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PAŠTO 
DĖŽUTĖ

Sveikinu su naujais 2001-ais metais 
ir linkiu sveikatos ir ištvermės 
redaguojant “Skautų Aidą”, kuris 
įdomus mums “veteranėms” ir 
naudingas jaunesnei kartai, 
vaikams.
Žemiau telpa rašinėlis apie mūsų 
mažųjų veiklą, nes tik keliolika 
vyresnių beliko. Tikiuosi, kad 
nebeįvyks klaida, kaip atsitiko 
praeitą kartą, kai po rašinėliu vietoj 
D.G. atspausdinta D.B.
Budėkime!
D.Gutauskienė
Sese brangi, atsiprašau! - Alė N.

Su malonumu paskaitau gaut1 “Budėkime” ir siunčiu toliau.
Sunku šią žiemą vis atsisveikinėti su mūsų šeimos nariais. Senoji karta baigiasi. 
Džiugu, kad seka jaunesnieji ir jauniausieji. Atsimenu, kaip sakėme Čikagos 
pradžioje: “jeigu išsilaikysime dešimt metų - tai bus gerai...”
Tik gaila, kad pabirome po visą žemėlapį. Toli nuvažiuoti, pasimatyti.
Iki malonaus pasimatymo.
Halina P.

Gavau laišką iš Australijos rajono Atstovės v.s.Rasos Statkuvienės apie atsitikimą 
jų stovykloje. Persiunčiu “Skautų Aido” informacijai. Tų skautų ir skaučių elgesys 
nelaimės atveju tikrai parodo, kad įgytas skautamokslis ir jo pavartojimas gali 
išgelbėti gyvybę.
v.s.Rita Penčylienė

Pirmiausia sveikinu įžengus į XXI- 
mą šimtmetį ir III-čią tūkstantmetį 
taip pasišventusiai dirbant lietuvių 
skautijos labui. Tikrai valio ir 
ilgiausių metų! Viso šimtmečio! 
Mūsų skautai pirmieji pradėjo nauj‘ 
šimtmetį stovyklaudami. Tad 
siunčiu “Skautų Aidui” stovyklos 
sveikinimus ir porą nuotraukų, o 
aprašymą atsiųs jūsų “senoji pelėda” 
sesė Nijolė, kuri svečiuojasi 
Australijoje pas dukr*.
Budėkime! Ad Meliorem! 
j.v.s.fil.Vytautas Vaitkus

Kaip šiandien kalbėjome telefonu, siunčiu straipsniuką “Trys šventės”. Tai buvo 
pašnekesys paukštytėms-skautėms prieš porą metų. Jei tiks “Skautų Aidui”, tai įdėk. 
Sesė Irena sakė patalpinsianti į “Sk.Keli*” kovo mėn.
Gyvuok, budėk!
Nijolė

“Skautų Aidui” rašinius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė: fil.T.Barauskaitė, Los 
Angeles,CA, v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius, v.s.D.Gutauskienė, Hamilton,ON, 
v.s.F.Mockus, Toronto, ON, v.s.S.Jelionienė, Darien, IL, j.v.s.fil.V.Vaitkus, 
Engadine, Australia, v.s.fil.D.Ramanauskas, Villa Park, IL, s.v.T.Dundzila, 
Warrenton, VA, v.s.A.Pažiūrienė, Oak Park, CA, s.v. A.Rastauskas, Buenos 
Aires, Argentina, v.s.N.Užubalienė, Chicago, IL. Visiems nuoširdus AČIŪ.

AN

< Lietuvos \ 
mciotalinė 
MMažvydo 
tbiblioteka;
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1458 m. gimė šv.Kazimieras, Lietuvos 
kunigaikštis, Lietuvos ir lietuvių skautų 
Globėjas. Mirė 1484 m. Vilniuje, karstas 
su jo palaikais yra Vilniaus Katedroje. 
1602 m. buvo paskelbtas šventuoju. 
Šv.Kazimiero šventę švenčiame kovo 4 
dieną.

1868 m. kovo 22 d. gimė filosofas ir 
rašytojas Vilius Storasta-Vydūnas.

1879 m. kovo 8 d. gimė žymus lietuvių 
novelistas Jonas Biliūnas. Jo kapas yra 
aukštai Liūdiškio piliakalnyje, netoli 
Anykščių. Ten stovint prisimena 
J.Biliūno “Laimės žiburys”

“...Žmogus turi numatyti, kam jis pašauktas. Turi būt viešpačiu savo žmogystoj ir 
žmonių gyvenime, savo spinduliuojančiu pavyzdžiu žadinti esmišką žmoniškumą.

... Bet pats galėjimas visam tam tenka iš Didžiojo Slėpinio, iškilmės to, iš kurio 
visa, kas yra, apreiškiama. Žmogus tik turi į jį kreiptis, jam pasiaukoti, norėt būt jo 
apsireiškimų tinkama priemone. Lengviausiai tai pasiseka, kad žmogus gyvena 
meilėje visam, kas gyva. Tada jis pasilieka Dievuje, kurs yra meilė, kaip sako šventas 
žodis. Žmogaus pašaukimas yra būti žmogumi, kuriuo Dievo Meilė ir Malonė 
apsireiškia visiems žmonėms ir visam, kas gyva.

Tokios šičia mintys, rodos, skautams priimtinos. Jų nusistatymas pasišvęsti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, kaip tik patvirtins tai. Jiems todėl ir linkėtina palaikyti 
viršų ant visos savo žmogystos, ant visų gundymų, prie kokių žadamų pomėgių. 
Palaiminimas tetenka jiems iš Dievo ir visa galia tapti žmonėmis. ”

Vydūnas
Iš “Vydūno laiškai skautams”

1886 m. kovo 13 d. gimė
Kymantaitė 

Čiurlionienė, 
dramaturge, 
poetė, 
Mikalojaus K. 
Čiurlionio 
žmona, pirmoji 
Lietuvos skaučių 

Vadė (1930-1934).

1918 m. balandžio 13 d.
Amerikos Lietuvių Seimas New

Yorke pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę. (1921 m. Amerikos 
lietuviai įteikė “Milijono parašų” peticiją 
JAV prezidentui dėl Lietuvos valstybės 
pripažinimo de jure.)

v.s.Regina Kučienė - kad lietuviškas žodis mus dar ilgai 
gaivintų.1918 m. balandžio 19 d. Lietuvos 

Valstybės Taryba priėmė ir patvirtino 
dr.Jono Basanavičiaus, dail.Antano 
Žmuidzinavičiaus ir archeologo Tado 
Daugirdo pasiūlytą tautinės vėliavos 
projektą - trispalvė: geltona, žalia ir 
raudona.

1930 m. kovo 10 d. gimė žymusis 
Lietuvos poetas Justinas Marcinkevičius.

Diena atrištom akim.
Tauta iš kapo pakilus.
Viešpatie, leisk jai atkimt.
Tebūna jos žodžiai kilnūs. (Iš “1989

m. Vasario 16-oji”)

s. v. Romas Senkevičius prie "Lituanicos" tunto darbų.Balandžio 23 dieną pasaulio skautai 
švenčia globėjo šv.Jurgio šventę.
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TRYS ŠVENTĖS
Labas, Sesės!

Šiandien noriu jums papasakot apie tris šventes - tris Lietuvos 
Nepriklausomybes. Keistą, ar ne? Trys Nepriklausomybės 
šventės? Jos visos yra mūsų istorija. Žodis istorija mus tuoj pat
nukelia į tolimus kunigaikščių laikus - Vytautas Didysis pries 590 metų, karalius 
Mindaugas - 800 metų, šv. Kazimieras - 520 metų... 0 kaip tolima, kaip sena, kaip 
... neįdomu... 0 tačiau, tik pagalvokit, kokiu ypatingu istoriniu laiku mes dabar 
gyvenam, jau nekalbant apie erdvių keliones, įvairius atradimus ir išradimus.
Dabar, šiame, kątik pasibaigusiame 90-tame dešimtmety įvyko didžiuliai istoriniai 
įvykiai. Prisiminkim, kas įvyko tik prieš 11 metų:

Žlugo daugelį tautų vergijoje laikiusi Sovietų Sąjunga ir - Lietuva atgavo 
nepriktausomybę! Ji tapo laisva 1990 m. KOVO 11 dieną! Vyresnės sesės, ar 
atsimenat, ką veikėt tą dieną? Greičiausiai klausėtės radijo, žiūrėjot TV pranešimų 
kartu su tėveliais ir seneliais. Pranešimų apie Lietuvą, kuri po 50 metų sunkios 
sovietų okupacijos, pirmoji Iš sovietų užgrobtų kraštų pasiskelbė nepriklausoma, 
atstatanti savo Valstybę! Ar vyresniosios atsimenat tas demonstracijas, kuriose 
dalyvavot, dainuodamos, šaukdamos šūkius Lietuvai? Ar atsimenat tuos straipsnius 
laikraščiuose, vaizdus TV žiniose, kada visas pasaulis kalbėjo ir rašė apie Lietuvą? 
Štai kokioj nesenoj istorijoj mes visi ir visos dalyvavom!

Tai ką gi reiškia nepriklausomybė? Kas ta nepriklausoma valstybė? Tai kraštas 
valdomas savųjų: sava kariuomenė, savi įstatymai. Jo piliečių negali persekioti, 
bausti, į kalėjimus sodinti kitos valstybės valdžia. Ar nepriklausomybę, kraštui kas 
nors duoda? Ne. Ji visada esti iškovojama didelėmis pastangomis, drąsa, noru ir 
aukomis, net gyvybės.

Šiandien štai švenčiame mūsų tėvelių, senelių tėvynės Lietuvos 
Nepriklausomybes. Tris labai svarbias datas, kurias kiekviena skautė turi mintinai 
išmokti ir niekada nepamiršti: 1-ji karaliaus Mindaugo vainikavimas Lietuvos 
karaliumi 1250 m. liepos 6 d. (tada Europoje atsirado nauja Valstybė - Lietuva); II- 
ji - 1918 m. VASARIO 16 d., IlI-ji - 1990 m. KOVO 11 d.

Pirmoji Nepriklausomybės data labai svarbi: Lietuva, kaip Valstybė, gimė 1250 m. 
Kad Lietuva buvo rusų carų užkariauta ir pavergta nuo 1795 m. iki 1918 m. ir vėl 
rusų Sovietų Sąjungos pavergta nuo 1940 m. iki 1990 m., nereiškia, kad Lietuva 
niekada nebuvo Nepriklausoma Valstybė. Ji buvo ir vėl yra su savo įstatymais, savo 
kariuomene, savo mokyklomis, vadovais ir prezidentais.

Žodis Nepriklausomybė tuoj sukelia mintis apie laisvę. Kas yra ta laisvė? Apie ją, 
taip daug ir taip dažnai kalbama. Šiais laikais dažnai laisvė suprantama, kaip "daryk, 
ką tik nori!" Ar ištikųjų laisvas tas, kuris kitą skriaudžia, kad jam pačiam būtų 
geriau, maloniau, vertingiau? Ne! Tikrai laisvas žmogus yra GERAS žmogus. 0 
koks jis yra mums puikiai paaiškina skautų įsakymai ir įstatai.

Šiandien švęsdami trečiąją Lietuvos Nepriklausomybe, ir prisimindami kitas dvi, 
prisiminkim ir tuos žmones, kurie Lietuvai laisve, iškovojo. Jie tikrai galvojo pirma 
apie kitus, bet ne apie save. Prisiminkim tą labai, labai neseną istoriją - 1991 m. 
sausio 13 d., kai beginkliai lietuviai apgynę parlamentą ir televizijos bokštą nuo 
sunkiais pabūklais ginkluotos rusų-sovietų kariuomenės. Prisiminkim jauną 
mergaitę, tokią kaip jūs, sesės, Loretą Asanavičiūtė, kuri, kaip ir kiekviena jūsų, 
mirti nenorėjo, bet nepabėgo nuo šaudančio tanko, nes ne apie save galvojo, o apie 
kitus: apie Lietuvą, apie jos žmones, apie savo draugus, norėdama, kad visi būtų 
laisvi.

Mielos, sesės, mes visos turime savyie atrast ir žinot, kas mumyse yra geriausia ir 
tvirčiausia, kad svarbiam reikalui kilus, to, Geriausią-Tvirčiausią galėtumėm atiduot 
savo artimui. Kad ir jis taptų geresnis, tvirtesnis ir laimingesnis.

Budėkim ir nepamirškim trijų Lietuvos Gimtadienių: 1250 , 1918, 1990

Antanas Jasmantas

PRISIKĖLIMAS

Laukų balandžiai ūbauja pušyne. 
Pavasaris, o Viešpatie, pas mus! 
Atvožęs juodus arimus, 
Žalių raštelių prirašysi: 
Ir kils giesmė lyg vyturėliai, 
Upeliai ūžaus ir skardens, 
Kad iš numirusio akmens 
Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusitenkė. Ateina rytas. 
Ir Tu atgniaužtą delną pradarai; 
Aloe varva pumpurai, 
Grumsteliai nusigandę, ritas, 
Ir obels drobule tava vyniojas. 
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais 
Takelių mūsų paledžiais
Skubės Tau apkabint rasotas kojas?

Rūtos Daukienės margučiai.Sesė Nijolė
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Gyvendami Dievui, Tėvynei, Artimui

byrame grūdais į V iešpat ies klėtį...

Viešpatie, leisk man byrėti
Grūdu į Tavo klėtį.

Kad tik pasemtum,
Kad tik užpiltum.

Viešpatie, leisk man byrėti 
Grūdu į Tavo klėtį.

Sauja pirmąja
Ant girnų akmenio.

Viešpatie, leisk man byrėti 
Grūdu į Tavo klėtį.

Noriu pavirsti
Duona pavirsti.

Viešpatie, leisk man byrėti
Grūdu į Tavo klėtį.

Šią naują, ypatingą giesmę (autorius 
buvo nepažymėtas) 2000 m. gruodžio 3 
d. giedojome Jubiliejinių Metų vaikų 
padėkos Dievui šv. Mišiose, Pal.Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte, IL. Tą 
patį savaitgalį ten vyko Pasaulio lietuvių 
centro Kalėdinė mugė, kurioje sesės ir 
broliai skautai buvo išdalinę save ten, 
kur reikia...

s. Ritonė Rudaitienė

"Sietuvos" d-vės draugininke Irena 
Kirkuvienė ir Žibutė Žiupsnienė prie 
draugovės loterijos, iš kurios ir 
"Skautų Aidui" atėjo dovanėlė.

sValė Plepienė dirbo prie "Lietuvos 
Dukterų"

Sesių Kazės, Alės, Fe lės ir brolio Vyto 
stalo pelnas iškeliavo į Lietuvą 
istorijos knygomis mokykloms ir 
pagelba mokytojams.

ps.Audra Kubiliūtė-Daulienė 
"Žiburėlio" Montessori mokyklai 
redagavo receptų knygą.
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"NORS TU IR VIENS, BUK KAIPO PLIENS..."

Lietuvos GarWs KonsuUtas ARC|£NiiNojt 
CoNSuUdo Honorario dt Lhuania en ARqENriNA

Sveikinam skautą vytį Algimantą Rastauską L.R.Garbės 
Konsulą Argentinoje

2000 metų gale A.Rastauskas baigė ilgų devynių metų darbą 
- Lietuvos Respublikos Garbės Konsulo pareigas, tai jau galiu 
jį patrukdyti, pasidžiaugti atliktais darbais ir... prisiminti ne 
vieną skautų laužą ar sueigą “Pirmojoj Lietuvių skautų,-čių 
draugovėje Argentinoje”

l lietuviškąją skautybę įstojęs 1945 m., Gross Hesepe DP 
stovykloje, Vokietijoje, brolis Algimantas davė jaunesniojo ir 
skauto įžodžius. Jo Skautų Sąjungos Liudijime (kas dar tokius 
prisimenat?) Nr.1292, surašytos svarbios jaunuoliui skautiškos 
datos: įžodžiai, patyrimo laipsniai, skiltininko pareigos nuo 
1946 m., “Dr.Vydūno" ir “Nidos" stovyklos, iškyla į Alpes. O 
prisiminimuose - štai ką jis sesei Alei ilgame e-pašto laiške 
rašo:

“1948.08.02 - 1948.08.15 dalyvavau kaip atsarginis — 
rezervinis atstovas, tais metais vėliau prie Paryžiaus įvykusios 
Jamboree, paruošiamoje stovykloje Timmendorf vietovėje prie 
Baltijos jūros. Iš Gross Hesepe stovyklos “Šatrijos” tunto 
vykome du atstovai: pagrindinis atstovas Arnas Bobelis ir aš. 
Porą dienų prieš išvykstant į Paryžių pranešė, kad atsarginiams 
atstovams nėra vietos, todėl man prisėjo važiuoti namo, nors 
vėliau sužinojome, kad paskutiniu momentu buvo leista vykti 
visiems. Taip ir likau be Jamboree...

Iš tos lietuvių stovyklos Gross Hesepe gerai prisimenu klasės 
draugą Justiną Kirvelaitį, o iš vyresniųjų - Antaną ir Juozą 
Polikaičius, a.a.Vytautą Vygantą, Juozą Gailą-Gailevičių, 
kurio straipsnius kartais skaitau “Drauge”. Tik jie mane tai 
vargiai ar prisimena, nes aš buvau gimnazistas, o jie jau buvo 
studentai!

Mūsų šeima į Argentiną atvyko 1948 m. pabaigoje. 
Susiradome lietuvių parapiją ir buvo natūralu jungtis į skautų 
veiklą. Buvau “Briedžių” skilties skiltininku. Atsimeni, Ale, 
sueigas ir laužus parapijos salėje? Mūsų draugininkas s.Viktoras 
Lesniauskas buvo rimtas, bet kartu įdomus, pasiruošęs ir 
malonus vadovas. Labai gilų, neišdildomą prisiminimą paliko 
gen.Daukanto pašnekesiai sueigų metu. Nepamirštamos liko ir 
Gasevičių šeimos vasarvietėje vykusios stovyklos. Čia 
nesinaudojome jokiais patogumais, bet stengėmės gyventi 
tikrą skautišką stovyklos gyvenimą. V.Lesniauskui talkino 
ps.Vaclovas Sviderskas ir Stasys Babronis, kurie, jam išvykus į 
JAV, perėmė skautams Argentinoje vadovavimą.”

1955m. kovo mėn. “Šarūno” būrelyje brolis Algimantas 
skauto vyčio Įžodžiu pasižadėjo tarnauti.

“Skauto vyčio įžodis, tai juk subrendimo ženklas! Tai, 
galima sakyti, kaip ilgų kelnių užsimovimas. Jis buvo labai 
laukiamas, nes leido “prisidėti” prie vyresniųjų, prie vyrų. 
(Čia turiu įsiterpti - Argentinoje berniukai ilgas kelnes 
galėdavo dėvėti tik sulaukę 15-kos metų. To papročio turėjo 
laikytis ir mūsų jaunuoliai. AN.)

Gaila, kad reemigracija į JAV labai susilpnino skautų veiklą 
Argentinoje. Išvykus vyresniems vadovams, mums, čia 
likusiems, buvo sunku tęsti pradėtą darbą. Vienas dalykas yra 
vadovauti skilčiai, o kitas - draugovei. Daugumas iš mūsų tuo 
laiku įtemptai dirbome ir studijavome, ir nebeliko laiko 
skautavimui.”

Skautų vyčių "Šarūno" būrelis Argentinoje 1955 m.
A.Cibavičius, Z.Jaunius, A.Matukas, VNamikas, 
A.Rastauskas, RVedegys ir VCibavičius.

Su daina! Buenos Aires'e. Priekyje s.v. VRastauskas, 
s.v. VCibavičius, R.Mackevičius. Stovi
s.v.A.Rastauskas, s.v. Z.Jaunius, s.vVNarnikas ir
K. A ra s.
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A.Rastauskas Buenos Aires Technologiniame Universitete 
įsigijo elektros inžinieriaus diplomą. Savo specialybėje dirbo 
Otis Elevator Co., Pirelli - Uniroyal ir Siemens kompanijose. 
Priklauso Argentinos Inžinierių Asosiacijai.

Daugelis skautiškojo jaunimo 1949-55 m. dalyvavo “Dainos” 
ansamblyje, tautinių šokių grupėje, o skaidrusis tenoras 
Algimantas buvo visur kviečiamas.

“Po Dainos ansamblio ir okteto, dar sekė sekstetas ir 
galiausiai - kvartetas, kuris gal ilgiausiai išsilaikė. Vėliau 
teko vadovauti (reikėjo drąsos!) “Ateities” tautinių šokių 
grupei veikusiai prie parapijos ir, taip pat, Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje ir Lietuvių Centro tautinių šokių 
grupėms. Esu Susivienijimo (buvau jo Kultūros komisijos 
narys) ir Lietuvių Centro narys.”

Algimanto žmona, Argentinos lietuvaitė Nelida Stašytė, 
puikiai kalbanti lietuviškai, išmokė tos kalbos ir jų dukreles 
Arianą ir Danielą, kurios nuo pat mažens dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Jos vyko į VI-j'į PLJKongresą 
Australijoje, o kai VII-sis PLJ Kongresas vyko Pietų 
Amerikoje -

“VII PLJ Kongreso darbuose tai tikrai dalyvavom. Visa 
mano šeima. Vyresnioji dukra Ariana buvo Kongreso 
pirmininkė, o pagelbos jai tai reikėjo! O kas daugiau padės jei 
ne patys artimieji? Daug tarėmės, svarstėm, važinėjom į 
susirinkimus, dalyvavom komisijų darbuose. Ir per pati 
kongresą reikėjo “vis budėti!”

Dabar Ariana jau penki metai gyvena ir dirba Vilniuje, o 
Daniela yra ištekėjusi už skauto vyčio Gailiaus Draugelio iš 
Rochester NY ir abu gyvena Washington, DC.”

O dabar klausimas, broli Algimantai, yra iš skautų vyčių 
tradicinės -

Tėvynė klaus, pareikalaus
Tavęs, brolyt, reiks atsakyt:
Kodėl gerai jai nedarai -
Ką tu į tai, ką tu į tail..

“Paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, 1990 m., 
vykstant Lietuvos energetinei blokadai, suorganizavau 
Pagalbos Lietuvai Komisiją, kuri įsijungė į PLB vykdomą 
pagalbos Lietuvai akciją. Surinktus pinigus kaip tik ir 
pasiuntėm PLB komisijai, o vaistus per Raudonąj į Kryžių 
išsiuntėm tiesiai į Lietuvą.

Garbės konsulu buvau paskirtas 1991 m. spalio mėnesį, 
lankantis tuometiniam Aukščiausios Tarybos Pirmininko 
pavaduotojui B.Kuzmickui su delegacija Argentinoje. Tose 
pareigose išbuvau lygiai devynis metus.

Garbės konsulo darbas yra, iš vienos pusės, administracinis, 
t.y. įvairių dokumentų tvarkymas, vizų keliaujantiems į 
Lietuvą išdavimas, bet iš kitos pusės, reikia dėti pastangas 
vystyti prekybinius bei kultūrinius abipusius ryšius. Nesant 
krašte ambasados, didelę svarbą įgauna valstybės diplomatinis 
atstovavimas. Reikia dalyvauti priėmimuose, susitikimuose,

Konsulato suruoštame LR prezidento priėmime Argentinos prezidento 
garbei 1996 m. Iš k.: garbės konsulas Algimantas Rastauskas, Nelida 
Rastauskienė, prezidentas dr.Saul Menem, prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Mirta ir Alicia Mikučionytės; už jų stovi Antanas 
Mikučionis. Konsulato ruoštame Vasario 16 

minėjimo priėmime 1995 m. sveikinam 
kunigaikšti Karolį Radvilą - Carlos 
Radziwill, tuometini Maltos Ordino 
ambasadorių ir diplomatinio korpuso 
dekaną. Viduryje - Liuciana 
Gaidimauskaitė.
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organizuoti bei derinti su vietine valdžia Lietuvos vyriausybės 
pareigūnų vizitus. Man teko ruošti LR Prezidento, ušsienio 
reikalų ministro vizitų programas, rūpintis trijų Lietuvos 
pramonininkų ir verslininkų vizitų programomis, dviejų 
pramonės gaminių parodomis, lydėti aplinkos apsaugos 
ministrą ir jo delegaciją atvykusius į tarptautinį tos srities 
kongresą ir 1.1. Konsulatas išvystė Lietuvos ir Argentinos 
grafikų bendravimą, ruošiant parodas pakaitomis Argentinoje 
ir Lietuvoje.

Siekiant vystyti prekybinius ryšius, buvo suorganizuota 
Argentinos - Lietuvos Prekybininkų ir Pramonininkų 
Asosiacija. Vasario 16 proga buvo rengiami priėmimai, į 
kuriuos buvo kviečiami diplomatai ir Argentinos vyriausybės 
bei kitų institucijų atstovai.

Taip pat buvo palaikomi labai glaudūs ryšiai su 
visomis Argentinos lietuvių organizacijomis, ne tik Buenos 
Aires, bet ir Berisso, Rosario miestuose. Turėjau nuolatinių 
geranorių bendradarbių, kurių tarpe ir sesę skautę Nataliją 
Jablonskytę. Konsulato darbas būtų buvęs neįmanomas be 
lietuvių kolonijos pagelbos. Lietuvių organizacijos ir pavieniai 
žmonės padėjo visaip - ir finansiniai, ir darbais, ir visokiomis 
paslaugomis.”

Nuoširdus ačiū broliui Rastauskui už pokalbį - 
Alė Namikienė

Skautai vyčiai - broliai Rastauskai ir sesė Natalija 
Jablonskytė 1998 m.

"VIENĄ DIENĄ IR AŠ BUSIU 
VYRESNIOJI SKAUTĖ!"

Brangios sesės, kai ruošiamės vyr. skautės įžodžiui, 
mokomės programos dalis, pirmiausia kiekviena turime 
pagalvoti ir savęs paklausti — “ar aš pasižadu visam 
gyvenimui tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui?”

Vyresnioji skautė yra pavyzdys kiekvienai jaunesnei 
skautei. Tik prisiminkime: kai buvome paukštytės ir 
pamatėme įžygiuojančias vyresnes skautes... savo 
širdyje sakėme “vieną dieną ir aš būsiu vyresnioji 
skautė!”

Vyresnės skautės kelias, tai mūsų ateities gyvenimo 
kelias, nes vyresnioji skautė - ateities moteris. Ji ne tik 
siekia idealų, bet stengiasi juos įgyvendinti; ji ne tik 
pasižada, bet vykdo ir neša atsakomybę, nes ji yra ir 
jaunųjų vadovė. Taigi - vyresnioji skautė yra ateities 
moteris.

Skautybės įkūrėjas Lordas Baden-Powell pabrėžė, kad 
reikia “lavinti būdą laimingam pilietiškumui”. Tai yra 
būti drausmingomis, gerbti savo tautą, savo 
organizaciją, mokyklą, tėvus ir draugus, bet svarbiausia 
- save.

Vyresnioji skautė turi suprasti, kad ji priklauso ir tuo 
pačiu atstovauja didelei Seserijai, siekiančiai aukštų 
idealų. Todėl negalima galvoti ar sakyti “nesvarbu ką aš 
darau, aš ir mano gyvenimas priklauso man.” Priešingai, 
kiekviena iš mūsų yra atsakinga už savo darbus, tuo 
labiau, jei ji viešai sutiko ir pasiryžo būti vyresniąja 
skaute. Ji taip pat turi atsiminti, kad dirba ne tik sau, 
bet ir tautos garbei bei gerovei.

Eglė Milavickaitė
“Aušros vartų-Kernavės” tuntas

Mielos sesės, jei ruošiatės stoti į vyresniųjų 
skaučių būrelį, tai yra pats laikas pakartoti ką 
reiškia būti skaute.

Skautė yra drausminga. Turime būti 
pasiruošusios, kad galėtume atlikti mūsų pareigas. 
Pavyzdžiui - pravesti paukštyčių sueigai turime 
viską iš anksto suplanuoti, paruošti medžiagą; net 
iš ryto atsikelti turime laiku, nors kartais ir būna 
sunku.

Skautė gerbia visas skautes, ne tik vyresniąsias. 
Pagarba ir seseriškumas kitam yra ir kai mes jo ar 
jos neapkalbam. Iš pagarbos mes viena kitai 
padedame.

Jei mes visos stengsimės tarp savęs palaikyti 
draugiškus ryšius ir viena kitai padėsime, tai darbai 
taps lengvesni, o mes kaip skautės galėsime 
daugiau atlikti.

Rasa Milo
“Aušros vartų-Kernavės” tuntas
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ATIDENGTA ATMINIMO LENTA V.S. V. ARMINAITEI

ŠIAME PASTATE
BUVUSIOS 2-OSIOS PRADINĖS MOKYKLOS 

VEDĖJA 1939-1941 DIRBO 
ŽYMI PEDAGOGĖ, SKAUTŲ VADOVĖ, 

VYRESNIOJI SKAUTININKE
VLADISLAVA ARMINAITĖ 

(18941966)

Atminimo lenta Kalba skulptorius prof.K.Bogdanas, buvęs jūrų skautas.

2000 m. gruodžio 8 d. Kaune, Sandėlių g. Nr.7 
(buvusios antrosios pradinės mokyklos pastatas) žymiai 
pedagogei, skautų vadei, v.s.Vladislavai Arminaitei 
atidengta memorialinė lenta. Ją sukūrė skulptorius 
prof.K.Bogdanas.

Si nuostabi diena prasidėjo šv.Mišiomis Šančių 
katalikų bažnyčioje. Po šv.Mišių nuvykome prie minėtos 
mokyklos pastato. Jaunieji Lietuvos Skautijos skautai 
dalyvavo su savo vėliavomis. Senosios kartos skautų 
atstovai - su savo prisiminimais ir pagarba.

Man teko didelė garbė atidengti atminimo lentą. 
Dvasininkui ją pašventinus, dalyviai išreiškė pagarbą 
gėlėmis.

Tardama savo atsiminimų žodžius, be galo jaudinausi; 
teko grįžti į praeitį, nuostabią praeitį - savo jaunystę. 
Prisiminimo žodžius tarė ir eilė kitų jos buvusių mokinių 
ir net jaunimas.

Esu be galo laiminga, kad išsipildė mano svajonė. Esu 
laiminga, kad mane mokė tokia nuostabi mokytoja, žymi 
skautų vadė.

Norime padėkoti už paramą, kuri padėjo įamžinti 
v.s.V.Arminaitės atminimą: Vydūno Fondui, Birutei ir 
Broniui Banaičiams, Alei ir Vytautui Namikams, Laimai 
ir Česlovui Kiliuliams, Lilei ir Vytautui Milukams, 
Lietuvos Skautijai, Lietuvos Skautų Sąjungai, skulptoriui 
prof.Konstantinui Bogdanui, prof.A.Krikštopaičiui, 
p.A.Balučiui, Vilniaus “J.Basanavičiaus” draugovei, 
Kolettai Jurskienei, p.A.Bagdonui.

Po iškilmingo lentos atidengimo, nuvykome į 
Petrašiūnų kapines pagerbti V. Arminaitės atminimą.

v.s. A. Dvoreckienė
buv. V.Armonaitės mokinė Kviecinskaitė

Mano pirmoji, Mieloji Mokytoja

Vladislava Arminaitė gimė 1894 m. vasario 24 d. 
Marijampolėje. Baigusi 5 klases Marijampolėje 1911 m. 
išlaikė pradinės mokyklos mokytojos egzaminus. 1913 m. 
paskirta Noragėlių (Alytaus aps.) pradinės mokyklos 
mokytoja. Pirmojo karo metu Voroneže lankė mokytojų 
institutą. Sugrįžusi į Lietuvą, mokytojavo Noragėliuose, 
pavyzdinėje mokykloje prie Saulės mokytojų seminarijos 
ir Šančiuose.

1936 metais patekau į pirmą skyrių pas mokytoją 
V.Arminaitę. Tai buvo mokytoja, kuriai buvo galima 
statyti paminklą dar esant gyvai. Tai buvo šviesi 
asmenybė, reikli ne tik mokydama, bet ir auklėdama. 
Viską pastebėdavo, į viską reaguodavo, užpildydavo 
šeimyninio auklėjimo spragas. Ugdė mūsų meilę Tėvynei, 
gamtai, artimui. Pratino prieš pamokas ir po pamokų 
kreiptis į Aukščiausią.

Jos dėka mes mokinukai palaikėme ryšį su lenkų 
okupuotu Vilniaus kraštu. Siuntėme sesėms ir broliams 
lietuviškų vadovėlių, knygų, sąsiuvinių, įvairių skanėstų 
ir pan. O kokia laimė buvo gauti lietuviškai rašytą, nors 
su klaidomis, laiškelį.

V.Arminaitės parašytus veikaliukus vaidinome net 
Kauno teatre.

Pati mokytoja buvo vyresnioji skautininke ir vadovavo 
Vyriausiam Skautų štabe jaunesniųjų skautų,-čių skyriui, 
vėliau Brolijos jaunesniųjų skautų skyriui, buvo Lietuvių 
Skautų Tarybos nare. Jos dėka teko sveikinti eilę žymių 
Lietuvos žmonių. Saugau tuos prisiminimus ligi šiolei.

1939 m. V.Arminaitė perkelta į naujai pastatytą
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Lentą atidengiant v.s.A.Mičėnienė, v.s.K.Jurskienė ir 
programos vadovas v.sVRakutis.

v.sVArminaitės atminimą susirinko pagerbti ir jauni, ir seni 
- buvę jos mokiniai, bei sesės bendramintės.

mokyklą Kaune Šančiuose, Sandėlių gatvėje. Mes dvi 
mokinukės iškeliavome drauge su mokytoja. Šioje 
mokykloje buvo suburtas šaunus mokytojų būrys: jos 
sesuo Z.Arminaitė, I.Jonaitienė, Krikštopaitienė, 
Šernienė ir eilė kitų.

Mokytoja V.Arminaitė buvo apdovanota Gedimino 
ordinu.

1941 m. gegužės 1 d. (komunistų šventės proga) 
“Saulutės” slapyvardžiu V. Arminaitės parašytą ir į KGB 
rankas nepatekusią kalbą paskelbė pogrindžio radijas.

Mokytojai teko kalėti ir tarp 4-ių šaltų sienų.
Kodėl? Todėl, kad ji, kaip daugelis kitų buvo mūsų kelio 
švyturys. Ji skatino žengti jos pėdomis, žengti pedagoginiu 
ir skautišku keliu.

1966 m. Mokytoja V.Arminaitė atgulė Amžinai 
ramybei Kauno Petrašiūnų kapinėse. Beliko prisiminimai 
apie ją Lietuviškoje Enciklopedijoje, “Lietuviškoje 
Skautybėje” I dalis, eilėje kitų rašytinių Šaltinių ir mūsų 
širdyse.

Tegu Jums, Mieloji Mokytoja ir Sese, dega mūsų 
uždegtos žvakės liepsna. Mes neleisime jai užgęsti, nes 
Jūsų pamiršti neįmanoma.

Pedagogė v.s.Alina Dvoreckienė (Kviecinskaitė)

(Kalba pasakyta V.Arminaitei memorialinės lentos 
atidengimo metu)

Apie memorialinės lentos v.s.Vladislavai Arminaitei 
atidengimo iškilmes Kaune buvo rašyta “Lietuvos aide” ir 
“XXI Amžiuje”. Gražaus straipsnio pabaigoje ,“XXI 
Amžiuje”, Alberta Važnevičiūtė rašo:

“... Okupacijos metais, pasivadinusi Saulutės 
slapyvardžiu, ji įsitraukė į pogrindžio darbą.

Jeigu į darbą įdedi širdį, anksčiau ar vėliau tas 
atsiperka. Tai buvo galima suprasti ir dalyvaujant 
memorialinės lentos atidengimo iškilmėse. Susirinko ne 
tik daug jaunųjų skautų - Lietuvos skautijos narių, bet ir 
buvusių jos mokinių: mokytoja, skautininke, 
V.Arminaitės atminimo įamžinimo iniciatorė Alina 
Dvoreckienė, Kauno miesto tarybos narys Alfonsas 
Balutis, ją pažinojusios vyresniosios skautės Leokadija 
Benešiūnaitė, Bronelė Inokaitienė, Kazimiera 
Galaunienė ir kiti, kartu su mokytoja ėję skautybės 
keliu.”
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PIRMOJI ŠIMTMEČIO STOVYKLA AUSTRALIJOJE

Apie pirmąją šio šimtmečio LSS 
stovyklą Australijoje rašo. 
v.s.N.Užubalienė, Lietuvos olimpinio 
komiteto atašė s.v.Antanas Laukaitis ir 
Australijos raj. Atstovė v.s.fil.Rasa 
Statkuvienė. Nuotraukos - 
j.v.s.fil.Vytauto Vaitkaus.

MALONŪS ĮSPŪDŽIAI IŠ TRUMPOS 
VIEŠNAGĖS “PANEMUNĖJE”

Nors ir be Nemuno, bet taip vadinosi 
Australijos lietuvių skautų rajoninė 
stovykla š.m. sausio 3-13 d. vykusi Camp 
Kariong stovyklavietėje, maždaug 50 km 
nuo Sydney miesto. Stovyklautojai čia 
susirinko iš Adelaide, Brisbane, 
Canberra, Geelong, Melbourne ir 
Sydney miestų. Prisidėjo skautai ir iš 
kitų kraštų, atvykę į gruodžio pabaigoje 
vykusį Jaunimo kongresą bei Australijos 
Lietuvių dienas. Stovyklautojų skaičius 
svyravo tarp 115 ir 130 asmenų, kas 
Australijos lietuvių telkiniams yra gana 
daug.

Vasaros stovykla sausio pradžioje, 
man, vos vos išsprukusiai iš Čikagoje 
siaučiančių pūgų, atrodė kažkas 
neįtikėtina, kažkas nerealaus, kaip ir tas 
pilkai žalsvas eukaliptų miškas, ruda, 
šiurkšti žolė ir 95 P (38 C) karštis. 
Tačiau, dulkinu keliu pati beeidama, 
išvydus pastovyklių palapines, pasijutau, 
kaip čikagiškame “Rakė”.

Pataikiau atvykt laisvalaikio metu, 
todėl galėjau susipažinti/atsipažinti su 
vadovais, nes jie, kaip paprastai, tą 
“laisvą” laiką naudojo pasitarimams.

“Panemunės” viršininkas sk. vytis 
Jeronimas Belkus, adjutante ps.Kristina 
Cox-Rupšienė, programų vedėja 
ps.fil.EIena Kiverytė-Erzikov, skautų 
vyčių pastovyklės vadovas s.Gediminas 
Sauka, vyresniųjų skaučių būrelio 
vadovė vyr.sk. Laura Belkienė, sargybų 
viršininkas s.Arvydas Zduoba, rajono 
vadijos korespondentas ir stovyklos

fotografas j.v.s.fil.Vytautas Vaitkus, 
registraciją vedė vyr.skautė Dovilė 
Užubalytė-Zduobienė. Stovyklavo ir LSS 
Australijos rajono atstovė v.s.Rasa 
Statkuvienė, vadovaudama skaučių 
pastovyklei. Kiti pastovyklių vadovai: 
Alex Talanskas, Kajus Kazokas, Liuda 

Popenhagen, Audrey Markowskei.
Brolis Vaitkus pasišovė aprodyti man 

stovyklą, tai ir išžygiavome kepures 
užsivožę nuo negailestingos saulutės.

Camp Kariong yra 90 akrų eukaliptų 
miško plotas, per kurį teka mažas Rats 
Creek upokšnis. Tokiame karštyje tas 
upeliukas, manau, buvo vertas gražesnio 
pavadinimo galbūt “Atgaivos”, tik ne 
“Žiurkės”.

Maždaug nelygiu keturkampiu išvestas 
takas juosia visą stovyklavimo plotą, 
“išspinduliuodamas” mažus takelius į 
pastovyklės. Pastovyklės nedidukės, gali 
sakyt, “atkovotos” iš aštrių brūzgynų po 
krumpliuotomis eukaliptų šakomis.

Stovyklavietėje yra didelis pastatas su 
sale-valgomuoju (telpa arti 100 asm.), 
didžiule virtuve (dujų viryklės) ir 
šaldytuvais. Netoliese yra ir “barakas” su 
dideliais miegamaisiais ir dviaukštėmis 
lovomis; tualetai, dušai. Žodžiu, 
stovyklauk sau patogiai ir lyjant (nė 
lašo!) ir sningant (juokauju, juokauju!). 
Bet “Panemunės” skautai, be abejo, kaip 
skautams dera, miegojo palapinėse.

Dėmesį atkreipė pastovyklių 
pavadinimai. Prisimenant neseniai 
Sydney mieste įvykusią olimpiadą, 
pastovyklės pasivadino lietuvių 
sportininkų vardais: Šarūno 
Marčiulionio, Arvydo Sabonio, Editos 
Pučinskaitės, Dianos Žiliūtės, Ed. 
Palubinsko, Šarūno Jasikevičiaus. 
Stovykloje taip pat buvo vykdomos 
olimpiadų dienos.

Skiltyse gi vyravo gamta — ir karštų, ir 
šaltų kraštų gyvūnai: “Ereliai” ir “Lapės”, 
“Pumos” ir “Panteros”, “Vilkai” ir 
“Peteliškės”. Buvo čia ir “Skorpįjonų” ir 
“Asilų” (! Manau jie buvo protingesni 
negu tas pavadinimas). Vilkiukų ir 
skaučių skiltys vadinosi - “Žalčiai”, 
“Gyvatės”, “Vorai” (vaje, vaje!).

Apie vorus kalbant, juokauti 
negalima. Jų Australijoje daug ir beveik 
visi nuodingi: vienų įkandimas 
nemirtinas, kitų - mirtinas. Štai ir šioje 
stovykloje buvo atsitikusi nelaimė: vieną 
vadovą įkando nuodingas voras. Reikėjo 
greitosios pagalbos ir ligoninės. Gerai, 
kad tas skausmingas įvykis baigėsi 
laimingai - skautas pasveiko.

Ankstyvą popietę stovyklautojai 

rinkosi Mišioms (Trijų Karalių šventė) į 
Baden-Powell vardu pavadintą lauko 
koplyčią. Čia, nuo saulės baltu kapišonu 
galvą apdengęs, mūsų laukė kun. Egidijus

Amašius. Tai jaunas linksmas žemaitis iš 
Telšių vyskupijos paskirtas Australijos 
lietuvių sielovadai. Jo pamokslas apie 
“Dievą-Skautą”, sutverusį turtingą ir 
įvairią gamtą mums džiaugtis, globoti ir 
mylėti, ir apie Tris Karalius ir lietuvišką 
paprotį jų vardus kreida ant durų žymėti, 
buvo labai tikslus ir jaunimui 
suprantamas. Deja, jo žodžiai buvo 
verčiami į anglų kalbą. Vertėjos pareigas 
gerai atliko v.s.Rasa Statkuvienė. 
Klausydama galvojau, kad lengva mums, 
gyvenantiems dideliuose lietuvių 
telkiniuose, kaip Čikaga, džiaugtis, jog 
mūsų jaunimas daugiau kalba ir supranta 
lietuviškai. Čia lietuvių, palygint, 
nedidelė saujelė, visi išsisklaidę 
milžiniškuose atstumuose; susitikimai, 
susibūrimai retesni, mažesni, mišrių 
vedybų daugiau. Reikia tik labai 
džiaugtis, kad tas jaunimas ir jų tėvai 
buriasi po lietuviškais ženklais, glaudžiasi 
prie lietuviškų tradicijų ir organizacijų, 
vertina savo šaknis.

O dainuoja jie lietuviškai gerai! Teko 
pasėdėti ant rąsto prie “Panemunės” 
laužo, paklausyti ir padainuoti kartu. Ir 
maloniai prisiminti 50 stovyklų ir laužų 
be skaičiaus. Visi jie liepsnojo ne prie 
Nemuno, bet liepsnojo karštai, kurstomi 
su noru, entuziazmu, vis pagalvojant apie 
Lietuvą, vis norint būti kartu, ar 
juokiantis, ar verkiant...

Mano “padūmojimus” apie senus
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Stovykla rikiuotėje.

laikus per Mišias nutraukė netikėtas 
“maldininkas” - didžiulis goanna driežas, 
atlervojęs “pabendrauti”. Kadangi 
stovyklautojai tuos driežus kasdien 
sutinka besmaguriaujančius maisto 
atliekomis, tai didelio sujudimo nebuvo. 
Bet aš, tokio sutvėrimo nemačiusi, 
sekiau jį iš paskos su foto aparatu. 
Driežas, kyščiodamas savo jautrų 
liežuvėlį, nieko nebodamas, nušleivojo 
tiesiai prie altoriaus, apėjo aplink porą 
kartų (šiek tiek išmesdamas iš 
pusiausvyros kun. Egidijų) ir nušlamėjo 
sausais lapais į mišką. Ką gi, ir jis, 
gyvūnėlis, atėjo pagarbinti savo 
Sutvėrėją. Be to jis nenuodingas, labai 
juokingas ir surenka maisto trupinius.

Vakarop teko dalyvauti įžodžiuose ir 
vėliavos nuleidime. Čia viskas buvo 
atliekama lietuvių kalba. Paukštytės 
įžodį davė apie penketas kandidačių, 
skauto - rodos, apie 10. Ir vienas 
“gintarėlis”, pakeldamas vieną pirštuką ir 
gaudamas baltą kaklaryšį. Laukiau 
prityrusių skautų įžodžio, bet jo nebuvo. 
Čia sužinojau keistą praktiką, kuria 
nepatenkinti skautai vyčiai. Būtent, 
atrodo, iš Lietuvos atėjusi ceremonija 
prityrusių skautų įžodį duoti naktį, prie 
laužo lyg jie duotų pagrindinę skauto 
vyčio priesaiką. Tas bereikalingai išpučia 
ir taip jau didelį trylikmečio, 
keturiolikmečio berniuko ego ir 
sukasdienina skautų vyčių tradicijas. 
Prityrusio skauto įžodį kandidatai duoda 
dieną, prie vėliavos, kaip ir skautai bėi 

vilkiukai. Reikia tikėtis, kad ši 
nepedagogiška praktika neišsivystys į 
bereikalingą tradiciją.

Prisiminus skautus vyčius, noriu 
pažymėti, kad tai labai gausus ir šaunus 
būrys ir jaunų, ir pagyvenusių brolių. 
Kiek girdėjau, džiagiamasi, kad jų veikla 
labai pagyvėjusi. Jie labai puikiai 
pasirodė vėliavų nuleidime, gražiai 
uniformuoti ir savo lazdas papuošę 
gyvuliukais-kimštinukais, daugiausia 
koalų meškiukais.

Taigi tiek iš “Panemunės” be Nemuno. 
Australijos sesės-broliai gyvuokit, 
budėkit ir širdies kamputy laikykit 
tolimą Panemunę prie Nemuno!

“Pelėda” sesė Nijolė

P.S. Besivaišinant brolio Viktoro 
Šliterio gurmetine vakariene, teko 
susipažinti ir pasikalbėti su broliu Linu 
Vaičiulevičium, net iš Tasmanijos! Jis 
papasakojo apie ten pagarsėjusį lietuvį 
Truchaną, foto-menininką ir 
gamtininką, per anksti žuvusį baidarei 
apvirtus. Brolis Linas siunčia linkėjimus 
v.s.Birutei Banaitienei ir kitiems 
Amerikoje skautaujantiems broliams ir 
sesėms.

N.
“PANEMUNĖS” STOVYKLOS 

OLIMPIADA

Prisimenant taip gražiai praėjusi* 
Sydnėjaus Olimpiad*, ir stovyklos 

vadovų tarpe turint gana daug 
sportininkų, buvo surengta “Stovyklos 
Olimpiada”, kuri tęsėsi net dvi dienas.

Visi skautai buvo padalinti į keturias 
grupes: “Dzūkijos” (mėlynos uniformos), 
“Aukštaitijos” (geltonos), “Žemaitijos” 
(raudonos) ir “Suvalkijos” (žalios). 
Grupėse buvo po du vadovus ir du 
kapitonus. Dzūkų vadovai buvo Justinas 
Rutkauskas ir Danielė Milvydaitė, 
kapitonai - Povilas Birštonas ir Gintarė 
Kėvalaitė. Aukštaičių - Arūnas Mickus 
irjesika Rutkauskaitė, Alanta Skeivytė ir 
Renata Popenhagen. Žemaičių - Vytas 
Krivickas ir Anne Lee Koszela, Gražina 
Kymantaitė ir Vidas Kubilius. 
Suvalkiečių - Rimas Statkus ir Laima 
Kubiliūtė, Daina Žiedaitė ir Kristina 
Erzikov.

Grupės turėjo gražias vėliavas su 
įrašytais pavadinimais, o dauguma 
“olimpiečių” veidus ir rankas išsidažė 
savo grupių spalvomis. Didelėje baltos 
spalvos “Olimpinėje” vėliavoje buvo ne 
penki, bet keturi grupių spalvų 
apskritimai. Šią gražią vėliavą su 
pagelbininkais pagamino mūsų žinomas 
melbourniškis dailininkas Mindaugas 
Simankevičius, su žmona ir sūnumi 
kartu stovyklavęs.

Prieš olimpiados pradži* vyresnės 
skautės su padėjėjais net po vidurnakčio 
dar gamino laimėtojams specialius 
vainikus, popierinius taikos karvelius, 
olimpinės ugnies fakel* ir kitus šventės 
papuošimus.
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Skautų įžodis.

Pasiruošę pamaldoms šeštadienį, nes kun.E.Arnašius sekmadienį 
šv.Mišias laikys Melbourne už WOO km (625 mylių) nuo stovyklos

Olimpiados atidarymo dienos popietė 
buvo labai iškilminga. Visa vyriausybė, 
dalyvaujant net Generaliniam garbės 
konsului ir Lietuvos olimpinio komiteto 
atašė, kurie savo baltas virėjų prijuostes 
pakeitė į skautišk1 aprang', kartu su 
vadovais stovėjo pastato balkone, priėmė 
sportininkų parad1.

Olimpiados vadovė ir pranešėja buvo 
Elena Erzikov.

Maršo garsams aidint pražygiavo visos 
keturios grupės ir sustojo prieš balkon1. 

Tada iš tolimesnio miško pradėjo bėgti 
sportininkai su “olimpine” ugnimi, kuri1 
paskutinis perėmė ir specialų žibint' 
balkone uždegė brisbanietis Raimondas 
Mališauskas.

Vėliau visų keturių grupių atstovai 
atnešė stovyklos olimpinę vėliav', kuri 
buvo pakabinta stovyklos salės balkone 
su kitomis grupių vėliavomis.

Perskaičius dalyvių ir teisėjų priesaikas 
lietuvių ir anglų kalba, atidarymo žodį 
tarė stovyklos vadovas Jeronimas Belkus, 

visus pasveikindamas ir linkėdamas geros 
sportinės sėkmės.

Varžybos vyko dvi dienas. Buvo tikrai 
labai gražu ir įdomu stebėti atskiras 
rungtis, žaidimus, kov‘ vandens balionais 
ir kita. Tomis dienomis visiems pagerėjo 
apetitas, todėl virėjai turėjo paruošti 
daugiau limonado, arbūzų ir ypač - ledų.

Olimpiados uždarymas vyko taip pat 
iškilmingai ir gražiai. Vadovei Elenai 
pakvietus stovyklos viršinink' Jeronim', 
jis padėkojo išsirikiavusiems 
sportininkams už gražų pasirodym1 ir 
pranešė, kad olimpiados nugalėtoja tapo 
“Dzūkija” su savo vadovais (aukščiau 
paminėti) ir dalyviais: N.Maksvytyte, 
D.Gaku, L.Kains, K.Kavaliausku, 
K.Kazokaite, S.Markowskei, 
K.Milvydaite, V.Milvydu, M.Lukaityte, 
A.Rountree, M.Sankausku, 
S.Sankauskaite, M.Soulos, S.Talansku ir 
M.Zėgeriu.

Jiems buvo uždėti specialūs pergalės 
vainikai. Kiti gerai pasirodę sportininkai 
taip pat buvo vainikais apdovanoti. 
Užgesinus “olimpinę” ugnį, stovyklos 
vadovas J.Belkus oficialiai uždarė gražiai 
pavykusią sporto olimpiadą 
“Panemunės” stovykloje.

Po žaidynių nuleidus vėliav', salėje 
vyko “Pergalės” vakarienė. Šį kart1 visi 
dalyviai sėdėjo prie stalų apkrautų jau ne 
stovykliniais, bet labiausiai mėgstamais 
valgiais, specialiai atvežtais iš Gosfordo. 
Patarnavo vyresnės skautės ir skautai. 
Tai buvo tikrai didinga puota vaikams, o 
po jos, kaip olimpinis statutas reikalauja, 
vyko smagi diskoteka.

Jau paskutinį šeštadienio vakar1 po 
vakarienės nemažai tėvų išsivežė savo 
vaikus namo. Autobusu išvažiavo ir 
didelė Melbourno stovyklautojų grupė.

Pradžioje, kol nebuvo artimiau 
susipažinta, kėlėt' dienų tarp vaikų 
nesimatė tarpusavio draugystės, bet 
paskutinę dien‘ kai kam net ašarėlės 
ritosi, keitėsi adresais, ant stovyklinių 
marškinėlių dėjo parašus, darėsi 
nuotraukas. Aiškiai matėsi, kad tai buvo 
viena, graži lietuviška šeima.

Pasilikę apie 50 skautų su vadovybe 
dar uždegė paskutinį lauž‘, gražiai 
dainavo. Kaip ir kiekvien' vakar' laužo 
metu, kai tik skautai uždainuodavo, 
būrys kukaburų medžiuose taip pat 
pradėdavo savo dainas. Taip ir šį vakar' 
jos paskutinį kart' atsisveikino su mūsų 
stovykla “giedodamos”. O jau kit' dien' -
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sekmadienį, pavalgę paskutinius 
pusryčius bei visk“ gražiai sutvarkę, 
palikome šį gražų “Kariong” stovyklos 
mišk1.

Tai buvo puiku!

Antanas Laukaitis

YPATINGAS ĮVYKIS 
“PANEMUNĖJE”

Mūsų rajoninėje stovykloje prie 
Sydney, šį sausio mėnesį pergyvenome 
ypating“ įvykį.

Prityrę skautai ir skautės išėjo visos 
dienos iškylai, kuriai vadovavo stovyklos 
programų vadovas s.v.Raimondas 
Mališauskas. Kelias buvo ilgas ir 
sunkokas, per akmenis ir siaur“ tarpeklį 
(gorge). Artinantis prie upelio, skersai 
takelio buvo nukritęs medis. Vadovas 
paaiškino kaip tokiais atvejais reikia 
elgtis, būti atsargiems, žiūrėti kur eini.

Jis ėjo pirmas. Baigdamas perlipti t“ 
medį, pajuto, kad kažkas jam įkando į 
blauzd“. Žiūri - įsikabinęs voras. Brolis 
Raimondas t“ vor‘ nuo kojos nubraukė, 
bet toliau eiti jau nebegalėjo, nes tuoj 
pajuto nuodų veikim“.

Greitai prit. skautai uždėjo jam ant 
kojos užspaudim“ (pressure bandage), kiti 
iš švarkų padarė neštuvus, dar kiti kopė 
tarpekliu į viršų, kad galėtų mobiliu 
telefonu paskambinti į stovykl“.

Gavę toki“ žini“, stovyklos vadovai 
tuoj susisiekė su ligonine, greit'ja 
pagalba, gaisrininkais ir stovyklavietės 
prižiūrėtoju. Jie visi su skautų vadovais 
važinėjo stovyklos keliais, bandydami 
kaip galima arčiau privažiuoti prie 
grįžtančiųjų tako. Gaisrininkas turėjo 
raktus nuo visokių stovyklavietės vartų, 
o kur negalėjo atidaryti, tai skautai 
vyčiai kirviu pralaužė, nes tokiais 
atvejais laukti negalima.

Tuo metu, skautai uždėję savo vadov“ 
ant neštuvų, dvi valandas nešė j į tuo 
siauru tarpekliu akmenimis aukštyn, o 
skautės tempė visų kuprines. Brolis 
Raimondas jau buvo pradėjęs prarasti 
s'monę.

Gydytojai laukdami rūpinosi ar per 
dvi valandas skautai galės ligonį atnešti, 
ir jau planavo kviesti helikopterį. Ir 
mūsų skautai suspėjo! Atnešė prie dviejų 
laukiančių greitosios pagalbos mašinų. 
Nuvežtas į ligoninę, brolis Raimondas po 

keturių valandų atsigavo.
Daktarai labai pagyrė mūsų skautus už 

jų sumanum“, žinojim“ kaip elgtis ir už t“ 
didelį kantrom“ tokiame karštyje dvi 
valandas nešant ligonį ir net padarė 
skautiškų neštuvų nuotraukas.

Kai iškylautojai sugrįžo į stovykl“, visi 
buvo labai susijaudinę. Kai jau buvo 
laiko pagalvoti kas buvo atsitikę, ne 
vien“ krėtė šiurpuliai. Gydytojas su 
iškylautojais kalbėjosi, kad kiekvienas 
galėtų savo rūpesčiu, ar jausmais 
pasidalinti.

Brolis Raimondas, grįžęs į stovykl“ 
negalėjo atsidėkoti visiems, kurie jam 
padėjo. Daktarai jam sakę, kad jis buvo 
laimingas, kad įkando “a tree dwelling 
funnelweb spider”, o ne žemės 
nuodingasis voras, nes tas voras buvo 
nuodingas, bet ne mirtinas. Broliui labai 
skaudėjo visus s'narius ir vietos, kurios 
anksčiau buvo sulaužytos lošiant 
krepšinį. Por“ dienų jis turėjo imti 
vaistus nuo skausmo, daug miegojo, nes 
buvo labai silpnas. Bet iki stovyklos 
pabaigos atsigavo ir įsijungė vėl į darb“.

v.s.Rasa Statkuvienė

SUSIRENKAME
PASIDŽIAUGTI
MŪSŲ DRAUGYSTE

Kalėdos yra šeimos šventė; 
laikas pasidžiaugti šeima ir 
draugais. Los Angeles 
vyresnėms skautėms yra 
svarbu švęsti Kalėdas ir su 
mūsų skautiškąja šeima. 
Kiekvienais metais pora 
savaičių prieš Kalėdas mes 
susirenkame pasidžiaugti mūsų 
draugyste, kartu pabūti ir 
atnaujinti vyr. skaučių pažadą 
- visuomet palaikyti ryšius su 
skautais. Kalėdų sueigas vyr. 
skautės Los Angeles pradėjo 
ruošti 1970 metais. Tai jau 30 
metų kaip mes tęsiame šią 
tradiciją!

2000-jų metų Kalėdinę 
sueigą pas Giedraičius 
pradėjome vakariene, kuriai kiekviena

sesė atvežė po patiekalą. Daugumai iš 
mūsų patinka kepti ir virti, tai labai 
skaniai pavalgėm! Baigus vakarienę, 
susėdome ratu ir mūsų garbės viešnios 
pradėjo sueigą. Ramiojo vandenyno 
rajono Vadė v.s.Birutė Prasauskienė 
uždegė Gabijos žvakutę, o sesė Dalia 
Sodeikienė tarė žodį apie Gabijos 
reikšmę mūsų gyvenime. Tada kiekviena 
sesė pasidalino su visomis apie praėjusių 
metų išgyvenimus ir į skautišką knygą 
įrašėm savo prisiminimus. Linksmai 
sugiedojusios mėgiamiausias Kalėdines 
giesmes kaip “Kalėdos, Kalėdos” ir 
“Muškim būgnais”, žaidėme mūsų 
tradicinį žaidimą. Kiekviena sesė, 
atvežusi dovaną, ėmė numerį tarp 1-no 
ir 25-kių. Dovaną gavusi pirmojo 
numerio sesė, ją atidarė ir visoms 
parodė. Tada antro numerio sesė galėjo 
atidaryti naują dovaną arba paimti iš 
pirmosios. Taip žaidėme, šaukėm, 
juokėmės, kol atidarėme visas dovanas. 
Buvo labai juokinga! Kai ėjom vaišintis 
saldumynais (visos laukėm sesės 
Sodeikienės “napoleono”!), darėm 
nuotraukas mūsų smagios sueigos 
prisiminimui ir dėkojome visoms už 
dalyvavimą mūsų tradicinėje sueigoje.

Gabijos liepsna tikrai dega mūsų 
širdyse!

Tara Barauskaitė

Jurų budys Mindaugas 
Simankevičius praveda šūkį.
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326 SESĖS IR BROLIAI KUČIOSE, TORONTE

Kūčios - tai gražiausia šventė skautiškoje šeimoje. Gruodžio 
17 d. Toronto Lietuvių namuose tradicines Kūčias 
suorganizavo ps.J.Ruslienės vadovaujama vyr. skaučių 
“Birutės” draugovė. Stalus vakarienei paruošė vyr. skautės, 
skautininkės ir prit. skaučių d-vė, vad. s.fil.A.Simonavičienės. 
Kalėdaitis ant kiekvienos lėkštės - tuntų dvasios vadovo 
s.A.Simanavičiaus, OFM dovana. Nepaprastai gražiai eglutę 
papuošė prit. skautų vadovas s.fil.A.Simonavičius.

Kūčių vakarą pradėjo ps. Daina Bekerienė sakydama, kad iki 
šių dienų laikomės to gražaus lietuviško papročio, kai į Kūčių 
vakarienę renkasi visi šeimos nariai, kaip šiandien, kad 
susirinko visa skautiškoji šeima ir, prisimindami dvyliką 
Apaštalų dedame ant Kūčių stalo dvyliką patiekalų.

Vakaro programai vadovavo “Vaidilučių” d-vė. Tarp vienetų 
pasirodymų buvo giedamos giesmės ir skaitymai apie Kūčių 
papročius. Skaitytojos buvo ps.D.Grybaitė-Smith, Arija 
Batūraitė, Vilija Narušytė ir Adelė Radžiūnaitė.

Ps.D.Petrauskienės vadovaujamų Liepsnelių ir Giliukų 
sudainuotą dainelę visi palydėjo plojimais. Klausomės sesių 
skaitymo:

“Kūčių vakarienė pradedama pasirodžius pirmai žvaigždei.
M irusiems ir išvykusiems šeimos nariams paliekama tuščia 

kėdė prie stalo. Susėdę prie stalo žvelgiame į sienas, kur 
nusitiesia žmonių šešėliai nuo žvakių šviesos; jei šešėlis yra 
didelis, stambus - bus geri metai, jei plonas, neaiškus - bus 
sunkūs metai... ”

Pirmoji giesmė “Ateikite žmonės” skambėjo pusėtinai, dar 
trūko drąsos. Seka prit. skaučių d-vės laimikių traukimas. 
Sesės pagamino du Kalėdinių namelių (ginger bread) pyragus, 
platino bilietus ir gautus pinigus 172 dol. paaukojo “Romuvos” 
stovyklavietei. “Namelius” laimėjo s.v.kand. P.Marijošius ir 
vadovė Silvija Saplienė.

“Kūčioms stalą ruošiant, po staltiese klojams šienas. Jis 
primena, kadJėzus buvo paguldytas ėdžiose ant šieno. 
Traukiant šiaudelius iš po staltiesės, būna įvairūs būrimai. 
Ištraukus ilgą šieno stiebelį, mergaitė gali tikėtis aukšto, laibo 
vyro, o ištraukus trumpą, storą - žemaūgio. Tas pats ir 
vyrukams. Vedusieji turi kitus paaiškinimus. Plonas šiaudelis - 
plona piniginė, o storas - turtingi metai... ”

Tie traukiami šiaudeliai suteikė visiems smagaus juoko. Po 
giesmės “Tyliąją naktį”, “D.L.K.Gedimino” d-vė, vadovaujama 
s.R.Kalendros, visus sudomino savo pasirodymu, kaip burtų ir 
morzės ženklų pagalba iš palapinės pradėjo ristis skautiška 
lazda, laiškas, krepšinio kamuolys ir pilna gėrybių kuprinė.

“Seniau Kūčių patiekalas buvo įvairių grūdų - kviečių, 
miežių, avižų, žirnių, pupų mišinys, valgomas su medaus 
užpylimu. Tas patiekalas buvo vadinamas “Kučia” (gudų 
kalbos žodis).”

Giesmė “Linksmą giesmę” ir paukštyčių draugovės gražus 
Kalėdinis eilėraštis, vilkiukų pasirodymas bei jūros skaučių 
deklamacija.

“PriešKūčias šeimos turi susitvarkyti, atiduoti skolas, 
išvalyti namus ir gerai išsiprausti. Kūčių vakarą kalbasi visi 

gyvuliai; vanduo pavirsta vynu. Tą vakarą ant stalo yra 
padedamas obuolys, nes tai yra Adomo ir Ievos vardadienis... 
Merginos po vakarienės klausosi lauke kurioje pusėje loja 
šunys, nes iš ten atjos mylimasis... ”

Programos pabaigai jūrų skautų vadovas ps.Antanas Šileika 
pakvietė visus kartu padainuoti jo sukurtą dainą “Jūrų skautų 
Kūčios 2000 Romuvoj”. Daina skambėjo kaip stovykloje. 
Valio!

Kūčių valgius palaimino ir maldą sukalbėjo 
s.v.ps.kun.Juozapas Žukauskas, OFM Visi dalinosi kalėdaičiais 
ir linkėjo vieni kitiems laimingų, sveikų ir veiklių 2001-jų 
metų. “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų tuntininkai s.M.Rusinas 
ir ps.R.Baltaduonytė Lemon padėkojo visiems už dalyvavimą, 
suneštą maistą, už atliktus darbus bei gražią programą. O 
jauniausieji šventės dalyviai jau nekantriai laukė Kalėdų 
senelio, kuriuo buvo j.b.v.v.P.Bekeris, ir šaukė “laukiam, 
laukiam!” Dovanų maišui ištuštėjus, po “Ateina naktis” 
paspaudėm rankas iki sekančių skautiškų Kūčių.

Kūčiose dalyvavo svečiai: kun.J.Sasrauskas iš Lietuvos, LSS 
Evangelikų skautų dvasios vadovas v.s.A.Žilinskas, diakonas 
L.Miliauskas iš Concordia Liuteronų seminarijos JAV, 
Kanados rajono vadė v.s.fil.R.Žilinskienė, kanadiečių skaučių 
Toronte commissioner.

F.M.

"Sirvintos-Nemuno" t. kandidatės duodančios jaunesniųjų 
skaučių įžodį: Andrina Verbickaitė, Samanta Kontenytė ir 
Katrytė Bartninkaitė.
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"ŠIRVINTOS-NEMUNO"
TUNTAS HAMILTONE

Jurų skautų Kūčios - 2000
(pagal "Good King Wenceslas" melodiją)

Jūrų skautas Vaclovas ėjo iškylauti, 
Romuvoj patikrinti kas darosi per šaltį. 
Ėjo, brido, vaikščiojo, kol jis atsirado 
Sporto aikštėj Romuvoj, per tą Kūčių na-aktį.

Štai, ten yra daug sniego, vėjas šaltas pučia, 
Meškos, vilkai ir bebrai urvuose sau snaudžia, 
Tylu, ramu, apmirę, mėnulis jau teka, 
Bet kažkodėl salėje lemputės vis de-ega.

Vaclovas nuėjo ten ir per langą žiūri: 
Štai susėdę vaiduokliai, skautų visas būrys. 
Laužus jie kūrena sau, dainas jie dainuoja, 
Mazgelius visi riša, jie net ten buriuo-oja.

"Kas gi jūs?", sušuko jis, "ką jūs čionai darot?" 
"Kaip gi jūs čia Romuvoj, kaip čia atsiradot?" 
"Esam praeities skautai, Dievas mums vis duoda 
Kūčių vakare turėt senų skautų puo-o-tą"

"Romuvoj praleidom mes savo jaunas dienas, 
Miela mums laužavietė, pliažas, miškas, pievos. 
Visi skautai grįžta čia kartu pa-si-džiaugti, 
Gerbti skautų mirusius, už juos pasi-mels-ti."

Atsibunda Vaclovas rytą jis sušalęs, 
Vargšas jūrų skautukas, išalkęf ir išbalęs, 
Ar tikrai vaidenosi, ar ten tiktai sapnas? 
Mato ant staliuko jis - guli naujas šli-ip-sas.

Užsiriša jis šlipsą, grįžta vėl per sniegą, 
Šlipsas šildo krūtinę jam, ramina sielą. 
At-si-min-kim mirusius, jiem palikim vietos, 
Mes jau jų nematome, bet jie mūs' ri-kiuo-tėj.

Galbūt tuntu vadintis, vis mažėjant narių skaičiui, nebūtų 
tikslu, tačiau veikla yra gyva ir įdomi paukštytėms ir 
vilkiukams, kurie su vadovėmis ir sudaro vieneto pagrindą. 
Tuntininkės pareigas, jau oficialiai, šį rudenį perėmė, jau 
metus tuntui vadovavusi, vyr.sk.v.sl.Silvija Stonkutė- 
Johnston. Jai talkina ps.Loreta Mačytė, ps.Silvija Otto ir 
išradinga paukštyčių ir vilkiukų vadovė vyr.sk.v.sl.Lisa 
Lattanzi.

Spalio 15 d. įvyko žiemos veiklos atidarymo sueiga, kurios 
metu paukštyčių įžodį davė: Katrytė Bartninkaitė, Samanta 
Kontenytė ir Andrina Verbickaitė. Po sueigos įvyko 
meškeriojimo iškyla, iš kurios grįžo patenkinti, nes visi pagavo 
po žuvį. Kiekvieną mėnesį numatyti bendri užsiėmimai: 
lapkrityje - paukščiams lesyklų įrengimas, o gruodžio mėn. 
įvyko skautų Kūčios su tėveliais, seneliais ir rėmėjais, kuriose 
aktyviai dalyvavo paukštytės, papuošusios ne tik eglutę, bet ir 
Kūčių stalą savo kalėdiniais darbeliais. Jos įsijungė ir į 
susimąstymo valandėlę trumpomis eilėmis. Po vakarienės, 
atvykus Kalėdų seneliui, padedant vadovėms ir svečiams, 
pagiedojo kalėdinių giesmių ir mėgiamas skautiškas dainas. 
Atsisveikinta tradicine “Ateina Naktis”. Popietė praleista 
šventiškoje, kalėdinėje nuotaikoje.

Numatyta įdomių išvykų: įpaukštidę (aviary), klevų sulos 
telkimo mišką (maple sugarbush). Lygiagrečiai ruošiantis 
Kaziuko mugei, kuri įvyks balandžio 1 d. Žiemos veikla 
baigiama iškyla birželio mėn.

D.G.

Dalis "Širvintos-Nemuno" tunto narių su 
vadovėmis ir vadovu, bei skautininkių "Šatrijos 
Raganos" būrelio atstovėmis.
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Rako pusnyne - Paulius Leipus, 
Viktoras Jučas, Tomas Milo, Dantukas 
Andriušis, Darius Jutci, Darius 
Aleksiūnas, Saulius Fabijonovich, 
Jonas Ankus ir Marius Spitrys.

RAKO STOVYKLAVIETĖS PUSNYNE

“Geležinio Vilko” d-vės prityrusių skautų būrelio iškyla.

Penktadienis, sausio 12 d.

Vakare susirinkome Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, trys 
prityrę skautai - Danius Andriušis, Saulius Fabijonovich, 
Darius Aleksiūnas, šeši prit. skautai kandidatai - Jonas Ankus, 
Viktoras Jučas, Paulius Leipus, Darius Jutci, Tomas Milo, 
Marius Spitrys ir penki vadovai - Edis Andriušis, Justinas 
Andriušis, Edis Leipus, Donatas Ramanauskas ir Tom Milo.

Susidėję žiemos stovyklavimo reikmenis į tris automobilius, 
patraukėm Rako stovyklavietės link. Oras neblogas, nėra per 
šalta, tik vietomis miglotas kelias.

Stovyklavietę pasiekėm apie 12:30 vai. ryto ir tuoj šokome 
prie įsikūrimo darbų. Bet pirmiausia teko atkasti stovyklos 
vartus, nugabenti bagažą į poilsio vietą, pasiruošti nakčiai. J 
miegmaišius sulindome apie 3:00 vai. ryto.

Šeštadienis, sausio 13 d.

Keliamės apie 8:00 vai.ryto. Oras pilkas, sniegas šlapias, bet 
nesvarbu, nes visų nuotaika šviesi! Paruošę pusryčius 
pasistiprinam ir prasideda programa. Rytinis užsiėmimas - 
orientacijos varžybos tarp skilčių. Po kiek laiko, skilčių takai 
susikryžiavo ir sniego kamuolių kova varžybos buvo baigtos.

Antra programos dalis - žygis iki Eden ežero. Ten 
pasiruošėm karštus sriubos ir dešrelių pietus. Brolis Edis Leipus 
parodė skautams kaip žvejojama po ledu (ice fishing). Mažai 
kas anksčiau buvo bandę tokį dalyką, todėl visiems buvo 
įdomu gręžti lede skyles ir leisti savo linijas tolyn į ežero 
gilumą. Daniukui Andriušiui gerai pasisekė, jis pagavo net dvi 
dideles žuvis - “crappie”. Keli kiti irgi ištraukė keletą mažesnių 
žuvų. Po žvejojimo buvo pravestas prityrusio skauto įžodis 
Tomui Milo. Ilgai prisimins jis šį įžodį vykusį tokioje 

įspūdingoje aplinkoje.
Grįžę stovyklon, skautai susikūrė didelį laužą pasišildymui ir 

netrukus pradėjome ruošti vakarienę. Visi pasirinko “Cave
man stew” patiekalą - aliuminijaus voke kepta malta mėsa su 
daržovėmis. Ilgas buvo tas pusvalandis kol mėsa iškepė. “Ant 
trečio” brolis Donatas paruošė keptus obuolius ir bananus.

Dar buvo planuotas naktinis žaidimas, bet po ilgos, įdomios 
dienos ir sočios vakarienės, visus viliojo poilsis, tai grįžome į 
ambulatorijos pastatą miegui.

Sekmadienis, sausio 14 d.

Keliamės anksti. Iš visų likučių pasigaminam stiprius 
pusryčius ir pradedam ruoštis kelionei į namus. Oras dar 
pilkas, tai lynoja, tai sninga, bet pradeda kilti vėjas ir tuoj pat 
jaučiasi šalčiau. Stovyklą paliekame apie 10 valandą ryto. 
Grand Haven miestelyje sustojam užkąsti ir 3-čią vai. po pietų 
mes jau PLC, Lemonte.

Atrodo, kad kelionė visiems patiko, nes jau planuoja 
sekančią kitiems metams.

v.s. Donatas Ramanauskas
Nuotraukos v.s.Donato Ramanausko.

18



KOVAS • EALAMDIS ( lt

Pagavom žuvį! D.Aleksiūnas, M.Spitrys, su laimikiu 
D.Andriušis, T.Milo ir S.Fabijonovich.

Karštu užkandžiu prie Eden ežero džiaugiasi 
D.Aleksiūnas, D.Jutci, Vjučas ir TMilo.

"Lituanicos" t. virtuvėje ruošiame vakarienę - 
PLeipus, D.Jutci, D.Andriušis (nesimato), M.Spitrys, 
DAleksiūnas, S.Fabijonovich ir E.Leipus.

Brolis Edis aiškina saugumo taisykles prieš pradedant 
žvejoti ant ledo. PLeipus, Vjučas ir Edis Liepus.
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KUR DU STOS...
Ramiojo vandenyno rajono Skautininkų,-ių 

Ramovės
keturių veiklos metų apžvalga

2001 m. vasario 3 d., Lietuvių Tautinių namų 
salėje, Los Angeles, įvyko Skautininkų,-ių Ramovės 
sueiga, pradėta mirusiųjų šeimos narių prisiminimu:

Lietuva, visur tavęs ieškojau - 
Apėjau pasaulio vietų daug, 

Ir ant žemės slenksčio kai sustojau, 
Viešpatyje tėviškę radau!

B. Brazdžionis

Veiklos apžvalgą pateikė seniūnė v.s. Alfonsą 
Pažiūrienė, kuri su pavaduotoju v.s.fil.E.Vilku 
Ramovei vadovauja nuo 1996 m. gruodžio 8 dienos.

“Apsiėmiau šias pareigas ir pradėjome palengva šį 
ramovės vežimą vežti. Tuometinė rajono Vadė s.Zita 
Rahbar tuoj mums davė darbo - dalyvauti Kaziuko 
mugėje ir (didelis uždavinys) pasirūpinti
a.a.v.s.Vaclovo Svidersko antkapiu kapinėse. Brolis 
Eugenijus Vilkas pasikvietė į talką darbščias seses 
s.L.Vilimienę ir v.s.fil.I.Vilkienę. Viskas buvo laiku 
padaryta ir mirties metinių proga 1997 m. gruodžio 7 
d. paminklinė lenta broliui Vaclovui pašventinta. 
Kartu dalyvavo rajono sesės ir broliai.

Pajamas mūsų iždui uždirbame Kaziuko mugėse. 
Dalyvavome jau keturiose. Aukojame visiems, kur 
tik reikalinga:

Vydūno fondui aukas siuntėme sveikindami 
brandaus amžiaus sulaukusius skautininkus Bronę 
Variakojienę ir Valentiną Varną, bei Korp! Vytis 
Garbės'nariais pakeltuosius Mykolą Naujokaitį ir 
Eugenijų Vilką.

Rėmėm spaudą - “Draugą” ir “Skautų Aidą”.
Aukojom: Los Angeles jaunimo sąjungos nariams, 

vykstantiems į X-j į PLJS Kongresą Australijoje, 
per v.s.A.Saulaitį, S.J. - Jėzuitų gimnazijai ir 

skautiškam jaunimui Lietuvoje,
seselei N.Sadūnaitei, kuri šelpia vargstančius 

Lietuvoje,

Pabaltiečių (estų, latvių ir lietuvių) parodai, 
vykusiai Liuteronų universitete, Thousand Oaks, 
CA.,

Lietuvos 41 m. Sukilėlių sąjungai,
ABC Prevention program cares of children 

Vilniuje.
Už mirusius skautus ir šeimų artimuosius aukojome 

šv. Mišioms, taip pat prisidėjome prie kalėdinių 
eglučių šiaudinukais papuošimo šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

s.fil.Inos Petokienės paragintos, 1997 ir 1998 
metais rodėme šiaudinukų vėrimo meną Ronald 
Reagan Presidential Library, Simi Valley, CA.

Uš pagalbą Kaziuko mugėse nuoširdžiai dėkoju
J. Cekanauskienei, D.Čekanauskaitei, B.Gricienei, 
A.Svarcienei, J.Rikšėnienei, A.Uldukienei, 
V.Buožienei, O.Keblienei, A.Namikienei, E.Vilkui,
K. Pažemėnui, V.Kokliui ir J.Venckui. Daugelis 
rankų ir sunkesnę naštą lengviau pakelia.

Vasario 16 d. Kalvarijos kapinėse aplankysime 
prof.M.Biržiškos kapą. Po vasaros stovyklos vyks 50- 
ties veiklos metų rajono jubiliejaus šventė. “Kiek 
jėgų, širdies įdėta, kad skautybė vis klestėtų...”

v.s.Alfonsą Pažiūrienė

Los Angeles vyr. skaučių Kalėdinėje sueigoje, l-moje 
eilėje: Birutė Krasauskienė, Dana Jasiukonytė, Tara 
Barauskaitė, Laima Baipšienė, Teresė Giedraitytė. Il-je: 
Adrija Karaliūtė, Vilija Sekaitė, Tina Petrušytė, Lina 
Wallace, Karina Balchaitė, Daiva Mattytė. Stovi: Elina 
Venckienė, Miranda Frankenaitė, Daina Batraks (iš 
Toronto), Rima Mulokaitė, Andrytė Giedraitytė, Aušra 
Mulokaitė, Daina Žemaitaitytė, Audra Griciūtė ir 
Onutė Keblienė. Nuotr.Dalios Sodeikienės
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IŠLYDĖTI...

v.sl.Aldona Jablonskytė (1928'2000)

Mirė lapkričio 28 d., Buenos Aires, Argentinoje.
Sesė Aldona, 1948 m. atvykusi į Argentiną, tuoj 

įsijungė į 1949 m. įsteigtos “Pirmosios lietuvių 
skautų,-čių draugovės Argentinoje” veiklą. 1950 ir 
1951 m. stovyklose ji buvo skaučių vadove, 1954- 
1957 m. - Argentinos rajono Atstove.

Tuos kelis gražios skautiškos veiklos metus Buenos 
Airese nuolat puošė Aldonos Jablonskytės kuklumas, 
nuoširdžiai atliekamos pareigos ir jos pieštos įvairių 
švenčių, minėjimų programos, plakatai bei 
nuostabios dekoracijos.

Skautiškai veiklai sustojus (dauguma išvyko į 
JAV), nesustojo sesės Aldonos darbas. Ji aktyviai 
dalyvavo PLJS Kongreso Pietų Amerikoje darbuose 
ir ištikimai vykdė savo senelio Lietuvių kalbos Tėvo 
Jono Jablonskio testamentą - iki savo mirties buvo 
lietuvių kalbos mokytoja Argentinos lietuvių centre.

Lieka liūdintys dukra Irena su šeima, sesuo 
Natalija su šeima, gausūs bičiuliai Argentinoje ir po 
pasaulį išsklidę “Pirmosios skautų,-čių draugovės 
Argentinoje” nariai.

v.s.Aleksandras Jakštas (1914-2000)

Mirė gruodžio 8 d., Sydney, Australijoje.
Brolis Aleksandras - ilgametis skautų vadovas ir 

“Skautų aido” bendradarbis. Baigęs Vytauto Didžiojo 
universitetą ir Karo mokyklą.

1928 m. įstojęs į skautų organizaciją Tauragėje, 
buvo “Vytauto Didžiojo” d-vės draugininku. 
Vokietijoje buvo skautų vyčių būrelio Offenbache 
steigėjas ir vadovas.

Australijos rajono istorijoje (“Lietuviškoji Skautija 
1945-1985”) skaitome, kad brolis Aleksandras buvo 
skiltininku pirmojoje lietuvių skautų draugovėje, 
kuri ps.B.Dainučio buvo suorganizuota laive, 
vežusiame imigrantus į naują šalį...

1949 m. Aleksandras Jakštas buvo pirmuoju 
“NSW-Queenslando” tunto tuntininku, Sydney, 
1968-70 ir 1976-78 m. - Skautų Židinio tėvūnu, 
1970-1975 m. - Australijos rajono Vadu.

v.s.B.Zalys rašo: “Nebuvo pareigų, kurios jam būtų 
“per mažos” - ėjo ten, kur laukė darbas su jaunimu, 
kur buvo reikalinga jo pagalba. Brolis Aleksandras 
turėjo auksines rankas: garsėjo savo medžio 
drožiniais, akvarele. Paaiškėjus jo meniniams 
gabumams (buvo geodezijos inžinierius), įtrauktas į 
skautiškąją spaudą kaip nepamainomas 
iliustratorius! Ir viskam jis rasdavo laiko.”

v.s. An tanas Jarūnas

Mirė sausio 24 d., Bartlett, IL

Brolis Antanas - ilgametis “Lituanicos” tunto 
Chicagoje narys ir pareigingas vadovas LSS 
vadovybėje. 1988'1993 m. jis buvo LSS Kontrolės 
komisijos pirmininku, nuo 1991 m. tiekimo skyriaus 
vedėju LSB vadijoje. Tarybos Pirmijoje brolis 
Jarunas buvo 1994-1996 metais. Taip pat dirbo 1993 
m. Jubiliejinės stovyklos vadovybėje.

Sunkiuoju Lietuvai momentu po Sausio 13-sios, 
v.s.Antanas Jarūnas suorganizavo sėkmingą kavos 
siuntinių siuntimą prie parlamento budintiems 
gynėjams, taip pat jis buvo “Vaikų vilties” padėjėju.
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PAKLYDAU IŠKYLOS METU

Miela Sese Orientacininke,

Praėjus į rudenį mano skiltis iškylavo miške. Aš vienintelis turėjau 
žemėlapį ir bandžiau rodyt kelią. Keliavome visą popietę iki pavakario. 
Pažiūrėjęs į žemėlapį nustebau, kai pastebėjau, kad saulė leidosi 
rytuose, o ne vakaruose. Man pasidarė aišku, kad aš klaidingai žiūrėjau 
į žemėlapį. Buvom paklydę. Gerai, kad mus surado draugininkas.

Ką reikia daryti, kad gerai išmokčiau skaityti žemėlapį ir naudoti 
kompasą?

Brolis Pasimetėlis

NIDA »L:TH LjAKlA

CHAMPIMW3 2OGI

Mielas Broli Pasimetėli,
Nesijaudink, kad iškylaudamas paklydai. Visi paklystame retkarčiais. 

Skautaudami dažnai atsirandame nepažįstamoje vietoje. Tai gali būti 
iškilos metu, arba ir kasdieniniam gyvenime. Paklystam ir mieste, ir 
gamtoje. Skubam nuvykti kur nors ir netyčiom pasukam į priešingą 
pusę. Po minutės, o gal net ilgiau, pastebim, kad jau nesame ten, kur 
turėjome būti.

Prašei patarimo kaip galėtum geriau išmokti skaityti žemėlapį ir 
naudoti kompasą. Tai yra orientavimosi sporto tikslas! Tie, kurie 
užsiima šiuo sportu vadinasi orientacininkai.

Orientavimosi sporto užsiėmime reikia nepasimetus nuvykti 
nuo vieno kontrolės punkto į kitą. Kontrolės punktai yra suženklinti 
žemėlapyje. Takas nėra paženklintas, todėl orientacininkai naudoja 
žemėlapį ir kompasą renkantis tinkamiausią kelią tarp punktų. Visokio 
amžiaus žmonės užsiima šiuo sportu, nuo vaikų iki senukų.

Orientavimosi sportas paplito Skandinavijoje 19-to šimtmečio 
gale ir greitai pasiekė visą Europą ir pasaulį. Yra gera galimybė, kad 
netoli savo namų rasi vietinį klubą. Naujus mėgėjus (ang.- beginners/ 
novices) klubai prieš rungtynes apmoko. Iš pradžių pasirink trumpą ir 
lengvą kelionės trasą (ang.'Course), o vėliau, kai jau būsi patyręs, 
pabandyk ilgesnę ir sudėtingesnę trasą. Tada sumažės galimybė ateityje 
pasimesti iškilos metu.

Sėkmės, Broli Pasimetėli,
Budėk!
Sesė Orientacininke
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ORI EN TAV I M O S I SPORTO VARŽYBOS

Kiekvienais metais, gegužės mėnesio pirmą savaitgalį JAV-se vyksta valstybinė orientavimosi šventė 
(ang.- National Orienteering Weekend). Tai gera proga susirasti orientavimosi klubą ir dalyvauti 
varžybose.

Kad kiekvienas galėtų išmokti ar patobulinti savo orientavimosi žinias, varžybų metu būna paruoštos 
įvairios trasos. Jos dažnai pavadinamos spalvos vardu, pvz. balta, geltona, oranžine ir 1.1. Tarptautinėse 
varžybose trasos suskirstytos pagal dalyvių lytį ir amžių; pvz. vyrų 21,35,40 ir 1.1. Nors atskirose 
valstybėse yra skirtumų, lentelėje paaiškintos JAV -se galiojančios trasos:

Trasos 
pavadinimas

Trasos ilgis ir 
vidutinis laikas

Kontrolinių 
punktų (KP) 

skaičius

Pastabos

"Virvutės" (ang. - 
string course)

Mažiems vaikams.
Trasa pažymėta 
virvute, kurią vaikai 
gali sekti.
Nereikia net 
žemėlapio!

Balta (ang.-white 
course)

2-3 km (30-45 
minutės)

4-12 KP: lengvai 
randami prie 
kryžkelių, ant tvorų 
ir t.t.

Naujiems mėgėjams. 
Labai lengva trasa. 
Nebūtina turėti 
kompasą.

Geltona (ang. - 
yellow course)

3-5 km. (60-75 
minutės)

5-12 KP: netoli 
kryžkelės, ant 
kalniuko, bet jau 
miške.

13-14 metų 
jaunuoliams ir 
mėgėjams. 
Kompasas 
naudingas.

Oranžinė (ang. - 
orange course)

4-7 km. (60-90 
minučių)

8-12 KP: net 
100 m. j mišką 
gali reikėti įeiti.

Vyresniems 
jaunuoliams ir 
patyrusiems 
mėgėjams. 
Kompasas reikalingas.

Žalia, ruda, mėlyna, 
raudona (ang.- 
green, brown, blue, 
red courses)

Iki 14 km. (60-120 
minučių)

Iki 18 KP: punktai 
sunkiai randami.

Ekspertams. Būtinai 
reikia labai gerai 
mokėti naudoti 
kompasą.

Pasaulio veteranų orientavimosi čempionatas

Šią vasarą Lietuvoje vyks Pasaulio veteranų orientavimosi čempionatas (ang.-World Masters Orienteering Championships). 
35 metų amžiaus arba vyresni gali dalyvauti rungtynėse. Beveik 1400 orientacininkų iš 28 šalių yra užsiregistravę dalyvauti 
čempionate. Jų tarpe 531 suomis, 132 lietuviai, 2 amerikiečiai, 1 kanadietis. Vyriausi amžiumi vyrai dalyvaus 85 metų klasėje, 
moterys - 80 metų klasėje.

Daugiau žinių galima rasti Pasaulio veteranų orientavimosi čempionato svetainėje: http://www.sonex.lt/wmoc2001

Orientavimosi sporto klubų nuorodos

Orientavimosi sporto federacijos Svetainė
Tarptautinė orientavimosi sporto federacija http://www.orienteering.org
Anglija http://www.cix.co.uk/-bof/
Australia http://www.sportnet.com.au/orienteering/
Brazilija e-mail: cbo (SJsm.conex.com.br
JAV http://us.orienteering.org
Kanada http://www.orienteering.ca/
Lietuva http://wwwl .sonex.lt/losf/
Vokietija http://www.orientierungslauf.de/
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KAI VADOVAS NEGIRDI
“Žengte-e-e marš! Ir viens, ir du, GARSIAU, NEGIRDŽIU!”

Žengia vilkiukių ir skautų gretos stovyklos parade, o po to 
vilkiukas sako savo mamai: “aš taip garsiai šaukiu, o vadovas 
negirdi..

Vėliau vyksta įžodis. Visus metus ruošęs berniuką 
jauneniojo skauto įžodžiui, jo vadovas užriša raudoną 
kaklaraištį - “aš myliu mano vadą, mama” skamba mieli 
žodžiai.

Po įžodžio stipriau plaka vilkiuko Gyčio Garsio 
širdelė, jam pasižadėjus ištikimai tarnauti Dievui ir 
Tėvynei "Medeinės" stovykloje 2000 m. vasarą. 
Nuotr.ps.Eglės Garsienės

Apie jaunesniųjų skautavimo pagrindus rašo 
v.s.fil.A.Saulaitis, S.J. knygoje “Skautiškųjų vienetų vadovai 
ir vadovės” :

Vilkiukai yra savaiminga skautybės šaka, savarankiška ir 
daug kuo originali. Ji skiriasi programa, turiniu, metodais ir 
priemonėmis.

Vaiko psichologijos principu, vilkiukas mielai pasiduoda 
vadovaujamas vyresniojo, suaugusio ir pats yra labai ištikimas 
savo grupelei.

Paūgėjęs, pasiekęs skauto amžių, berniukas nori būti 
savarankiškesnis; ir šis psichologinis kitimas būdingai atskiria 
vilkiukų ir skautų šakas.

Todėl patariama į vilkiukų veiklą neįtraukti skautų šakos 
bruožo.

Vilkiuko amžiaus berniukas aktyvus, budrus ir pilnas 
energijos; jis dažnai pasireiškia kaip koks “nenuorama”.

Jis yra individas, asmenybė ir turi būti tokiu laikomas 
vilkiukų veikloje. Jis mieliau pasiduoda nuoširdžiam 
pasiūlymui, negu prievartiniam įsakinėjimui; jis nėra mažas 
kareivis.

Jis jautrus jį supančiai aplinkai, jos nuotaikai; todėl labai 
svarbu, kad ji būtų skautiška ir lietuviška. Jis domisi, galima 
sakyti, viskuo. Patyrimo laipsnių ir specialybių programos 
nutiesia gerą tam susidomėjimui kelią. Jis beveik ištisai nori 
judėti; todėl įvairūs žaidimai taip būtini.

Vilkiukų žaisminis skautavimas yra jų paruošimas toliau 
skautauti. Tačiau vilkiukas nėra koks mažybinis skautas; jis yra 
pilnas vilkiukas - tokio amžiaus skautas.

Pirmoji žaidimo taisyklė yra būti klusniam tvarkai, 
grupei ir vadovui.

Iš jos išsivysto kitas dėsnis: vilkiukų būrelis — 
laiminga šeimelė, drauge garbingai žaidžianti, priprantanti 
gauti ir duoti, ir išmokstanti galvoti apie kitus.

Prie tų dviejų pritampa ir šis dėsnis: vaikai tampa 
tikrais vilkiukais-skautais, kai jie gali gėrėtis savo vadu, jo 
skautiškumu.

"Medeinės" stovyklos dalyvė Rima Garsytė, 
atvykusi iš tolimos Floridos, pasiruošusi duoti 
skautės įžodį Rako stovyklavietėje. Nuotr. 
ps. Eglės Garsienės
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TRUMPAI...

Vydūno fondas (pirm. v.s.fil.V.Mikunas) 2000 m. pabaigoje 
Vilniaus ir Kauno skautų bibliotekoms pasiuntė knygų.

2000 m. lapkričio 19 d. Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueigoje, valdyba įteikė po 100 dol. skautams 
vykstantiems įX-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
stovyklą. Paramą gavo Girius Antanaitis, Paulius ir Tomas 
Kviecinskai, Melisa Savickaitė, Daina ir Ginta Statkutės. 
Ramovės pirmininke yra s.Birutė Prašmutaitė.

v.s.dr.prel.Pranas Dauknys ir v.s.Jonė Žitkevičienė 
2000 metais Melbourne atšventė 80 ir 85 metų gimtadienius. 
Sveikiname!

Europos rajono Vadas v.s.Vincent O’Brien, 2000 m. 
gruodžio 9 d. vadovavo lietuvių skautų iškylai į Gilwell Park.

v.s.Lilė Milukienė pranešė “Skautų Aidui", kad 2000 metais 
seselė s.Igne Marijošiūtė buvo išrinkta Nekaltai Pradėtosios 
Švč. M. Marijos Seserų vienuolijos generaline vyresniąja.

Siaurės Amerikos Vargdienių seselių provincijai vadovauti 
vėl išrinkta seselė Paulė Savickaitė, kuri į skautes įstojo 
Hanau, Vokietijoje. (Apie šias mūsų seses - seseles tikimės 
skaityti tolimesniuose SA numeriuose).

Buvęs ASS VP ir LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil.Kęstutis 
Ječius padovanojo 150 įvairių skautiškų emblemų centrinei 
skautų būstinei Lietuvoje.

Prityrusios skautės Toronte š.m. sausio 4 d. atliko gerąjį 
darbelį - dainavo kanadiečių senelių namuose. Jų vadovė - 
ps.I.Petrauskienė.

Klaipėdos dienos sueigoje, sausio 21 d., PLC Lemonte, IL 
ūdrytės įžodį davė Dalia Savickaitė, Milda Savickaitė, Ava 
Karaitytė ir Darija Siliūnaitė. Jūrų jaunės įžodį davė Kristina 
Zujevaitė ir Vanessa Ruesch.

133-čias “Budėkime” numeris, skirtas 2000-2001 m. žiemai, 
kurį leidžia LSS Europos rajono vadija, jau pasiekė skaitytojus. 
“Budėkime” redaktorius yra H.Gasperas, medžiagą renka 
v.s.J.Maslauskas, administruoja v.s.S.B.Vaitkevičius, 
nuotraukos ps.A.Philpott ir s.v.R.Čerbausko.

LSS Tarybos akivaizdinis posėdis kviečiamas 2001 m. 
balandžio 21-22 d. PLC, Lemonte, IL.

v.s.A.Saulaitis, S.J. e-paštu pranešė, kad Vasario 22 d. 
šv.Jonų bažnyčioje Vilniuje laikomos šv.Mišios už'mus visus.

Buvęs “Lituanicos” tunto skautas, draugininkas Virgilijus 
Krapauskas - istorijos mokslų daktaras.

2001 m. sausio 27 d. “Draugo” dienraštyje rašoma, kad 
Columbia University Press išleido Virgil Krapausko disertacinį 
veikalą-knygą “Nationalism and Historiography: The Case of 
Nineteenth Century Lithuanian Historicism”. Šiuo metu 
V.Krapauskas dėsto Europos istoriją'Chowan kolegijoje, 
North Carolina.

Virgilijus Krapauskas, 
"Pulk.Juozo Sarausko" 
d-vės draugininkas 
1965 m.
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''Briedžių" ir "Kregždžių" skiltys išėjo j iškylą. Kuri greičiau pasieks 
Gedimino pilies bokštą.
Teisingu keliu einant, surasi visas savo skilties vardo raides.
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