PIRMIJOS 
SUDĖTIES

ŽODŽIAI
• Vyriausia Skautininkė v.s. fil. Daiva   
   Kiliuytė-Chauhan
• ASS Centro Vadijos Pirmininkė ps. fil. 
   Rima Sabaliauskienė
• LSS Tarybos Pirmininkas v.s. fil. 
   Albertas J. Kerelis, Jr.

UŽBAIGIMAS

NAUJOS TARYBOS SUDĖTIS
Brolijos atstovai į Tarybą
s. Andrius Anužis
v.s. fil. Albertas J. Kerelis, Jr.
ps. Mykolas Slapšys
s. fil. Tauras Vebeliūnas
Seserijos atstovės į Tarybą
v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
s. fil. Tara Barauskaitė
v.s. Lilija Gelažis
ps. fil. Daina Penikas
Akademikų atstovai į Tarybą
s. fil. Audrius Aleksiūnas
j.ps. fil. kun. Vilius Dundzila
s. fil. dr. Onutė Gecevičienė
v.s. fil. dr. Robertas Vitas
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2021 metų pradžioje, virusas toliau siautė. Sesė Ginta Remeiky-
tė Gedo pasiūlė, kad Skautų Aidas paklaustų įvairių lietuvių skautų 
medikų apie jų patirtį dirbant per pandemiją. Štai jų atsakymai.

By August 2020, the COVID-19 pandemic had been taking its toll 
in the United States for a good 5 months. Ričardas Chiapetta, head 
of the collegiate division of the Lithuanian Scouts Association at that 
time, organized a panel of Lithuanian scouts who work in the medi-
cal profession to speak to us about the virus and how best to protect 
ourselves from it. We met in the picnic area in front of the Lithuanian 
World Center. There, Dr. Andrius Kudirka, a doctor in family practice; 
Alina Davies, a physician assistant; and Andrea Kiela, an emergency 
room nurse, answered our many questions. At the end of the session, 
they agreed that the following advice is good practice:

1) wear a mask whenever you’re out in public; 2) avoid large 
gatherings, especially indoor ones; 3) when you have to be among 
people, try to maintain a distance of 6 feet; 4) get the COVID-19 
vaccine as soon as you are able to.

In early 2021, the pandemic continues. Ginta Remeikytė Gedo 
suggested we ask our fellow scouts in the medical profession about 
their experiences working during the pandemic. Their answers to 
the questions we sent appear below. 

Medical terms: COVID-19 is the official name of the coronavirus 
disease identified in late 2019; PPE stands for personal protective 
equipment, such as masks, gowns, hand sanitizer, etc.

Albinas Liubinskas, intensive care unit (ICU) registered nurse; 
formerly with Rush Oak Park Hospital, IL; currently with Scripps 
Green Hospital, La Jolla, CA. Albinas yra skautas vytis ir akademi-
kas; augo Lituanicos tunte, Lemont, IL.

Sekmadienį, rugpjūčio  30 d., 2020, būrys Čikagos Akademikų 
skautų susirinko Pasaulio lietuvių centro gegužinių aikštėje. Mus 
sukvietė tų metų F.S.S. Čikagos filisterių pirmininkas, fil. Ričardas 
Chiapetta, išklausyti pašnekesį labai svarbia tema—koronavirusas 
ir kaip geriausiai nuo jo apsisaugoti. Vasarai besibaigiant, korona-
virusas jau siautė Amerikoje kokius 5 mėnesius. Tačiau, dar daug 
ką apie jį nežinojom. Atvykusiems buvo įdomu išgirsti patarimų iš 
mūsų pačių skautų, kurie eina įvairias pareigas medicinos srity. Bro-
lis Ričardas pakvietė šeimos daktarą ps. Andrių Kudirką; physician 
assistant ps. Alina Davies; ir ER gailestingą seselę gintarę Andreą 
Kielą atsakyti į mūsų klausimus. Visi trys medikai jau buvo susidūrę 
su koronavirusu savo profesijoje.

Tarėmės įvairiais klausimais: Kaip ilgai tęsis pandemija? Kada 
bus galima apsiskiepyti nuo viruso? Ar patartina leisti vaikus į 
mokyklą virusui siaučiant? Medikai į šiuos ir į daug kitų klausimų 
mums atsakė. Visi mums patarė: 1) dėvėkite kaukę, kai esate žmo-
nių tarpe; 2) venkite didelių susibūrimų, ypač viduj; 3) kai esate tarp 
žmonių, laikykitės 6 pėdų atstumo; 4) skiepinkitės, kai tik galėsite.

Skautai 
koronaviruso 

fronte

Lithuanian scouts on the front 
lines of the fight against 

COVID-19

Skautai medikai kurie dalyvavo F.S.S. sueigoje apie koroną virusą 
rugpjūčio 30d. iš k: sesė Alina Volodka Davies, brolis Andrius Kudirka 
ir sesė Andrea Kiela.

Klausomės prelegentų patarimų.

Sueigos dalyviai laikėsi atstumo ir visi buvo su kaukėmis.

Straipsnį paruošė ir klausimus pateikė s. fil. Kristina Vaičikonis
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• I have been working with COVID-19 patients since the pan-
demic began. My job includes intubating patients—that is, placing 
breathing tubes to allow ventilators to breathe for them—and caring 
for patients diagnosed with COVID-related pneumonia.

• At the beginning of the pandemic, the rules from the CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention), the government, and 
hospital management kept changing. This made it incredibly stress-
ful for bedside workers to understand how this virus spreads, and 
which of our PPE actually worked to keep us safe. It was also fright-
ening to see doctors having to try to figure out how best to beat this 
virus. Most medicine is based on prior experiences on how to treat 
illness. Since this was a “novel” (new) coronavirus, there was no true 
prior treatment established.

• My worst experiences are seeing patients pass away without 
family being allowed to be at the bedside, even though families have 
been able to “zoom” with tablets from the hospital.

• The best experiences come from seeing my patients finally get 
the breathing tube taken out and be able to communicate again. 
However, the virus takes so much time to recover from. After 1-3 
days in the ICU, it can take 3-4 weeks or longer to just become “sta-
ble” again. Many of these patients will then need physical and occu-
pational therapy.

• Broliai ir sesės, please take this pandemic seriously. Yes, the 
virus does not generally prove fatal for the young, but think about 
your parents and grandparents. Since the pandemic began, I have 
seen my parents and siblings about 10 times, mostly for short meet-
ings in a park, where we kept our distance. It was incredibly difficult, 
but I did it to protect my parents and loved ones.

Vida Viliūnas, anesthesiologist working in anesthesia and in-
tensive care; National Capital Private Hospital, Canberra, Australia. 
Vida yra vyr. skautė ir akademikė; skautavo Aušros Vartų tunte, Chi-
cago, IL, ir Aušros Vartų tunte, Sydney, Australijoje.

tions were similar here to elsewhere - ensuring supply and testing of 
PPE. As an anesthesiologist, I was involved with training operating 
theater staff and intensive care staff in the use of PPE and the special 
techniques used to protect staff from infection. We made plans for 
dedicated COVID areas within the hospital, but to date, have not 
had to invoke them.

• Our disease burden in Australia generally, and Canberra spe-
cifically, has been very low. This was probably due to both good luck 
and good management. We had the northern hemisphere experi-
ence from which to learn, and more time to prepare and to restrict 
travel. Though there is plenty of guidance in the medical literature 
regarding preparedness for epidemics in general, we had a lot of 
catching up to do with COVID. Nevertheless, we didn’t do too badly 
here - less than 1,000 deaths nationally, and our intensive care re-
sources were never overwhelmed. Participation by staff in planning 
and preparation was very good for morale in the hospital. People 
were very willing to help and contribute.

• The worst experience has been watching the devastation unfold 
in the rest of the world, especially in the United States and Lithuania.

• Broliai ir sesės, besides the 4 things all medical personnel men-
tion (see above), nepamirškit: “Būdėk, ir kiekvieną dieną padaryk 
gerą darbelį.” 

Andrea Kiela, emergency room nurse, Hinsdale Hospital, Hins-
dale, IL. Andrea yra gintarė. Ji užaugo Nerijos tunte, Lemont, IL.

• I have been working with COVID-19 patients since March 
2020, when the virus first emerged in the Chicago suburbs. My job 
is to assess these patients when they arrive in the ER, identify any 
life-threatening issues (i.e., difficulty breathing, chest pain, low oxy-
gen levels), and stabilize them accordingly.

• It was scary, and we did not know what to expect when our 
first COVID-19 patient arrived. The hospital was on lockdown, with 
no visitors allowed inside. It felt deserted. We saw very sick patients 
with confirmed or suspected COVID-19, even though our average 
patient volume decreased.

• I remember the tension and panic at the grocery store, where 
there were lines of people waiting to get in and stock up on toilet pa-
per and soup cans. I worried about keeping my family safe and tried 
everything I could to avoid bringing home this virus.

• Some of my worst experiences included seeing people becom-
ing very sick and dying from this virus. They were terrified and had 
to suffer without their family.

• I had some good experiences during this time, too. I spent qual-
ity time with my family; hiked local trails to surround myself with 
nature; and went camping and started a board game collection with 
my significant other. Even during stressful shifts, my coworkers and 

• I was in Senegal in February-March 2020, working on the Af-
rica Mercy Ship, when we started hearing about COVID. We just 
made it back to Australia before the borders were closed. Prepara-

VidaViliūnas - antra iš dešinės.
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I try to enjoy our time together. I am excited to begin a graduate 
program, studying to become a Family Nurse Practitioner. This past 
year taught me to be grateful for having supportive people in my life.

• Broliai ir sesės, it is crucial to stay physically healthy and mentally 
sound. I recommend taking breaks from social media and spending 
time in nature if possible. But connecting with others via email, text, 
video call, or other media will also help with isolation and sanity.

Aleta Juozelskytė, mental health counselor on inpatient pediat-
ric psychiatric unit, Anna Jaques Hospital, Newburyport/Amesbury, 
MA. Aleta yra paskautininkė ir akademikė, Baltijos tunte, Bostone. 
Ji yra Atlanto Rajono laužavedė ir Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Centro Valdybos sekretorė.

• I have been working with COVID-19 patients since March 
2020. Most of our patients are admitted to the floor from hospital 
emergency rooms all over the state. The average stay is about 7-10 
days. The unit only fits up to 13 patients at one time. Most children/
adolescents go to the Emergency Room when they are in a mental 
or behavioral crisis, then are transferred to another facility. During 
my shift, I ensure patient safety, check in with patients, and host 
therapeutic groups on such topics as self-esteem, distress tolerance, 
mindfulness, healthy coping skills/habits.

• At first, our hospital unit was able to request that patients test 
negative before arriving. However, over time, our staff began seeing 
more COVID-19-positive patients. It almost seemed chaotic when 
we first had a positive patient. We already had a surgical mask man-
date in place, and once we started receiving more positive patients, 
we received face shields for staff. 

• My worst experience has been seeing how many teens strug-
gle with remote learning and loneliness during the pandemic due to 
quarantine. It can be difficult to not see friends/family, and it’s espe-
cially difficult for patients who are not allowed to have visitors due 
to infection control policies. We help create goals that allow clients 
to gain the skills to remain in control at home. One of the best ex-
periences was being able to receive my vaccination earlier this year.

• This pandemic has taught me to keep my social circle small, and to 
keep in contact (via phone call, FaceTime, and letters) often. I see only 
a handful of people in person, and only after quarantining for 2 weeks. 
I value that in-person contact, and it inspires me to keep on quarantin-
ing to protect my loved ones and hope that others do the same.

Andrius Kudirka, clinic-based family physician, Palos Medical 
Group, Orland Park, IL Andrius yra skautininkas ir akademikas, 
eina draugininko pareigas Vinco Krėvės skautų draugovėje, Lituan-
icos tunte, Lemont, IL.

• Our organization has a dedicated clinic for COVID patients, so 
I mainly see patients after they have recovered from their hospitaliza-
tions. I also do tele-health visits to guide patients to the appropriate 
treatment for their respiratory illnesses (including COVID-19).

• The beginning of the pandemic was one of the most anxious 
times, because there was so much uncertainty. Not everyone (in-
cluding some of the experts at my own hospital) believed that COV-
ID-19 would be a truly dangerous public health threat. Moreover, we 
were seeing patients with COVID-like illness, but had very difficult 
access to testing. It took some time before all offices had appropriate 
protocols for patient and staff safety and finally had consistent re-
sources for testing patients.

• One of my worst experiences was seeing a patient in my office 
in early March with what I thought was a sinus infection. Several 
days later, it turned out to be a severe COVID infection. I couldn’t 
remember if I wore a mask during the patient's visit (early on, we 
were not as meticulous with our PPE as we are now). I couldn't stand 
the thought of getting sick and bringing the virus home to my family. 
Fortunately, I did not get sick, and I redoubled my efforts to make 
sure my staff and I remain vigilant during every patient encounter.

• My take-away from the COVID-19 pandemic is that in a global 
society, we are all connected. We Americans tend to have a sense of 
invincibility, and believe that public health disasters usually happen 
in far-off places. The U.S. (and most of the world) was caught unpre-
pared. Hopefully, this pandemic will emphasize the essential role of 
public health and the imperative that nations coordinate with each 
other as a matter of global security.

• Ten years from now, I will remember most how amazingly for-
tunate I am to have a loving family, who are a great source of comfort 
from the stresses of work and the chaos of daily life. I've found joy in 
so many small things this year—discovering hiking and biking trails 
with the family, teaching our scout troop to ice fish, reading a ton of 
books I've been hoping to read, and of course, experimenting with 
new recipes in the kitchen! I hope that we all continue to appreciate 
the simple things even as life moves on from the pandemic.

Ugnė Vijeikytė, dantistė Seaview Dental Practice, Poole mi-
este, pietų Anglijoje netoli jūros. Šioje darbo įstaigoje yra teikiamos 
viešosios (government funded) ir privačios paslaugos. Odontologi-
jos studijas baigiau Lietuvoje. Ugnė priklauso Europos Rajonui An-
glijoje, kuriame pradėjo skautauti nuo 8 metų. Ji yra skautavusi Li-
etuvoje su skautais ir akademikais, yra filisterė.

• Kadangi dirbu privačioje odontologijos įstaigoje/klinikoje, 
nesu gydžiusi pacientų kurie serga koronavirusu. Pirmojo karantino 
metu Seaview Dental Practice buvo uždaryta (kovo 2020m. – birže-
lio 2020m.) Kai vėl atsidarėme, galėjome priimti tik žmones kuriems 
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There were also times when we did not have enough n95 masks, so 
we had to reuse the same mask in between patients. Anxiety when 
working with these patients was quite high for RT’s. There was a fear 
of transmission from being so close to a patient during any proce-
dure. We ramped up our infection control procedures to the fullest 
in order to be safe and feel safe.

• There is a national shortage of respiratory therapists. Going to 
work being short-staffed is stressful. Amid the pandemic, the role of 
the RT and our expertise in mechanical ventilation has brought to 
the world a new level of recognition for what has long been an un-
familiar job to many. Before the pandemic, when I would tell people 
that I am a respiratory therapist, they had no idea what that meant. 
To have my profession better understood and appreciated helps me 
to persevere. I am very grateful to have the privilege of caring for 
patients and never take life for granted. 

Alina Volodka-Davies, physician assistant for AMITA Health 
in Immediate Care in Addison, IL, and an outpatient Respiratory 
Center for COVID-19 patients in Mount Prospect, IL. Alina užaugo 
Aušros Vartų tunte, Chicago, IL. Ji yra paskautininkė ir paukštyčių 
draugininkė Aušros Vartų/Kernavės tunte, Lemont, IL.

reikėjo skubaus gydymo, kuriems skaudėjo dantis. Girdėjau, kad at-
sidarė specialios klinikos kurios teikė gydymą koronaviruso sergan-
tiems žmonėms.

• Buvo sunku sužinoti, kad negalėsime padėti pacientams kai bu-
vome priversti užsidaryti per pirmąjį karantiną. Žiniasklaidoje buvo 
paskelbti keli atvejai, kad žmonės patys išsitraukė sau dantis nes 
negalėjo pakelti skausmo. Oficialus karantinas buvo paskelbtas kovo 
20d., o dantistų darbo įstaigos buvo uždarytos kovo 24d. 2020m. 
Pagal Anglijos vyriausios dantistės (chief dental officer) nurodymą, 
visiems dantistams buvo uždrausta dirbti iki birželio pradžios.  

• Pakilniausias momentas buvo kai sužinojome, kad mes vėl 
galėsime atidaryti duris ir priimti pacientus, ypač tuos kuriems 
skauda dantis.

• Broliai ir sesės, būkite saugūs ir sveiki! Kartu išgyvensime šitą 
sunkų laikotarpį ir galėsime vėl kartu stovyklauti! 

Karina Cicėnas, pediatric respiratory therapy quality improve-
ment coordinator, Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital, Chi-
cago, IL. Karina yra paskautininkė Nerijos jūrų skaučių tunte, Lem-
ont, IL.

• I have been working with Covid patients since March 2020.  
My first known patient was an 82-year-old man I saw in mid-March 
who passed away two weeks later from complications of Covid. 
Since then, I have treated many Covid patients, hoping to keep them 
out of the hospital. We monitor patients until they either recover or 
show worsening signs of illness, most notably pneumonia. If they 
worsen, we send them to the hospital for a higher level of care. The 
earlier we intervene in handling complications in these patients, the 
better their outcomes may be.

• When Covid patients began to come through the Immediate 
Care center, we felt significant tension because of risks of exposure 
to ourselves and to other patients at the clinic. There were a lot of 
unanswered questions about how to protect ourselves from this dis-
ease. We had small amounts of N95 masks, face shields, and gowns. 
We medical providers decided that we would minimize PPE use 
and risk to staff by taking complete care of possible Covid patients 
ourselves, instead of having nurses and medical assistants see those 
patients first. By early April, AMITA Health had opened several Res-
piratory Centers specifically designed to handle the unique needs of 
COVID-19 patients. I immediately volunteered for one of these clin-
ics, because I felt there was a need for compassionate care of these 
high-risk patients. It has been the most rewarding work of my 24-
year career as a physician assistant.

• The worst experience has been knowing that many patients you 

• I am a respiratory therapist (RT), and I have been working with 
COVID-19 patients since the pandemic began. RT’s treat people 
with breathing problems, which has been a key issue in patients di-
agnosed with COVID-19.

• One of my jobs is to deliver medications through nebulizers 
(machines that convert medication into a fine spray) that will help 
patients breathe easier. I also set up and manage devices that can 
deliver oxygen to patients to help them breathe. In worst-case sce-
narios, my job is to participate in providing CPR and to set up and 
manage breathing machines called ventilators.

• Treating patients with respiratory problems during the pan-
demic is very different than it was before. In the past, there were 
trusted precautions set in place for patients who had a respiratory 
illness that could be contagious. But when the pandemic began, we 
had no clue if the PPE we were using to keep us safe was enough. 
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worked hard to take care of still succumbed to this dreadful illness. It 
has been difficult to see the devastation it has caused within families, 
where some family members survive and some don't. The saddest 
thing is that when Covid patients are hospitalized, they are alone, 
and if they worsen or die, they do so without family by their side. 
The patients in our clinics have been overwhelmingly appreciative 
that we are there for them and take care of them. This is what keeps 
me coming back to the clinic every day.  

Auksė Vijeikytė, jaunesnioji gydytoja (junior doctor) lig-
oninėse Nottingham, Anglijoje (Nottingham University Hospitals 
NHS Trust). Baigė medicinos studijas balandį 2020. Pradėjo dirb-
ti chirurgijos skyriuje. Nuo gruodžio mėn. dirba kvėpavimo takų 
skyriuje. Auksė skautauja LSS Europa UK nuo 7 metų amžiaus, 
priklauso pušelių grupei.

• Kai baigiau universitetą, dirbau savanore Norwich ligoninėje 
prieš pradedant dirbti gydytoja. Tuo metu buvo daug netikrumo, 
nuolat keitėsi nurodymai kada ir kaip nešioti asmenines apsaugos 
priemones (PPE). Po to dirbau chirurgijos skyriuje. Tuo metu tam 
skyriui nebuvo COVID pacientų. Bet COVID vistiek paveikė mūsų 
darbą: sustabdytos planuotos operacijos, reikėjo visą laiką nešioti 
kaukes, ir prasidėjo reguliarūs COVID testai. Kai pradėjau dirb-
ti kvėpavimo takų skyriuje (respiratory department), dauguma 
mano pacientų sirgo COVID. Tuo metu prasidėjo antroji COVID 
pandemijos banga UK. Ligoninėje buvo daug palatų kur buvo gy-
domi COVID pacientai. Aš mačiau daug pacientų mirštančių nuo 
COVID. Dabar pacientų kiekis pradėjo mažėti. Vienas mano ben-
dradarbis pasakė, ką jis galvojo vasario 2020: “Šitas virusas negali 
ateiti pas mus iš Kinijos. Nesijaudinkit, tuoj viskas praeis.”

• Sunkiausia buvo kai aš turėjau pirmą kartą pasakyti žmogui 
per telefoną, kad jo šeimos narys, kuris užsikrėtė COVID, turi tik 
50% tikimybę išgyventi. Pasakyti tokias žinias jau ir taip sunku, 
bet dar sunkiau tai padaryti per telefoną. As turiu pravesti tokius 
pokalbius su pacientų giminėmis reguliariai, ir tikrai negalvojau, 
kad aš turėsiu tai daryti taip dažnai pačioje savo karjeros pradžioje. 
Ligoninėje yra griežti lankymo apribojimai, kad sumažinti corona-
viruso plitimą. Lankytojai įleidžiami tik kai pacientas/ė yra netoli 
mirties, tada tik 2 giminaičiai yra įleidžiami. Yra sunku ir pacien-
tui ir jo šeimai neturėti galimybės gauti ir suteikti pagalbą. Dėl to 
susilaukiame daug telefono skambučių iš šeimos narių prašančių 
papasakoti apie jų giminaičių sveikatos būklę. Taip pat buvo sun-
ku pakelti socialinių ivykių trūkumą, ypatingai skautiskų renginių 
trūkumą. Neįvyko vasaros 2020 stovykla, ir ko gero neįvyks stovy-
kla 2021. Aš taip noriu sudalyvauti stovykloje! Mes bandome suku-
rti alternatyvius užsiėmimus. Sukūrėme Instagram (@LSSEuropa) 
kur planuojame rengti varžybas ir kitus užsiėmimus, bet tai nieka-

da nebus tas pats kaip buti gamtoje.
• Ačiū Dievui už technologiją! Sesės ir broliai, būkite saugūs ir 

sveiki, ir tikiuosi, kad greitai susitiksim stovykloje.

Silvia Otto, registered nurse on a trauma/surgical unit, Hamil-
ton General Hospital, Hamilton, Ontario, Canada. Silvia yra paskau-
tininkė. Ji užaugo Hamiltono tunte. Dabar stovyklauja Romuvoj kai 
gali, būdama gailestinga seselė stovyklautojams.

• When Covid first started, we had all obviously heard about it on 
the news. But we weren’t at all prepared for how long it would go on. 
At the hospital, rules and regulations were changing not only daily, 
but numerous times throughout the day, making it very confusing 
and stressful. At first we only had to use PPE if a patient was at risk 
for Covid. Then it escalated to wearing a mask whenever in contact 
with a patient, and then to wearing a mask the whole time at work. 
I personally was not scared/worried for myself, but more so for my 
parents, as they are elderly. What bothered me most was the con-
stant uncertainty about what to do or not to do.

• My worst experience was in June 2020, when I had to be off 
work for a month. Having to wear the mask constantly was causing 
me to have panic attacks. I had to transition back into work slowly to 
be able to handle wearing the mask again.

• The best experience was in May 2020, when, through work, I 
helped out at a nursing home, as they were the hardest hit. That was 
very fulfilling and rewarding. 

• Broliai ir sesės, know that this is for real. Be smart, wash your 
hands, wear the mask, and socially distance. Think about others 
around you, and do what is at least minimally required to keep 
others safe.

• Ten years from now, I will remember the early confusion at the 
hospital, and the underappreciation of some for what we had to deal 
with. On a positive note, I will also remember how this time brought 
families closer together, and a deeper appreciation of what a good 
life we actually do have.

Vytas Karalius, emergency medicine physician, Northwestern 
Memorial Hospital, Chicago, IL. Vytas užaugo Lituanicos tunte, 
Lemont, IL; yra jūrų būdys.

• We have been taking care of patients with COVID-19 since the 
onset of the virus. I work with patients in the Emergency Department 
and ICU’s (Intensive Care Units).  My job includes evaluating/diag-
nosing patients, starting treatments, doing procedures, and determin-
ing if they are safe to go home or need to be admitted to the hospital. 

• When we first began seeing patients with COVID, it was a little 
spooky and exciting at the same time.  Every day we were learning 
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more about the virus, and having to adjust our practices and proto-
cols. It was interesting to see the world-wide scientific and medical 
communities come together and rapidly share their experiences and 
knowledge in hopes of beating the virus.

• My worst experience has been having to hold the phone to a pa-
tient's face so they can say goodbye to their loved ones one last time. 
I have had to watch patients die.  While this has always been a part of 
my job, it became more frequent during the COVID-19 pandemic.

• What has helped me to persevere has been my patients and my 
colleagues. My patients represent a cross-section of life in Chicago, 
from the homeless to the affluent. They all come looking for help, and 
it’s a privilege to take care of them each day. I also get to work with 
truly amazing people—the doctors, the nurses, the techs—everyone. 
We are a team and a family. We love taking care of Chicago, and now 
more than ever, we have a job to do. We really came together, and I'm 
really proud of our whole department and hospital. 

• Sesės ir broliai, we are all in this together, and our actions affect 
those around us. We will all have to make sacrifices, and we will all 
continue to have our struggles. I don't really see us rising up above 
this pandemic, if we forget that we are all in this together.

Gabija Didžiokaitė yra vyresnioji gydytoja rezidentė akušerijos 
ir ginekologijos srityse. Per pandemiją dirbo Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros klinikų Reanimacijos ir intensyvios terapijos ir 
Nėštumo patologijos skyriuje. Gabija yra skautininkė, Mirgos vy-
resniųjų skaučių būrelio Panevėžyje pirmininkė. Dabar skautauja 
Vilniuje, kur rudenį įkūrė ir šiuo metu vadovauja Šventaragio tuntui. 
Taip pat yra akademikė, filisterė.

Vytas Karalius - trečioje eilėje antras iš dešinės.

daryti, ką galime geriausio, kad padėtume savo šaliai išlikti. Todėl 
virusui pasiekus Lietuvą, sukūriau bendrą grupę visos Lietuvos pil-
namečiams skautams, kurioje galėtume dalintis informacija apie 
tai, kokią pagalbą valstybei galime suteikti ir kokios jos labiausiai 
reikia (informacija keitėsi labai greitai). Grupę pavadinau “Skautai: 
geresniam pasauliui šiandien”. Jau pirmosios savaitės gale grupėje 
turėjome bemaž 600 Lietuvos skautų. Bendradarbiavom su Maisto 
banku, viešose vietose kabinome informacinius plakatus, patrulia-
vome viešosiose erdvėse, kad užtikrintume, jog visi laikosi karanti-
no reikalavimų. Po kelių dienų prasidėjo nauja iniciatyva – „Stiprūs 
kartu“. Prisidėdama prie šios iniciatyvos turėjau budėti prie telefono, 
priimti skambinančių žmonių pagalbos prašymus ir surasti žmogų, 
kuris galėtų juos įvykdyti. Kiekvienos maisto prekės, pasiekusios 
močiutę priemiestyje, vaistai, pasiekę sunkiai sergančiuosius, bei 
visi kiti mano ir kitų savanorių atlikti gerieji darbai kaskart susti-
prindavo suvokimą, kokia ši veikla yra svarbi ir kiek daug geros val-
ios žmonių egzistuoja artimoje aplinkoje. Įsikūrus COVID patikros 
punktams, su Lietuvos šaulių sąjunga vakarais važiavau patikrinti, ar 
visi juose savo atsakomybes vykdo tinkamai ir saugiai. Visas savo sa-
vanorystes vykdžiau savaitgaliais, vakarais po darbo, arba kitą dieną 
po 24 valandų budėjimų.

• Buvo sunku matyti, kiek daug žmonių ne dėl savo kaltės su-
serga šiuo virusu ir kokios liūdnos gali būti to pasekmės. Taip pat 
buvo sunku matyti savo artimoje aplinkoje žmones, kenčiančius dėl 
socialinės izoliacijos. Man asmeniškai vienas sunkesnių momentų 
buvo niekada nebūti pilnai užtikrintai dėl to, ar aš pati “neatnešiu” 
šio viruso pacientams arba savo artimiesiems.

• Didžių momentų per šį laikotarpį buvo daugybė ir kiekvienas 
leido suprasti, kaip reikalui esant visi galime susiimti ir stoti į fronto 
linijas su nematomu priešu. Lietuvos žmonės darė viską, kad vieni 
kitus palaikytų. Didžiuliai skaičiai žmonių registravosi padėti “Sti-
prūs kartu”, restoranai siuntė nemokamus šiltus pietus ligoninių dar-
buotojams, žmonės siuntė palaikymo žinutes ir siūlėsi padovanoti 
apsaugos priemonių, net degalinės siūlė nemokamą kavą medikams 
bei valstybės tarnautojams. Tokie maži, bet svarbūs dalykai įvykių 
sūkuryje priversdavo sekundę stabtelėti ir pajausti, kad šioje kovoje 
niekas nebus paliktas vienas.

• Karantino laikotarpiu turėjome galimybę sužinoti, kiek daug 
jau yra pažengusios išmaniosios technologijos ir kiek daug galimy-
bių atlikti veiklas nuotoliu jos sukuria. Dabar, kai ilgą laiką teko 
organizuoti skambučius, paskaitas ir konsultacijas per nuotolį, 
gebėsime aiškiau atskirti, kurioms veikloms yra būtinas gyvas susiti-
kimas, o kurias taip pat sėkmingai galima įgyvendinti ir skambučiu. 
Taip pat tai padės labiau įvertinti ir gyvo kontakto svarbą žmogaus 
gyvenime. Dabar jaučiame, kad gyvas laikas kartu žmonijai yra svar-
bus kaip oras ar vanduo.

• Broliai ir sesės, turbūt svarbiausias po šio laikotarpio likęs jaus-
mas mums visiems turėtų būti – dar labiau sustiprėjęs pasididžia-
vimas savo tauta. Visada žavėjausi Lietuva ir jos žmonių genuose 
užkoduotu gebėjimu pavojaus akivaizdoje susivienyti ir išlikti. Juk 
lietuviai jau nuo senų senovės demonstravo savo atsidavimą Lietu-
vai ir vienybę sunkią akimirką. Šis laikotarpis dar kartą įrodė, kad 
surėmę pečius dėl bendro tikslo mes esame labai galingi. Dabar be-
lieka tik dar šiek tiek kantriai atsilaikyti vykdant Lietuvai svarbias 
veiklas, išlikti budriems ir galbūt kitas šventes jau galėsime saugiai 
sutikti kartu su artimaisiais, kuriems jau kurį laiką teko mojuoti tik 
per uždarytą langą.

• Dirbant aukščiausias medicinos paslaugas Lietuvoje teikiančio-
je ligoninėje Vilniuje, daug kartų teko susidurti su žmonėmis, kurie 
serga ar kuriems įtariamas koronavirusas – juos konsultuoti, atlikti 
jiems operacijas, ir imti jiems koronaviruso tyrimus. Nuo pat pir-
mosios viruso bangos pradžios, kiekvieną dieną nežinojome, ar atėję 
į darbą viruso neatnešime sunkiai sergantiems savo pacientams, o 
sugrįžę namo – ar neparnešime savo artimiesiems. Tačiau skautų 
bendruomenėje iškart supratome, kad šiuo metu kiekvienas turime 
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agurkas - cucumber 
artišokas - artichoke
baklažanas - eggplant
Briuselio kopūstas - Brussels sprout
brokoliai - broccoli 
bulvė - potato
burokas - beet
cukinija - zucchini
česnakas - garlic
grybas - mushroom
imbieras - ginger
kopūstas - cabbage
krienas - horseradish
kukurūzai - corn
moliūgas - pumpkin
morka - carrot
pankolis - fennel
pastarnokas - parsnip
patisonas - squash
pipiras - pepper
pomidoras - tomato
pupa - bean
rabarbaras - rhubarb
ridikas - radish
ropė - turnip
rūgštynė - sorrel
salieras - celery
salotos - lettuce
svogūnas - onion
šparagas - asparagus
špinatai - spinach
žirnis - pea

-- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- --,   -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- --
-- --    -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- -- --.
-- -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- --   -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --   -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- --, -- -- -- -- -- --   
                 -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- --!

-- -- -- -- -- -- -- --! -- -- -- -- -- -- -- --! -- -- -- -- -- -- -- --! 
                 -- -- -- -- -- -- -- --!
-- -- -- -- -- --   -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- --, -- -- -- -- -- --   
                 -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- --!
                                                     -- -- -- -- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- --

GALVOSŪKIS

D A R W Y  K M A X N K Š B T P Ą V A L Q G W Y 

K D S A R Ž Q O V E S U I R B O Ū T I N A X I 

V A A I K S Š Č I S L Ž O K S K M I E P R Y T 

S I K S P A A K L V A U I S S O Y I K I M A W 

N A O O P A T T Ė O A R A R L A I M D O L X A 

I K N Y K Q K O S G R J Z I N A K I S O Š I Q 

B U R O K A S L A Ū T A Ū I S I K R A U R G O 

K T A V S I R T G N P G R Y B A S A U I S A V 

E I T K A I T Š A A A O U Ą S S V E I G S K S 

A T S Ą S V T E R S P I K M K S O T O L A S I 

W A A T Ą Y S A A Ė V E U O I K A T Ą S R A L 

V S P E N I K A P T Ą L K R I E N A S A A N O 

I K A Ė Y K Q K Š U B R O K O L I A I O B A K 

X J A K S Š I P P I P I R A S L E T A I R Ž N 

S A U S A L I E R A S G O X K T V S I R A A A 

T W A I S N V E W I K A A J I N I K U C B L P 

T Ą V Y A T S A U T Q A Q S W Q K X E I A K R 

Q N A T X G I E S A K A D S A K O Š I T R A E 

M I A K A Q I D Č I D Į W J Į L A Q U Ž Ą B J 

U I M B I E R A S B I Q L I E X J I N W Ė J E 

 
-Suraskite daržoves (tik lietuviškus pavadinimus). 
-Išbraukite raides, kurios nepriklauso lietuviškoje abėcėlėje. 
-Įrašykite likusias raides į brūkšnius. Rasite dainą ir skautišką trivia. 

- Suraskite daržoves (tik lietuviškus pavadinimus).
- Išbraukite raides, kurios nepriklauso lietuviškoje abėcėlėje.
- Įrašykite likusias raides į brūkšnius. 
   Rasite dainą ir skautišką trivia.

Skautai    -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    
dainavo ją per   -- -- -- -- -- --    
-- -- -- -- --    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    
stovykloje 1983 m.

Galvosūkį paruošė sesė Ginta Remeikytė-Gedo.

Valgyk daržoves!
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Lemonto,IL JAV “Šešupės” skaučių draugovė 
iš Aušros Vartų - Kernavės tunto (draugininkė 
sesė Julija Kudirkienė ),  ,,Vinco Krevės” draugo-
vės du broliai (draugininkas brolis Andrius Ku-
dirka) ir Sydney, NSW Australijos skaučių drau-
govė iš Aušros tunto (draugininkė sesė Daniela 
Taylor) susitiko virtualiniu būdu 10 v.r sekmadie-
nį liepos 19d. 2020 (Amerikoje buvo šeštadienis 
7v.v. liepos 18d). Tikslas buvo susipažinti ir už-
megsti skautišką ryšį tarp draugovių po jautrin-
go skaučių projekto, išreikšti paramą lietuviams- 
austalams skautams po žiaurių gaisrų.

Sueiga prasidėjo su greita ieškone (scaven-
ger hunt) suburti mergaites, kurios turėjo grei-
tai surasti ir parodyti daiktus: kažką mėlyno, 
kažką švelnaus ir dar vėliavą (dauguma parodė 
Lietuvos). Po žaidimo, buvo prašyta kad kie-
kvienas dalyvis prisistatytų, ir pasakytų mėgs-
tamiausią įspūdį iš skautavimo. Susipažinę, 
sesė Julija paaiškino apie projektą kurį Lemon-
to skautės atliko, išgirdusios apie Australijos 
gaisrus žiniuose. Nujautusios Australijos skausmą, skautės susi-
būrė ir draugininkė susirašinėjo su sesė Marina Taylor nuspręsti 
kaip tinkiamiausiai galėtų padėti. Draugininkės nusprendė kad 
Lemonto skautės pasiūs maišelius gyvuliams gydytis žaizdas. 
Padengti siuntinio išlaidas, Kaziuko mugės metu, JAV skautės 
pravedė žaidimą ir pardavinėjo koalos sagutes ir švilpukus ir 
uždirbo $123.00. Siuvimo sueiga turėjo įvykti dvi savaites po 
mugės, bet korono viruso pandemija nutraukė veiklą. Pasitarus 
su įvairiais Australijos vadovais, JAV draugovė nusprendė vietoj 

siuvimo, pavartoti aukas įvaikinti 5 koalas, Port Macquarie Ko-
ala Hospital įstaigoje; ir nusiųsti Australijos skautėms nupintų 
apyrankių ir nupieštų atvirukų. Po “įvaikinimo”, JAV ir Austra-
lijos skautėms iškilo ši galimybė susitikti virtualiai! Po projekto 
paaiškinimo, sesė Daniela padėkojo Lemonto skautėms už rū-
pestį; ir prašė padėkoti tuntui kuris siuntė skautėms ypatingus 
ženkliukus! Vienmetės skautės tada turėjo progos užklausti vie-
ną kitai klausymus apie gyvenimą savo šalyje. Mergaitės buvo 
daug pergyvenusios per paskutinius 6 mėnesius, tad užklausė 

apie gaisrus Australijoje, koronos 
virusą ir karantino gyvenimą, mo-
kyklos gyvenimą ir laisvalaikio už-
siėmimus. Bendrai mergaitės daug 
virė ir kepė karantine, ir nusprendė 
apsimainyti receptais! Dar dalinosi 
muzikos, filmų ir knygų pasiūly-
mais, ir atsirado bendras ryšys tarp 
mėgstamiausių temų ir Hollywo-
od žvaigždžių pažinimo! Lemonto 
skautės išmoko kad Amerikos kul-
tūra plečiasi toli už tėvynės ribų! 
Sueiga užsitęsė ilgiau negu manėm, 
tai užbaigėme sukryžiavusios ran-
kas skautiškai kiek įmanoma pa-
vieniui, ir sugiedojome ,,Ateina 
Naktis” užbaigti susitiktimą. Atsi-
sveikant, skautės labai prašė pakar-
toti virtualinę sueigą - gražus prisi-
minimas kad esame viena lietuvių 
skautų šeima!

Vis budžiu!
sesė Julija Kudirkienė

Australijos ir Lemonto geltonšlipsių sueiga

Nuotraukos sesės Danielos Taylor Sydney „Aušros“  tunto geltonšlipsių draugininkė
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Brownsea island skautų stovykla prasidėjo kaip berniukų sto-
vyklavimo renginys Brownsea island Poole Harbour, pietų Angli-
joje, kurią organizavo Baden Powell, norėdamas išbandyti savo 
idėjas knygai “Scouting for Boys.” Skirtingų socialinių klasių ber-
niukai 1907 m. rugpjūčio 1–8 d. dalyvavo stovyklavimo, stebėjimo, 
medžio rankdarbių, riterių, gyvenimo gelbėjimo, ir patriotizmo 
užsiėmimuose. (1973 m. Brownsea island buvo surengtas skautas 
Jamboree su 600 skautų).  Berniukai buvo paskirstyti į šias gru-
pes- vilkai, varnos, jaučiai, ir garbanės.  Kadangi tai buvo pirmasis 
Boy Scout renginys, berniukai neturėjo uniformos.  Vietoj to, jie 
dėvėjo chaki šalikus ir jiems buvo įteiktos liemenėlės su lelijėlės 
ženkleliais. Berniukai ant peties taip pat nešiojo spalvotą mazgą, 
nurodantį jų skiltį: žalią (jaučiai), mėlyną (vilkai), geltoną (garba-
nos) ir raudoną (varnos).  Skilčių vadas nešė vėliava, vaizduojančia 
skilties gyvūną.  Išlaikius mazgų, stebėjimo ir nacionalinės vėliavos 
testus, jiems buvo suteiktas dar vienas žalvario ženklelis - slinktis 
su užrašu „Būk pasiruošęs“, kurį reikia dėvėti žemiau “fleur-de-lis”. 
Šitas ivykis yra labai svarbus Baden Powellio gyvenime todėl, kad 
jis įkūrė skautus ir tada atidarė pirmą skautų stovyklą. Ne visi savo 
gyvenime gali šitą padaryti nes yra labai sunkus darbas ir reikia 
labai norėti kad ivyktų, kitaip niekada ne atsitiks. Ypač kad jis ką 
nors naujo sukūrė nes yra labai sunku turėti originalią idėją ir tada 
atgaivinkti tą.

Man šitas patiko labiausiai iš visų jo gyvenimo įvykių todėl, kad 
jis pasiekė savo svajones. Dažniausiai žmonės turi svajones kai jie yra 
maži ir tada sako visiems, kad kai jie užaugs tai jie tą svajonę pasieks. 
Jie galvoja apie tą svajonę ir galvoja ir dar daugiau galvoja. Bet jie tik-

tai galvoja. Jie nesupranta kad 
tik galvoti nieko nepadarys. 
Jiems reikia eiti ir iš tikrųjų 
padaryti ką nors kad jų svajo-
nės tikrai išsipildytų nes kitaip 
jie tik galvos. Ir tada, kai ateis 
laikas, kad jie galvojo jų sva-
jonė bus pasiekta, jie pamatys 
kad visą laiką jie tik galvojo ir 
nieko nedarė. Iš kitos pusės, 
Baden Powell galvojo biškį ir 
tada sugalvojo planą kaip jis 
pasieks savo svajonę. Jis ne 
ilgai laukė ir pradėjo iš pra-
džios. Pirma, jam reikėjo or-
ganizuoti pirmus skautus. Jis 
tą padarė ir tada vėl biškį gal-
vojo bet jo antras planas jau buvo sukurtas. Tada jis pradėjo auginti 
savo organizaciją. Kai pradėjo augti, ko nors trūko. Tai jis suruošė 
pirmą skautų stovyklą visiems skautams išmokti ir pabendrauti. Jie 
išmoko naujus įgūdžius kaip gyvenimo gelbėjimo. Po to kai pirma 
stovykla buvo sėkminga, jis įkūrė kitas mažas stovyklas kol jis turėjo 
skautų Jamboree kuri buvo labai gera. Baden Powell buvo labai gu-
drus, ir aš esu patenkinta kad jis sukūrė skautų stovyklas kad aš kie-
kvienais metais galėčiau stovyklauti skautų stovykloje Rake. Jeigu jis 
to nebūtų padaręs, tai aš būčiau namuose dvejoms savaitėms nieko 
nesimokant ir man būtų nuobodu. Kai aš būnu stovykloje, man yra 
labai smagu ir išmokstu daug svarbių dalykų kurie man vėliau padės

Prit. skautė Julytė Sherpitis
Lord ir Lady Baden-Powell Specialybė. 

Pirma skautų stovykla

BP parašytos knygos:
1. 1884-Reconnaissance and Scouting
2. 1900- Sport in War
3. 1922- Rovering to Success
4. 1908- Scouting for Boys
5. 1919- Aids to Scoutmastership
6. 2011- Quick Training for War
7. 1910- Scouting Games
8 1921- What Scouts can do: More Yarns
9. 1913- Boy Scouts beyond Seas-My World Tour
10. 1937- African Adventures

Knygos parašytos apie BP:
1. Legacy of Lord Baden Powell
2. Baden Powell House
3. The Story of Baden Powell
4. Baden Powell: Early Campaigns
5. The Baden Powell Story
6. 1st Baron Baden Powell
7. Baden-Powell
8. The Scouts
9. Baden Powell- Hero of Mafeking 
10. Burnham: King of Scouts: Baden Powell
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Saulėtą sausio dieną, 
New Yorko sesės susirinko 
paminėti Lietuvos Laisvės 
dienos šventę, ir kartu at-
siminti laisvės ginėjų aukas 
1991 m. Sausio 13 d.   Ap-
reiškimo parapija, Broo-
klyn, NY 1/17/2021.

New Yorko sesės sausio 13 d. paminėjime

Laisvės šventės dalyviai - 
iš kairės, sesė Nida Schme-
dlen, sesės Liepa Mikaliū-
naitė, Barbora Mikaliū-
naitė, Saulė Mikaliūnaitė, 
Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulas Niujorke 
Vaclovas Šalkauskas, sesės 
Gabrielė Kungytė, Elena 
Kungytė, Elena Schmedlen, 
Elžbieta Kungytė, ir Greta 
Nemickaitė

Sesė Elžbieta KungytėPrisiminant Sausio 13tos aukas - iš kairės, sesės 
Liepa Mikaliūnaitė, Saulė Mikaliūnaitė

Lietuvos Respublikos generalinio konsulo patarėja 
Niujorke Gitana Skripkaitė, ir sesė Elena Kungytė

Nuotraukas atsiuntė sesė Nida Schmedlen
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Ši pandemija, kurioje gyvename, padarė didžiulį poveikį 
mums visiems, ypač mūsų senoliams kaimynams, gyvenantiems 
ilgalaikėje priežiūroje/slaugos namuose. Dėl sveikatos apsaugos 
taikomų suvaržymų draudžiama lankyti slaugos namų gyvento-
jus, tad daugelis pasiilgsta žmogiškos šilumos ir bendrystės. Sesės 
iš Toronto Baltijos Laivo ir Birutės Draugovės  buvo įkvėptos ra-
šyti Valentino dienos sveikinimo atvirukus lietuvių slaugos namų

„Labdaros“ gyventojams. Norėjome paskatinti artimo ryšio 
jausmą kiekvienam gyventojui.

,,Labdara” užima ypatingą vietą mūsų širdyse, nes joje gyveno 
kai kurių skaučių seneliai.

Mano jaunesnioji sesuo, jūrų jaunė sesė Tessa, ir aš, pagami-
nome rausvos širdies tematikos kolekcijos dėžutė su užrašu „Šv. 
Valentino sveikinimai Labdaros Gyventojams “, kuris buvo nau-
dojamas rinkti sveikinimo atvirukus prieš pristatymą. Mes abidvi 
padarėme 8 didelius širdies formos plakatus, norėdamos parody-
ti dėkingumą ir padėkoti visam personalui ir savanoriams už jų 
sunkų darbą ir atsidavimą saugant visų gyventojų sveikatą šios 
pandemijos metu.

Toronto Gintarės kandidatės Milda Gutauskaitė, Tilija Leš-
kauskaitė ir aš, Jacintha, su savo  jaunesniąja sese Tessa, taip pat 
vyr. skautės kandidatės Cicilija Ginčauskaitė ir Aura Degutytė, 
rankomis rašėme nuoširdžius sveikinimus labdariečiams. Ben-
drai parašėme virš 85 kortelių, kurios buvo išdalintos gyvento-
jams per jų Valentino dienos šventę.

Savo sveikinimus rašėme lietuvių ir anglų kalbomis. Sesė Tessa 
ir aš suvyniojome visas atvirutes į papuoštą širdies formos maiše-
lį ir pristatėme jas vieną savaitę prieš jų Valentino dienos šventę. 
Dėl griežtų COVID-19 gairių, nustatytų visiems ilgalaikiams glo-
bos namams, mūsų sveikinimo atvirukai turėjo būti karantine ne 
mažiau kaip 72 valandas, kol darbuotojai juos išplatino.

Vasario 15 d., antrą dieną po Valentino dienos, gavome pa-
dėkos laišką ir keletą nuotraukų iš Labdaros Valentino dienos 
šventės. Mūsų plakatai rikiavosi koridoriuose, o gyventojai taip 
nudžiugo savo atvirutėm. Jie taip džiaugėsi išlietą šilumą ir meilę 
kurią mes galėjome jiems suteikti. Ši Valentino dienos sveikini-
mo atvirukų iniciatyva buvo sukurta kaip malonus gestas, sutei-
kiantis šilumą ir artumą tiems, kuriems to labiausiai reikia šiuo 
sunkiausiu mūsų gyvenimo laikotarpiu. Tai buvo didžiulė sėkmė, 
kad surinkome pakankamai kortelių, kad kiekvienas gyventojas 
gavo bent vieną kortelę.

Mes norėtume ir toliau gražinti savo bendruomenę šv. Velykų 
metu. Kadangi pavasaris yra atgimimo laikas, taip pat yra puiki 
proga tęsti dovanojimo dvasią darant gerus darbus kitiems. Mes 

Toronto sesės skleidžia meilę ir šypseną

jau pradėjome planuoti savo šv. Vely-
kų rašymo sveikinimo atvirukų ini-
ciatyvą. Dar kartą, mūsų  tikslas yra 
parašyti bent 85 sveikinimo atviru-
kus, kad kiekvienas gyventojas galėtų 
gauti bent vieną velykinį sveikinimą.

Labai svarbu būti pavyzdžiu ki-
tiems, nuolat aktyviai dalyvauti 
geranoriškuose veiksmuose ir em-
patiniuose gestuose. Šie gerumo 
veiksmai gali būti nedideli, bet jie 
turi didžiulį poveikį. Kiekvienas as-
muo, nepriklausomai nuo amžiaus, 
gali sužinoti, kad gali padaryti tei-
giamą įtaką kitų žmonių gyvenimui 
atlikdamas gerą darbą. Dovanoti ki-
tiems jaučiasi puikiai.

Gintarė kandidatė sesė
Jacintha Dirmantaitė-Groen 

in ’t Woud
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A. a. fil. Vytautas Mikūnas buvo ilgametis Vydūno jaunimo 
fondo (VJF) valdybos pirmininkas (1970-2006). Fil. Mikūnas buvo 
išrinktas Korp! Vytis Garbės nariu ir apdovanotas Geležinio Vilko 
ordinu už nuopelnus Lietuvai, lietuviškai skautijai bei nepailstamą 
darbą Vydūno jaunimo fonde. Norėdamas pagerbti šį nusipelnusį 
asmenį, Fondas įsteigė „Fil. Vytauto Mikūno premiją”. Ši premija 
įsteigta minint Fondo veiklos 65-metį 2017 03 23 ir bus teikiama 
pasižymėjusiam/pasižymėjusiai skautui akademikui/skautei aka-
demikei kiekvienais metais kol bus pranešta, kad nebegaliojanti.

Premijos tikslas - kiekvienais metais pagerbti ir pažymėti vei-
klų, veiklę Akademinio skautų sąjūdžio narį, narę, kurie prasmin-
gai prisideda prie Sąjūdžio veiklos; taip pat skatinti kitus atgaivinti 
organizacijos veiklą.

Pirmuoju Fil. Vytauto Mikūno premijos laureatu tapo buvęs 
Akademinio skautų

Sąjūdžio Centro vadijos pirmininkas fil. Ričardas Chiapetta, II 
premijos laureatė - buvusi Australijos Sąjūdžio skyriaus vadovė fil. 
Eglė Garrick, o praėjusiais metais laureatu tapo 

Akademinio skautų sąjūdžio elektroninio skyriaus vadovas fil. 
dr. Robertas Vitas.

2020 metų Fil. Vytauto Mikūno premijos laureatė – s. fil. Rasa 
Milo. Ilgametė „Aušros Vartų-Kernavės“ tunto skautė. Tunte kartu 
su vyru broliu Dainiumi Dumbriu buvo liepsnelių/giliukų drau-
gininkė, taip pat šeimų pastovyklės viršininke Rako stovykloje 
ne vienerius metus. Šimtmečio stovykloje kartu su vyru vado-
vavo šeimų pastovyklei.  Augina 2 būsimus skautukus, turi savo 

verslą.  Ji buvusi Akademikių 
skaučių draugovės kandidačių 
globėja. Šiuo metu sesė Rasa 
yra Akademinio skautų sąjūdžio 
Centro vadijos koresponden-
tė, žiniaraščio „Ad meliorem!" 
redaktorė. Ji surenka medžia-
gą - aprašymus, nuotraukas - iš 
visų Sąjūdžio skyrių ir išleidžia 
žiniaraštį kelis kartus per metus. 
Rekomendacijoje parašyta: „Pa-
sidalinti informacija ir žiniomis 
yra vienas iš svarbiausių Centro 
vadijos darbų. Sesės Rasos dėka, 
po daug metų, „Ad meliorem!" 
žiniaraštis reguliariai leidžiamas ir pasiekia mūsų narius aplink 
pasaulį. „Ad meliorem!" net pasiekė Lietuvą kur Lietuvos nacio-
nalinė Martyno Mažvydo biblioteka paprašė mūsų pasiųsti jiems 
žiniaraščius". Žiniaraštis skatina visus narius semtis idėjų ir jas įgy-
vendinti savo skyriuose; tai sesės Rasos nuopelnas. 

S. fil. Rasa Milo įgyvendina Sąjūdžio šūkį AD MELIOREM! – 
„Vis geryn, vis aukštyn!“.

Sveikiname sesę Rasą Milo!
fil. Vida Brazaitytė,

Vydūno jaunimo fondo Valdybos pirmininkė 

Fil. Vytauto Mikūno premija pasižymėjusiems 
Akademinio Skautų Sąjūdžio nariams

Akademikų skautų šimtmečio jubiliejaus proga,
Akademinis Skautų Sąjūdis (ASS) skelbia ženklo (emblemos) konkursą!

Šimtmečio ženklas bus šimtmečio programos logotipas ir bus naudojamas visuose šimtmečio renginiuose visame pasaulyje.

ŠIMTMEČIO ŽENKLO KONKURSAS!

Šimtmečio ženkliuko elementai:
• simbolika ar brėžiniu/brėžiniais perteikia pasaulinio lietuviško 
Akademikų šimtmečio jubiliejaus dvasią, svarbą, reikšmę
• šimtmetis, šimtas metų, 100 (arba romėnų skaitmenimis), ar 
panašiai
• ASD ir Korp! Vytis ženklai

Kas gali dalyvauti?
Visi akademikai skautai, įskaitant kandidates ir junjorus
Prašome konkurso dalyviai paruošti tik vieną ženklo projektą.

Bus Premija!

Ad Meliorem!

• Siųsdami nepamirškite pridėti savo:
- vardo, pavardės
- amžiaus
- el. pašto adreso
- telefono numerio
- atstovaujamos organizacijos

• el.pašto temos eilutėje įrašyti 
  „Šimtmečio ženklo konkursui“
• dizainą pateikti .pdf arba .jpg formate
• siųsti: akademikai100@gmail.com
Konkursas baigiasi 2021 m. rugsėjo 1 d.
Laimėtojas bus paskelbtas 2021 m. spalio 16 d.
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Naujieji 2021-ieji Metai prasidėjo su skambiais Australijos lie-
tuvių skautų balsais prie dviejų aukštai keliamų vėliavų Wonga 
Parke. 

Melbourno skautai suruošė kasmetinę stovyklą ir mūsų vyriau-
sybei leidus visi susirinko Clifford stovyklavietėje, Wonga Park 
priesmiestyje, ten, kur vyko  tautinė stovykla 2018 metais.

Šeštadienio popietę, sausio 2d. stovyklavo net 60 skautų/čių!  
Ši stovykla buvo trumpesnė nei pernai ar užpernai, tačiau, kaip 

visada, smagi ir pilna įspūdžių. Skautai rinkosi nuo sausio 2-ros 
dienos ir skirstėsi sausio 5-ktą dieną. Jaunesnieji nariai išmoko 
braižyti stiklą, pasidarė žvakių dėkliukus, piešė, žaidė lauke, ėjo 
į pasivaikščiojimus ir čiuožė į balą. Vyresnieji skautai ir skautės 
leidosi upe su baidarėmis (kajakais) ir kovojo su Yarra upės srove 
bandydami neapsiversti. 

Prityrę skautai ir skautai vyčiai rado laiko ir pažvejoti. Dainos 
Nikita pagavo didelį karpį, kuriuo pavalgydino pusę stovyklos. 

Lietus skautų neišgąsdino, tik apsaugojo nuo karščio. Palapines 
jie moka jau statyti nuo mažens taigi ir nesušlapo, o saulutė švietė 
kaskart pagerbiant vėliavą lyg prisijungdama.

Dauguma ruošėsi šiai stovyklai jau seniai, egzaminams ruoštis 
visi turėjo daug daugiau laiko dėl karantino apribojimų. Praeita 

stovykla buvo atšaukta dėl situacijos 
susiklosčiusios pasaulyje ir Australi-
joje. Skautai kurie neprarado moty-
vacijos ir paruošė programas buvo 
‘apdovanoti’ aukštesnio laipsnio ka-
klaraiščiais. Vyresnės sesės Danielė 
ir Audra gavo žalius garbės kaklaraš-
čius; pora mažylių gavo savo pirmąjį 
baltą kaklaraištį; Nikita, Greta, Jenny, 
Natasha, Indie ir Isabelė tapo skautė-
mis, Tomas ir Rytis – skautais, keletas 
jaunuolių prityrusiais skautais/skau-
tėmis, Rita- vyresniąja skaute. Visus 
sveikiname sėkmingai pabaigus pro-
gramas ir toliau tęsiant skautavimą!

Sekmadienio saulėtą rytą visus į 

Nepraleista proga Melbourno „Sveikatos“ stovykloje

būrį surinko kunigas Juozas ir atnašavo šv. Mišias. Sunku patikėti, 
kad dauguma nebuvo mišiose beveik metus, dauguma galėjo daly-
vauti tik virtualiose mišiose. Taigi buvo malonu net ir tiems, kurie 
bažnyčią aplanko retai.

 Kaip visada visus skautai valgydino labai skaniai ir gausiai. Šį 
kartą Ingos, Sauliaus ir Rimo dėka. Šiek tiek keista buvo juos ma-
tyti tik per kaukes ir visad su pirštinėmis, keista buvo ir nesidalinti 
darbais. Visi laikėsi naujų Koronos taisyklių ir plovė rankas (arba 
keitė pirštines ) kiek įmanoma dažniau. Todėl visi grįžo namo svei-
ki, tik gal kiek pavargę.
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Vyr. skautė Lina Hansen riša Gerojo Darbelio mazgelį 
savo dukrai Nikitai tik ką davusiai skaučių įžodį

Iš kairės: sesės Natasha Baltutytė, Jenny Itkin ir Indija White, tapusios skautėmis

Stovyklos viršininkas  buvo jūrų paskautininkas Tadas Ada-
mavičius ir stovyklos adjutantas paskautininkas Girius Antanaitis. 
Žinoma dalyvavo ir Rasa Statkus ir Henrikas Antanaitis.

Visi skautai vadovams VALIO!
Ateinanti stovykla numatyta 2021 balandžio 8-11d., Britannia 

Park (Wesburn) -australų skaučių stovyklavietėje, maždaug 70km 
nuo Melbourno centro.

Visi yra kviečiami. Bus šeimų pastovyklė kurioje tėvai su vai-
kais nuo 3 metų galės stovyklauti ir susipažinti su skautavimu. 

Atvažiuokite!
Lina Hansen
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2020 metai praslinko lėtai, lyg tamsi šalta naktis.  Dėl siau-
čiančio viruso, tie ilgi metai pribloškė mus visame pasaulyje.  
Australijos skautų veikla irgi buvo paveikta – kur buvo planuo-
tos stovyklos, būdėjo tylūs miškai; iškylose žygiavo tik varlės ir 
žiogai;  skautiški uždaviniai ir pratimai tęsėsi tik savuose na-
muose—toli nuo draugų ir skilčių sueigų.

Skautų įstatai mus moko kaip elgtis.  O kad ištverti sunkius 
laikus, aštuntasis įstatas turbūt svarbiausias:  skautai linksmi, 
susivaldo ir nenustoja vilties.   Pagal tą pągrindą, Australijos 
skautai nenustojo vilties, ir sausio 9 d. 2021 jau naujuose me-
tuose, suruošė virtualinį  “Zoom” (arba ‘Zūm’) laužą.  Skautai 
buvo kviečiami kurti pasirodymus ir juos filmuotus pateikti 
mūsų virtualiam laužavedžiui, ps. Petrui Šurnai.  Skautai buvo 
skątinami:  dainuokit, šokit, vaidinkit, deklamuokit, dalyvaukit!  
Bus išrinkti laimėtojai!

Brolis Petras sulaukė 20 vaizdo įrašų iš visų Australijos tuntų, 
ir net kelis iš skilčių Lietuvoje!  Laužo laikui artėjant, viens po 
kito langeliai pradėjo atsidaryti dalyvaujančių kompiūterių ekra-
nuose.  Ilgai nesimatę draugai vienas kitą sveikino ir džiaugėsi 
proga vėl “kartu” pabendrauti, nors ir ne prie žerėjančio laužo. 

Jaunų ir paaugusių dalyvių vaizduotės pasižymėjo trumpose 
filmutėse.  Po kelių techninių kliūčių, brolis laužavedys puikiai 
pristatė dalyvius. Štai pavyzdžiai ryškiausių momentų:

Vilniaus krašto prityriusios skautės ir vadovai su pianino 
akompanavimu energingai dainavo Lietuvos Tomo Augulio 
dainą “Sąnariai”: „Sakyk, sakyk, whoa, whoa, sąnariai...“ (Dai-
nos reikšmė gal ir neaiški, bet pristatymas smagus ir širdingas.)

Senjoro jūrų būdžio Balnosio:  „Iškepta poezija (arba..absur-
do eilėraštis)“

Sydnėjaus Aušros tunto vilkiukas ir paukštytė Motiejus ir 
Patricija išvaidino „Covidas griauna stovykla!”  Su specialiais 
efektais – Bombos! Sprogimai! Liepsnos!  Bet atskrenda angelas 
ir Covidą nugali, kad skautams būt galima stovyklauti 2021’ais 
metais.  Bravo!

Melbourn’o Džiugo tunto skautai su Riley Baltučio pieštine 
filma:  Raudonas Laivelis plaukia jūroje...staiga violetinio žaibo 

trenktas, raudonas laivelis perskyla ir nugramzdėja į jūros gel-
mes.  Tada, saulutė vėl šviečia, jūra banguoja, lyg laivelio nebū-
ta...  Pabaiga.  Akademiniai kritikai tikriausiai recenzuotų šios 
filmos gilų nagrinėjimą būties nykumo, lemties, nihilizmo.  Bet 
mes žiūrovai tik džiaugėmės skautų išradingumu.  

Džiugo tunto prityrusios skautės susuko: „Tikėjimasis vs. 
Tikrovė (Expectations vs. Reality)“, pagal populiarius vaizdo 
įrašus dabar randamus internete.  Pirmas vaizdas Palapinė – Ti-
kėjimasis:  palapinės atvara atidaryta, viduj matyt viskas švaru, 
tvarkinga, joje gražiai sukloti patalai.  Seka Palapinė – Tikrovė:  
palapinės atvara uždara.  Ją praskleidus, matosi lyg tvartas, bet 
gyvuliai rodos švariau gyvena...  Antras vaizdas, Laužas – Tikė-
jimasis:  didžiulės liepsnos, žiežirbos kyla į dangų, visi susėdę 
aplink dainuoja, gitarom groja.  Laužas – Tikrovė (ypač čia Aus-
tralijoj):  tuščia laužavietė, keli pagaliukai sumesti prie užrašo 

Zoom Laužas Australijoj!

Covid angelas: sesė Patricija Laužo deginimo tikrovė

Covid-as griauna stovykla
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Raudonasis laivelis

Aušros skautai, su sese Gaile,  įkopė į Mt. Kosciuszko su didžiule Lietu-
vos vėliava sudainavę „Šliumpu Pumpu“

Gyvoji piramidė: vilkiukai Ziggy ir Stasys, viršuje liepsnelė Nerija

Vilniaus Šventaragio tunto prityrusios skautės Agnė, Ugnė, Lėja atlieka 
Slibinų dainą

Nuotraukas atsiuntė s. Dovilė Zduoba

„Degti draudžiama“.  Tyla – Tikėjimasis:  9 v.v. skautės pala-
pinėje tylios, saldžiai miega.  Tyla – Tikrovė: 1 v.r. palapinėje 
vyksta triukšmingas balius.   Šios tikrovės, tikrai tikros!

Dar pasirodė Vilniaus Šventaragio tunto patyrusios skautės 
sudainuodamos Lietuvos grupės Liūdnų Slibinų, „Aktorius“; 
irgi Šventaragio skaučių duetas su gitarom „Lalumai“; Džiugo 
vilkiukai su paukštyte pastatė žmogaus piramidę; Aušros skau-
tai įkopė į Mt. Kosciuszko su didžiule Lietuvos vėliava sudai-
navę „Šliumpu Pumpu“; sesutė ir broliukas skautukai saldžiai 
sudainavo „Laužas dega“.

Nors buvo labai sunku nutarti, laimėtojai per populiarų bal-
savimą buvo:  Raudonas Laivelis, Tikėjimas vs. Tikrovė, Covi-
das griauna stovyklą, ir Lietuvos „Sąnariai“.

Visiems drąsiai pasirodysiems – Oi tai buvo, tai nutiko, mums 
tikrai labai patiko! Tuntų vadovams ir tėveliams, ačiū už suteiktą 
pagalbą ir paskatinimus.  Laužavedžiui broliui Petrui, Valio! (se-
kantį kartą bus lengviau).  O žiūrovams – ačiū, kad apsilankėte! 

Neužilgo laukiame susitikti vėl prie tikrų laužų, tikrose stovy-
klose, rankomis susikibę dainuoti “Ateina Naktis”.  Bet iki tol, gera 
žinoti, kad mūsų gabūs skautai lieka linksmi, ir nenustoję vilties.

        
Sesė Dovilė



24

Vasario 6 d., 2021 ,,Vinco Krevės" geltonšlipsų draugovė išky-
lavo Horsetail Lake, Palos Park, IL. pasimokintis žuvavimo žiemos 
metu. Vadovai pakvietė svečią, brolį Ričardą Chiapetta pasidalinti 
savo žuvavimo patirtimi. Nors buvo labai šalta (12 laipsnių Faren-
heit) draugovė gausiai dalyvavo, ir net prisidėjo kelios sesutės ir 
tėveliai, bei draugai vadovai. Brolis Ričardas pastatė ypatingą pala-
pinę ir iškabino Lietuvos vėliavą pažymėti susirinkimo vietą. Pasi-
mokinome apie pagrindines Cook County, IL. žuvis kurios randa-
mos šiame ežere, pvž.  karpiai, ešeriai, ir upėtakiai. Brolis Ričardas 
pamokino kaip saugiai elgtis prie ežero žiemos metu, ir kaip išsi-
gelbėtis jei pramuštum ledą. Jis pamokino kaip išgręžti skylę per 
ledą žuvavimui, ir kaip vartoti ypatingas meškeres žiemos žuvavi-
mui.  Skautams labiausiai patiko išgręžti skyles, ir samčiais  semti 
ledo gabalus. Per visas jėgas, nepagavome žuvų, bet esame begalo 
dėkingi už nuostabų užsiėmimą, ypatingai šaltos žiemos bei pan-
demijos metu. Daug pasimokinome ir dėkojame broliui Ričardui, 
ir kitiems vadovams (broliams Andriui Tamuliui, Vyteniui Lietuv-
ninkui, Edžiui Leipui, ir Andriui Račkauskui) kad padėjo broliui 
Mariui Kriaučiūnui ir draugininkui Andriui Kudirkai pravesti 
prasmingą iškylą Lemonto geltonšlipsiams. Sueigoje dalyvavo šie 
skautai: skautai - Benas Lenčiauskas, Jonas McCloud, Lukas Kudir-
ka, Matas Martinaitis, Aras Hoch, Kovas McCann, Lukas Gvildys 
ir vilkiukas Žaibas McCann.

 Ačiū!
 Brolis Andrius

Vinco Krevės draugovės 
iškyla

Vinco Krėvės draugovės skautai klauso broliui Ričardo pranešimo

Mes šalčio nebijome

Ypatinga palapinė

Netaip lengva gręžti skylę lede

Broliai semia ledo gabaliukus iš naujai pargręžtos skylės

Brolis Ričardas leidžia lyną į skylę
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Nerijos tunto jūrų skautės vis linkusios prie veiklos prie van-
dens, o žiema prie sniego. Juodkrantės laivo jūrų jaunės ir Mini-
jos laivo jūrų skautės susirinko Pasaulio lietuvių centre šeštadienį, 
vasario 21d. Jas susitiko Baltijos laivo gintarės kandidatės. Sueiga 
prasidėjo įprasta rikiuote su raportais.

Sesės nužygiavo iki PLC kryžkalnio ir su savo kūnais angelų 
antspaudas įamžino į sniegą. Švenčiant Vasario 16 d., nuspalvino 
angelus geltona, žalia, raudona.  Toliau vyko sniego skulptūrų už-
siėmimas. Kaip puiku, kad tiek prisnigo ir dabar ‚atšilo‘, kad len-
gvai lipdėsi sniegas. Sesės kūrybingai dirbo grupėmis. Bedirbant, 
turėjo ir sukurti naują šūkį šiai dienai. Kol sesės lipdė skulptūras, 
pora gintarių kandidačių užvirė klevo sirupo, kad galėtų užpilti ant 
sniego. Taip bedarant, turėjo sustingti į kietą saldainį. Namuose 
pavyko besiruošiant sueigai, deja šeštadienį kitaip. Vis vien saldus 
sniegas buvo skanus!

Sesėms bendrai buvo taip smagu pabūti kartu ir pasidžiaugti 
nuostabia žiema. Esame šiek tiek išpaikytos, kad turime tiek žemės 
aplink PLC ir galima laisvai naudotis. 

Gero vėjo-
Sesė Taiyda

Sniego sueiga

Geltona, žalia, raudona = V16

Sesės žaidžia sniege:  iš k: j.sk. kand. Aina Gužytė, j.sk. kand. Ieva Jan-
kus, j.sk. kand. Lidia Cicėnaitė, j.sk. kand. Ieva Ablačinskas

J.j. kand. Annika Stroputė - Lapė 
Snapė

Greta Švedas ir Emily McCar-
tan pilsto karštą klevo sirupą 
ant sniego

Čikagos-Lemonto Lituanica tunto bebrai, jūrų skautai ir prityrę 
jūrų skautai kartu su kai kuriomis sesutėmis Aušros Vartų-Kerna-
vės sesėmis dalyvavo riedučių išklyloje 2021 m. vasario mėn. 27 d. 
Lemonto Centennial parke. Kadangi riedučių terasą buvo apsnig-
ta, žygiavome 2 mylias ( 3,2 km) parko taku.

 
Brolis Vilius Dundzila

Jūrų skautų iškyla
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Šiais metais Los Andžele nebuvo įmanoma surengti Kaziuko 
mugės.  Mūsų dabartinės pandemijos metu, miestuose ir apskrity-
se vis dar yra griežtos taisyklės ir apribojimai grupių susibūrimui.  
Mes paprašėme mūsų skautų surinkti nuotraukas iš ankstesnių 
metų, kad galėtume jas sudėti į atminties juostą.

Pirmoji LA Kaziuko Mugė įvyko 1961 m. kovo 26 d., Šventojo 
Kazimiero parapijoje.  Prie įėjimo turėjome malūną ir buvo parda-
vinėjami visokie rankdarbiai. Metai po metų skautų Kaziuko mu-
gėje vyko paukštyčių ir vilkiukų loterijos, buvo parduodamos įvai-
riausios prekes, ir valgomas skaniausias maistas.  Mes visi esame 
dėkingi už sunkų darbą, kurį įdėjo Kun. Gražinos būrelio skautės 
pagamindamos tokius skanius patiekalus.

Per atminties juostą, rodomą per mūsų „Zoom” sueigą, jaunes-
nieji skautai ir skautės pamatė kaip Kaziuko Mugė pasikeitė nuo 
pradžios iki dabar.  Jie taip pat gavo progą pamatyti savo tėvų ir 
senelių nuotraukas, kai jie buvo jaunesni skautai.  Šiais metais bū-
tumėme šventę 60-ąją Kaziuko mugę Los Andžele.

Nors tai nebuvo idealiausias būdas praleisti Kaziuko mugę, 
džiaugiamės galėdami pasidalinti prisiminimais ir laukiame kada 
galėsime visi susiburti.  Jeigu norite pamatyti pilną juostą, apsilan-
kykite rvrskautai.org

 
Sesė Janina Gricius

RVR skautų Kaziuko Mugė su atminties juosta

LA Paskautininkės įžodis
Ramiojo Vandenyno Rajono 
paskautininkės įžodis įvyko 
kovo 14,  Rasos Hendrickson 
obuolių sodyboje Angelus Oaks, 
CA (maždaug 45 minučių nuo 
Rambyno stovyklavietės Big 
Bear, CA). Dalyvavo skautinin-
kai: iš k: vyr. sk. Nina Kaspu-
tytė (fotografė), v.s. fil. Daina 
Kasputienė, ps. Janina Griciūtė, 
ps. Sigutė Miller, naujoji ps. 
Rasa Matulaitytė-Hendrickson, 
v.s. Audra Reivydienė, ps. Jūra 
Venckienė, s. fil. Nida Variako-
jienė (RVR vadė), viršuj stovi 
broliai ps. Gintas Šlapkauskas 
(Kalniškių tunto tuntininkas) ir  
ps. fil. o.s. Monte Variakojis.

Iš k: ps. Rasa Matulaitytė-Hen-
drickson (naujoji paskautininkė) 
ir  Ramiojo Vandenyno Rajono 
vadė s. fil. Nida Variakojienė



PAVASARIS 202127

Neužilgo po Kaziuko mugės pereitais metais prasidėjo korona-
virusio pandemija. Visos vasaros stovyklos buvo atšauktos. Metai 
praėjo ir dabar vakcinas turi visus pasiekti. Kadangi piliečių klubas 
dar uždarytas, Bostono Žalgirio ir Baltijos tuntai pravedė maisto 
vajų Šv. Petro bažnyčioje. Tai ne tikra Kaziuko mugė, bet buvo pro-
gos iš tolo pamatyti kelis dirbančius skautus bei skautes ir pasisvei-
kinti su pažįstamais.

Iš anksto reikėjo užsakyti maistą ir užsakymo bilietai buvo de-
dami į loteriją. Tie kurie laimėjo gavo prizą su maisto išdalinimu. 
Kovo 7 diena, jau nuo ryto skautės ir skautai ruošė kugelį, dešrą su 
kopūstais, namų darytą grybų sriubą, vinegretą ir sudėtą saldumy-
nų rinkinį.

Po šv. Mišių, tarp 11:30 ir 2:00 valandos, skautai išdalino atva-
žiavusiems maistą. Iš viso buvo virš 60 užsakymų! Maistas tikrai 
primenė pietūs Kaziuko mugės salėje ir šeimininkai skaniai paruo-
šė. Nuoširdus ačiū virėjams ir pirkėjams. Iki sekančio susirinkimo!

s. Daiva Juozelskienė

Ar vyko septyniasdešimt-toji Kaziuko mugė
Bostone 2021m.?

Padėjėjų grupė: s. Andrius Dilba, ps. Nancy Dilbienė, Saulė 
Zaprauskytė, Zylė Purinaitė, Vėja Zaprauskytė, Aistė Braunfelds, 
Lilija Purinaitė, Vyja Bernard, ps. Diana Juodaitytė, Aija Dilbai-
tė, Sofija Juodaitytė, Katerina Štuopytė, Kristina Gavelytė, ps. fil. 
Isabella Štuopytė ir tuntininkė s. Audra Avižonienė

Vyr. skautė kandidatė Sofija Juodaitytė atneša maisto užsakymą 
Normai Šnipienei

Pirkėjai laukia maisto užsakymų

Vyr. skautė kandidatė Aija Dilbaitė, tuntininkas s.v.sl. Tomas Štuo-
pis ir ps. fil. Isabella Štuopytė aptarnauja John ir Kristiną Masterson 
(mašinoje)

ps. Nida Purins, s. Andrius Dilba ir ps. Diana Juodaitytė dirba virtuvėje

Nuotraukas atsiuntė sesė Daiva Juozelskienė
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In memoriam 
A.A. PS. FIL. ŠARŪNAS RIMAS

(1938.05.29 - 2021.01.13)

In memoriam 
A.A. J.S. DAINA NARIS RUDAITIS

(1951.06.29 – 2021.03.10)

Tyliai iškeliavo Kovo 10 d., 2021 m. Gimė Chicago, IL 1951 metais birželio 29 d. Nuliūdę 
liko: Taiyda (Rudaitytė) su vyru Ričardu ir dukros Maja ir Ariana; dukra Milda Rudaitis; 
Kartu liūdi brolis Aldas Naris su žmona Maria, jos sūnus Christopher su šeima, brolis Marius 
Naris, žmona Dalia ir vaikai Mantas ir Vaida, sesuo Laura Lapinskas ir vaikai Alius su žmona 
Hayley ir Siga. Taip pat liūdi Rudaičių šeima, Aušra Babickienė, giminės Lietuvoje ir artimieji.

a.a. Daina Rudaitis dukra a.a. Prano ir a.a. Gintros Narių
Velionės pelenai yra palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.
Prašome prisiminkite a.a. Daina Rudaitis savo maldose. Jos vardu, prašome aukoti 

LSA-Nerijos tuntui.

 IŠĖJO NAMO...

Dalyvavo I Šokių šventėje 
1957 m. Čikagoje su „Gran-
dimi“, vėliau priklausė pagy-
venusiųjų grupei „Lėtūnas“ 
su kuria šoko visose Šiaurės 
Amerikos šventėse ir Pasau-
lio lietuvių dainų šventėse 
Lietuvoje.

Ps. fil. Šarūnas Rimas įgy-
vendino ne tik skautų šūkį 
DIEVUI, TĖVYNEI ir AR-
TIMUI, bet ypač GELEŽINĮ ĮSTATĄ – skautas sąžiningai atlieka 
visas savo pareigas. Jis įprasmino ASS šūkį AD MELIOREM! – 
„Vis geryn, vis aukštyn!“. Sunku suskaičiuoti brolio Šarūno Rimo 
visus gerus darbelius tiek skautams, tiek lietuvių bendruomenei. 
Jis paliko neįkainuojamą indėlį mūsų skautiškai šeimai – dauge-
lį metų dirbdamas ir tvarkydamas LSS archyvą. Buvo atsakingas 
dr. Broniaus Makausko ir prof. Vytauto Černiaus, Ph.D. knygos 
„History of Lithuania. From Medieval Kingdom to Modern De-
mocracy“ platintojas.

Broli Šarūnai - spaudžiu kairę. Prižadu budėti toliau ir sekti 
Jūsų pavyzdžiu. Pasiilgsiu Jūsų šelmiškos šypsenos ir nuolatinės 
pagalbos, džentelmiškumo...

    v. s. fil. Vida Brazaitytė,
Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkė

„Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, 
dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...“ 

Š. m. sausio 13 d., Laisvės gynėjų dieną, į Amžinuosius 
Namus iškeliavo buvęs VJF valdybos pirmininkas ir ilgametis 
valdybos narys ps. fil. Šarūnas Rimas. 

Gimė 1938 m. gegužės 29 d. Kaune. Su tėvais ir broliu atvy-
ko į JAV 1949 m. Baigė inžinerijos mokslus Ilinojaus universi-
tete Urbana-Champaigne, turėjo savo architektūros inžineri-
jos kompaniją Champaigne. Grįžęs į Čikagą, buvo inžinerinių 
projektų vadovas ir projektuotojas – rūpinosi dangoraižių, 
ligoninių bei kitų pastatų oro aplinka.

 Įsisteigus Pasaulio lietuvių centrui, brolis Šarūnas sukūrė 
oro aplinkos planą, vadovavo projekto įgyvendinimui Lietu-
vių Dailės muziejaus bei Lietuvių tautodailės instituto galeri-
jos plotmėms. 

 A. a. Šarūnas skautavo nuo mažens, buvo Akademinio 
skautų sąjūdžio narys – turėjo įvairias pareigas. 1953 m. „Li-
tuanicos“ tunte buvo įkurtas skautų vyčių kandidatų būrelis, 
vėliau tapusiu Dr. Vydūno skautų vyčių būreliu. Simboliška, 
kad brolis Šarūnas buvo vienas iš būrelio kandidatų, vėliau 
nariu, o 2003 m. tapo Vydūno jaunimo fondo valdybos pir-
mininku.

„Aušros Vartų“ ir „Lituanicos“ tuntams susitarius, 1953 
m. rudenį įsteigta tautinių šokių grupė „Grandis“. Brolis Ri-
mas kartu su žmona Vida buvo pirmieji šios grupės šokėjai. 
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In memoriam 
A.A. V.S. FIL. KĘSTUTIS JEČIUS

(1933.06.07 – 2020.11.09)

In memoriam 
A.A. FIL. IRMA LAISVĖNAITĖ

(1925.02.19-2021.02.15)

A.A. KĘSTUTIS JEČIUS 
(1933.06.07 – 2020.11.09)  Brolis 
Kęstutis gimė Kaune, paliko Lie-
tuvą per Antrąjį pasaulinį karą, 
tarnavo JAV kariuomenėje, dirbo 
architektūro profesijoje ir buvo 
nusipelnęs skautas.  Jis „išėjo 
namo“ Čikagos apylinkėje.     

Skautas vytis, gilvelistas, vy-
resnis skautininkas, filisteris bro-
lis Kęstutis daug metų vadovavo 
įvairiuose amerikiečių ir lietuvių 
skautų vienetuose.  Už išskirtinį 
ir ilgalaikį savanoriavomą Boy 
Scouts of America suteikė jam Šv. 
Jurgio ir Silver Beaver apdovano-
jimus.  Brolis Kęstutis buvo Aka-
demikų Skautų Sąjudžio (A.S.S.) 
Pirmininkas (1985-1987) ir Lie-
tuvių Skautų Sąjungos (LSS) Tary-
bos Pirmininkas (1994-1996).  Už 

vadovavimą ir įkvėpimą LSS Taryba jį apdovanojo Geležinio Vilko Ordinu.
Per fil. Kęstučio A.S.S. pirmininkavimo kadenciją sesė Rita (Likanderytė) 

Rašymienė buvo spaudos atstovė ir prisimena, kad brolis Kęstutis buvo jau-
natviškas, energingas, pilnas jėgų, visuomet su šypsena ir nebijantis darbo. 
Buvo labai smagu ir malonu su juo dirbti, vadovauti ir dalyvauti akademinėje 
skautų veikloje. Jis visuomet išklausė ne tik mano nuomonių ir minčių, bet 
ir kitų pasisakymų ir pasiūlymų. Su juo buvo malonu dirbti – niekad ne-
prisimenu, kad jis kur nors būtų nepatenkintas. Labai atsidavęs lietuvybei ir 
skautybei. Mano buvo didelė garbė jį pažinti ir su juo bendradarbiauti.

"Sutelk mus, Viešpatie būrin..."
Pro baltas pusnis išlydim Namo mielą, brangią Sesę - s.fil. Irmą Laisvėnaitę (1925.2.19-

2021.2.15)
Sesė Irma 1952 m. "Džiugo" tunte, Melbourne, Australijoje, buvo pirmo vyr. skaučių būrelio 

vadovė, Australijos rajono Atstovė 1954-57 m., Viktorijos-Tasmanijos ASS skyriaus pirmininke 
1958-59 m. JAV - Sesė Irma 1961-63 m. LSS Skaučių Seserijoje buvo skaučių skyriaus vedėja. Jos 
sudaryta redakcinė komisija, kurios nare buvo ir ji, paruošė knygą "Skautybė Lietuvaitei". Knygą 
Skaučių Seserija išleido 1963 .

Ilsėkis ramybėje, Sese Irma.
Tikriausiai - gimtadienį šiandien šventi didžiuliame sesių ir brolių bendraminčių buryje...

 Sesė Alė

 Prieš būnant išrinktam į LSS Tarybos Pirmininko parei-
gas, fil. Kęstutis buvo 1993 Jubiliejinės stovyklos Gaude-
amus akademikų pastovyklės viršininkas.  Sesė Ramona 
(Steponavičiūtė) Stephens buvo jo komendantė ir liko tokie 
prisiminimai -- Kaip stovyklos viršininkas jis paskelbė ben-
dras pastovyklės taisykles ir davė progą akademikams kan-
didatams ir jaunoms tikrosioms narėms bei junjorams nusi-
pelnyti jo pasitikėjimo. Nevaidino bendraamžiu, t.y. "cool", 
o skaitėsi jų bendradarbiu, buvo draugiškas, o ne draugas. 
Pasitaikydavo jaunesniems tipiškų klaidų, bet brolis Kęstutis 
nepykdavo, "neskaitydavo paskaitos", tik vis su humoru davė 
suprasti, kad iš klaidų ir patirties dažniausia ir mokomasi. 
Ko paprasčiausia, kiekvienas pasirinkimas turi pasekmes, už 
kurias reikia priimti atsakomybę. Brolis Kęstutis buvo prieš 
savo laiką, nes tą perdavė savo veiksmais, o ne žodžiais.

Per Tarybos pirmininko kadenciją, didelis atlikimas 
buvo išleidimas knygos "Lietuviškoji Skautija 1945-1985", o 
Brolijos vadas Albinas Sekas prisimena, kad buvo malonu 
su broliu Kęstučiu dirbti skautiškoje veikloje. Jo skautiškos 
žinios ir patyrimas visada buvo mielai vertinami.

Brolis Kęstutis neišėjo į skautų “pensininkus” po Tarybos 
pirmininko pareigų, bet tapo skautų skyriaus vadas.  Būda-
mas šio skyriaus vadovu brolis Kęstutis peržiūrėjo ir keitė 
Skautų Patyrimo Laipsnių programas ir paruošė  knygele 
"Noriu būti skautu" kuri pateikė pagrindines skautiškas ži-
nias būsimiems skautams kandidatams. 1998 Tautinėje Sto-
vykloje brolis Kęstutis  buvo skautų pastovyklės viršininkas.

LSS reiškia gilią užuojautą brolio Kęstučio šeimai, gimi-
nei ir draugams.   Ilsėkis Ramybėje, broli Kęstuti.

    Brolis Tomas
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Dear Brolis Diakonas Edis,
My name is Rasa and I am a prityrusi skautė.
As I delve deeper into our skaučių įstatai in preparation to 

becoming a vyr. Skaute, one that I would ask your help with un-
derstanding a bit more is Skautė Kukli.

Can you provide some insight and guidance.
Please respond in Skautų Aidas, Ačiū!

Vis Budžiu!
Sesė Rasa,

Toronto

Dear sese Rasa,

Thank you, for your most insightful question.
I believe that we all can learn as we strive to live out our 

įstatai in everyday life.

Jesus preached a Gospel that is a Gospel of compassion, love 
and simplicity. Jesus explains that his message is a very simple 
one that can be understood very well by everyone. However, so 
called sophisticated people are much more likely to misunders-
tand his words and find problems with his teaching.

Many people down the centuries have over complicated the 
Gospel. They have believed that it contains secret messages or 
felt that its requirements are burdensome and can only be fol-
lowed by an elite group. But we know that this is not so. We un-
derstand that the Gospel message is an entirely simple one and 
that what is at its core is nothing other than love. Love for God 
and love for our neighbor as we love ourselves. We understand 
that what God wants above everything else is for us to overcome 
our own selfishness and to love completely with an open heart.

Simplicity of heart is closely linked with humility - the qu-
een of virtues. True humility forgets oneself in order to love 
and serve others for their sake. The humble of heart are the 
freest of all - emptied of vanity and self-concern, they can sin-
gle-mindedly focus on the welfare of others. Jesus is our model. 
He proclaimed to his disciples, "I am gentle and lowly of heart". 
Jesus came "not to be served, but to serve and to give his life 
as a ransom for the many". Jesus' "gentleness" is not weakness 
or powerlessness. It is "strength under control" which is at the 
service of all that is good.

Jesus humbled himself to lift us up to new life in order to 
raise us up to glory with him and the Father. Jesus came not 

to bruise the weak but to heal, to pardon the sinner and not to 
condemn, and to restore us to abundant life.

It was love for his eternal Father and for each one of us that 
motivated Jesus to humble himself to death on the cross in or-
der to rescue us from slavery to sin and death. Jesus shows us 
the true path of love and victory, freedom and joy, through the 
cross that defeated pride and hatred, greed and selfishness, guilt 
and condemnation.

True humility - which is the opposite of false modesty or fe-
eling bad about oneself - frees us to pursue what is good, right, 
holy, and true. Only the humble of heart can receive the wisdom 
which comes from God and the understanding of God's perfect 
unbounded love and goodness and his plan for our lives

Jesus holds out his hand to those who are overburdened by 
the cares of life. He is speaking to us who are experiencing di-
fficulties of every kind. He is reaching out to those suffering 
with illness whether it be physical or mental, he speaks to tho-
se experiencing difficulties in their relationships or with their 
current situation in life. His words are directed at those who are 
burdened with troubles and difficulties of any kind.

 
Jesus tells us all to learn from him; he tells us all to look at 

this chaotic world as he sees it … with eyes of gentleness and 
humility. He offers us rest and comfort, peace and tranquility. 
These are certainly words of deep compassion and unbounded 
love that are directed at the straightforward and ordinary peo-
ple of our world. Jesus wants all of us to realize that he values 
and appreciates each and every one of us greatly and he wants 
us to be close to him and to find in him the source of healing 
and of love.

Jesus does not want us to live over-complicated lives; to be 
caught up in impressing others or to put our trust in material 
things. Jesus wants everyone to understand that simplicity is 
more important than sophistication, dependence is better than 
dominance, and love is better than fame or glory.

Yes, Jesus wears a yoke but, as he says so well, his yoke is easy 
and his burden is light. So, let us adopt that yoke and walk with 
him on the journey of life, being sure that with him at our side 
we walk the way of love, trust and hope.

Tarnauju!
Brolis Diakonas Edis

Paklausk Brolio Diakono Edžio...
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