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PAŠTO 
DĖŽUTĖ
Džiaugiamės, kad atradote mūsų 

stovyklą internete. Visiems įdomu 
kasdien pažiūrėti ką ten skautukai daro. 
Abi geriausios korespondentės, sesės 
Vanda Zelenienė ir Tara Barauskaitė 
negalėjo atvykti į stovyklą, tai siunčiu 
trumpą informaciją apie stovyklą į 
“Draugą” ir “Skautų Aidą”. Gal ir “web 
site” aprašymai tiktų?

Sesė Birutė P.

Prašau pažiūrėti į Rambyno interneto 
svetainę! Rambynas yra Los Angeles 
skautų stovyklavietė. Stovykla randasi 
San Bernardino kalnuose, prie Big Bear 
ežero. Salia Rambyno vyks Jubiliejinė 
stovykla 2003 metais.

Kas dieną “atspausdinamas” naujas 
interneto lapas. Nuotraukos gražiai 
parodo skautus ir skautes užsiėmimuose. 
Bravo, LA! Puikus darbas.

Tomas Dundzila

Smagu girdėti iš jūsų apie mūsų 
svetainę ir stovyklavimą Rambyne! Taip, 
aš esu tas Mattis, kuris studijuoja 
Urbanoje, IL., bet nuo Rambyno negaliu 
atsitraukti. LA yra mano tėvų ir šeimos 
namai; nuo šešerių metų amžiaus 
stovyklauju Rambyne, tai ir dabar kas 
vasarą grįžtu. Budėk! Tarnauk!

s.v.Aras N. Mattis

Rambyno stovykla baigėsi labai 
puikiai. Web puslapis dar vis didėja, bus 
daugiau nuotraukų, nes nebuvo 
užtektinai laiko jas sudėti. Webmeistras 
Aras Mattis dieną užsiimdavo su skautais 
(pastovyklės viršininkas), o naktį sėsdavo 
prie kompiuterio. Grįžta įChampaigne, 
1L atgal į mokslus, tai gal turės daugiau 
laiko...!? Jis padarė daug nuotraukų iš 
Holcomb Valley BSA, kur bus sekanti 
Jubiliejinė, kad žmonės gautų vaizdą...

Danutė Mažeikienė

...Daugelį metų rašau apie lietuvius 
skautus. Iki 1937 m. “Skautų Aide” ir 
“Lietuvos Aide” rašiau apie Alytaus 
skautiją, vėliau studijuodamas rašiau apie 
akademikus (KorpiVytis). Gyvendamas 
So.Boston buvu LSB vadijoje 
informacijos skyriaus vedėju nuo 1955 
m. Ten pradėjau SKS (“Skautų 
Korespondentų Skiltį”) Per ją platinau 
žinias apie skautus rašantiems broliams, 
kurie informavo lietuviškus JAV 
laikraščius. Tada rūpėjo, kad pirmosios 
kartos ateiviai suprastų lietuviškos 
skautijosreikalus... Budžiu!

Gerardas J.

Kaip man malonu, kad jūs atsimenate 
mano mamytę! Gailiuos, kad jai neteko 
pamatyti savo darbo vaisiaus... Jos 
anūkė, mano dukra šios vasaros 
stovykloje duos vyr. skautės įžodį. Taip, 
kaip man duodant skautininkės įžodį, 
sesės užrišo mamytės žalią šlipsą, taip ir aš 
Veronikai žadu močiutės mėlyną 
užrišti...

O apie Torontą... girtis nekuklu, bet 
šis mūsų “Šatrijos” tuntas tikrai puikus! 
Per 50 skautavimo metų Toronte, 
sukurtas puikus palikimas, tikras turtas. 
Su meile -

Rūta L.

.. .Kaip žinai, renku medžiagą “Lietuvių 
Skaučių Seserija” II-jai knygai irpradedu 
nuo 1970 m. iki 2002 m. pagal pirmos 
knygos chronologiją.

Esu apsikrovusi nuotraukomis ir raštais 
iki ausų! Tai vartydama “Gabijas”, 
“Skautų Aidus” radau apie v.s.fil.Igną 
Končių. Jis buvo didelio išsilavinimo 
žmogus, bet jaunai skautukei būdavo 
lengva su j uo kalbėti ir j į suprasti. J is mus 
mokė Offenbacho vadovių stovykloje 
gamtos pažinimo. Neužmirštu jo iki 
šiandien...

Lilė M.

“Skautų Aidui” rašinius, nuotraukas, 
pranešimus atsiuntė: v.s.N.Užubalienė, 
Chicago, IL, s.fil.R.Rudaitienė, Lemont, 
IL, v.s.R.Karvelienė, Northville, MI, 
v.s.S.B.Vaitkevičius, Peterborough, 
Anglija, v.s.B.Prasauskienė, Lomita, 
CA, v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius, 
v.s.L.Milukienė, Plainview, NY, 
vyr.sk.M.Krajauskienė, Nemunaitis, 
s.M.Cerniūtė, Hinsdale, IL, 
v.s.D.Ramanauskas, Villa Park, IL, 
v.s.fil.A.Saulaitis.S.J., Vilnius, s.R.Ozers, 
Hinsdale, IL, T.Dundzila, Warrenton, 
VA. Visiems nuoširdus ačiū.

Išdrįsau pasidalinti trijų brangių laiškų 
ištraukomis, nes vis dar galvoju, kad ir 
istorija, ir pavyzdys gal dar ką nors 
reiškia... Alė N.

/ Lietuvos A 
I nacionalinė 
\ M.Mažvydo 
ybibiioteka/
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1799 m. spalio 26 d. Raseinių aps. gimė Simonas Tadas 
Stanevičius. (Mirė 1848 m. vasario 27 d.) Rašytojas, iškilus 
XIX a. pradžios patriotas, gimtosios kalbos gaivintojas. 1822 
m. įstojo į Vilniaus universitetą ir jį baigė 1826 m. Vilniuje 
labai aktyviai įsijungė lietuviškų knygelių leidimo darban. 1923 
m. išleido “Apey darima walge ysz kiarpiu Islandu”, taip pat 
“Hysteria szwenta ysz lotinyszka lizuwia pardieta ant 
žemaytyszka par Symona Stanewicze Zemayty”. 1829 m. išleido 
30 lietuvių liaudies dainų rinkinį “Daynas žemaycziu”. Pats 
rašė pasakėčias, odes. Pagal Lietuvių Enciklopediją: “Gražia ir 
taisyklinga kalba Stanevičius toli pralenkė kitus ano meto 
lietuvių poetus, neišskiriant nė D.Poškos.” Žinomiausios jo 
pasakėčios - “Aitvarai”, “Arklys ir meška”.

1853 m. rugsėjo 16 d. gimė vienas iš “Aušros” poetų Petras 
Arminas - Trupinėlis. Parašė keletą klasikinių lietuvių 
pasakėčių. Jo poetinė kūryba - “Petro Armino raštai” buvo 
išleista po autoriaus mirties Tilžėje 1893 m.

“Kas nedirba, mielas vaike,
Tam nė duonos duot nereikia” Iš eilėraščio “Arkliai”

1862 m. spalio 21 d. gimė Jonas Mačiulis-Maironis. (Mirė 
1932 m. birželio 28 d.)

Išrtaukos iš Lietuvių Enciklopedijos apie mūsų tautos dainių: 
"... prelatas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias 
poetas, poezijoje išreiškęs to meto tautinius siekimus ir ta poezija 
visuomenę labiausiai veikęs. 1873-83 m. mokėsi Kauno 
rusiškoje gimnazijoje, VI klasėje pradėjo eiliuoti lenkiškai. 
1884-88 m. buvo Kauno kunigų seminarijoje, kur lietuvių 
kalbos ir literatūros profesoriaus kun.A.Baranausko poetinis 
garsas palenkė Maironį apsispręsti už lietuvybę ir kūrybą lietuvių 
kalba. 1888-92 m. studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje 
ir ten pat vėliau buvo profesoriumi 1894-1909 m. 1908 m. - 
Lietuvių mokslo d-jos Vilniuje narys, nuo 1909 m. pakviestas 
Kauno kunigų seminarijos rektorium. Pirmoji poezijos knyga 
“Pavasario balsai” pasirašyta Maironio vardu išėj o 1895 m....” 
Pavasario balsų dešimtoji laida buvo išleista 1946 m. 
Vokietijoje išeivijos lietuvių pastangomis.

jam vadovauja. Savo kūriniais dalyvavo pirmoje lietuvių dailės 
parodoje 1907 m., o persikėlęs į Vilnių 1908 m. pats 
suorganizavo antrąją jungtinę lietuvių dailės parodą. Sofiją 
Kymantaitę (vėliau Lietuvos Skaučių Vadę) vedė 1909 m. 
Mirė 1911 m. kovo 28 d. Poetas Justinas Marcinkevičius 
“Dienoraštyje be datų” (1981) sako: “Čiurlionis - tiltas, 
jungiantis Lietuvą su pasauliu. Kaip gerai, kad nei piešinio, 
nei spalvų nereikia versti į kitas kalbas.”

1901 m. mgsėjo 30 d. gimė Petras Jurgelevičius-Jurgėla.
(Žiūr. sekančiuose puslapiuose.)

1915 m. spalio 31 d. gimė Romualdas Giedraitis. 
Populiariosios “Gatvės berniuko nuotykiai” (išverstos į latvių 
ir anglų kalbas) knygos autorius Romualdas Spalis studijavo 
literatūrą VDU Kaune, o diplomą įsigijo Vilniaus universitete. 
Po II pas.karo nuvykęs į Angliją 1947 m. vadovavo lietuvių 
skautų draugovei. Nuo 1948 m. paskirtas Anglijos rajono vadu, 
tose pareigose išbuvęs iki 1954 m. Pirmuosius beletristinius 
darbus spausdino nuo 1939 metų. Išeivijoje išleistos jo knygos: 
“Gatvės berniuko nuotykiai”, “Ant ribos”, “Alma mater”, 
“Trylika nelaimių” (felj etonai), “Didžiosios atgailos”, “Angelai 
ir nuodėmės”, “Tarp dangaus ir žemės” (feljetonai), 
“Rezistencija”, “Mergaitė iš geto”, “Širdis iš granito”, 
“Auksinio saulėlydžio gundymai”, “Rinktinės novelės”.

1920 m. spalio 12 d. gimė poetas Henrikas Nagys. Studijavo 
architektūrą, lituanistiką, germanistiką, meno istoriją. 1949 
m. Innsbrucke, parašęs disertaciją apie Georg Traklio poeziją, 
įgijo dr. laipsnį. Dėstytojas Montrealio universitete. Nuo 1958 
m. Santaros garbės filisteris.

Saulėgrąžų soduos pabunda ir gieda strazdai.
Nušoka per akmenis šaltas šaltinių vanduo.
Putoj ančių liepų žiedų sklidini šuliniai. “Vasaros”

1922 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įvesta tautinė lito valiuta. 
Nauji pinigai išleisti spalio 15 d.

1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva tapo Jungtinių Tautų 
organizacijos nare.

1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje gimė Mykalojus 
Konstantinas Čiurlionis. Būdamas 5 metų amžiaus, Čiurlionis 
skambino pianinu iš klausos, o septynerių metų jau skambino 
iš gaidų. 1888 m. buvo priimtas į kunigaikščio Mykolo 
Oginskio orkestro mokyklą Plungėje. 1893-1899 m. studijavo 
Varšuvos ir 1901-1902 m - Leipcigo konservatorijose. Nuo 
1904 m. stoja mokytis į dailės mokyklas. Tuo pačiu metu 
Varšuvoje įsijungia į lietuvių veiklą, suorganizuoja chorą ir
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100 METŲ LSS PIRMŪNUI!
PETRAS JURGĖLA 1901-1992

Lietuva brangi
Maironis

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai;
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos 
Graudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis,
Kaip juosta, juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne,
Baltai iš sodų žalių bekyšą!
Tik brangią kalbą tėvų pamynę, 
J ie mūsų širdis mažai ką riša.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs;
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Bažnyčios tavo ne tiek gražybe, 
Ne dailės turtais, ne auksu žiba;
Bet dega meilės, maldos galybe, 
Senųjų amžių gyva tikyba.

Kai ten prieš sumą visi sutarę
Graudžiai užtraukia: “Pulkim ant kelių”, 
Jausmai bedievio, vėl atsidarę, 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

“1918 m. spalio 1 d. “Tėvynės Sargo” redakcijos kambary 
įvyko ateitininkų susirinkimas, 
kuriame paskaitą apie skautus 
skaitė Petras Jurgelevičius - 
Jurgėla.

Po paskaitos 2 mergaitės 
ir 10 jaunuolių sudarė skiltį, 
kurios pirma sueiga įvyko tą 
patį vakarą. Prasidėjo 
sistemingas darbas. Mūsų 
šeima augo.

1918 m. lapkričio 1 d. lietuvių 
gimnazijoje įvyko Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių 
draugovės pirma sueiga. (Ši data yra Lietuviškosios skautybės 
gimtadienio data. AN)

Gruodžio vidury iš skaučių sudaryta “Birutės” d-vė, iš skautų 
“Vytauto” d-vė.”

Petras Jurgėla
“Lietuviškoji Skautija”

Lietuviškosios skautybės įkūrėjas Petras Jurgelevičius (vėliau 
Jurgėla) gimė 1901 m. rugsėjo 30 d., Jersey City, NJ., Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. (Mirė 1992 m. vasario 19 d. New Yorke, 
NY)

Prieš I didįjįkarąsu tėvais atvyko įLietuvą, pradėjo mokytis 
rusų gimnazijoje Vilniuje. 1915 m. dėl karo, šeima atsirado 
Taganrogo mieste prie Azovo jūros. Tais pačiais metais Petras 
Jurgėla įstojo į lenkų skautų draugovę, o 1916 m. - į rusų- 
ukrainų skautų d-vę. Atvykęs į Voronežą, 1917 m. įstojo į 
lietuvių “M.Yčo” gimnaziją ir ten įkūrė lietuvių skautų d-vę, 
kuri, prasidėjus bolševikų revoliucijai, tais pačiais metais 
nustojo veikusi.

1918 m. P.Jurgėla grįžo įLietuvą. 1919 m. stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę nepriklausomybės kovų metu, o 1921 
m. - į Karo Mokyklą, ir tarnavo iki 1930 metų. Tarnaudamas 
kariuomenėje darbu ir raštu jis rūpinosi plėsti skautų sąjūdį.

“Pirmasis Lietuvos skautijos kūrimosi penkmetis, turbūt, bus 
pats ryškiausias entuziazmo nuotaikos laikotarpis. Petro Jurgėlos 
“Pirmieji skauto žingsneliai” buvo skambus dūžis į jautrias 
jaunuomenės širdis, sužadinusias Lietuvos skautijos gimimą ir 
išplitimą.” V.s.Kazys Palčiauskas, buv. LSS Tarybos 
Pirmininkas.

“Su J.Jablonskio pagalba jis nustatė lietuviškus skautybės
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Susitikę skautų vadovų7ių studijiniame suvažiavime 
1970 m. Clevelande. Stovi: R.Dirvenis, VTalIat- 
Kelpša, S.Gedgaudienė, VKizlaitis, M.Jonikienė, 
A.Saulaitis, EKurgonienė, PJurgėla, O.Zailskienė, 
VŠenbergas, Wijeikis. Priekyje: S.Matas, 
DKorzonienė, L.Milukienė ir PMolis.

terminus, rengė skautų vadų kursus, skautų įstatus bei 
programas pritaikė Lietuvos reikalams, taip padėdamas 
pagrindą lietuviškajai skautybei.” Lietuvių 
Enciklopedija.

Pirmuosius straipsnius apie skautus išspausdino 
“Laisvėje” 1919 m. ir “Švietimo darbe” 1920 m. Jo 

paruošti leidiniai Lietuvoje: “Pirmieji skauto 
žingsneliai” 1920 m., “Piliečių auklėjimo mokykla- 
skautybė” 1920 m., “Lietuvos ateitis” 1925 m., 
“Skautystė” 1927 m., “Skautų tarnavimas Tėvynei” 
1927 m., “Skautų vadovas” 1927 m. ir “Lietuviškoji 
Skautija”, išleista Lietuvių skautų sąjungos 1975 m. 
JAV.

1919 - 1924 m. Petras Jurgėla buvo Lietuvos 
skautams remti d-jos centro valdyboje, 1922 - 1925 
m. vyr. skautų štabo mokslo dalies vedėjas, jūrų skautų 
vadovas. Korp! Vytis Garbės narys.

1931 m. grįžo į JAV. 1932 -1935 m. buvo Dariaus 
ir Girėno skridimo, o vėliau paminklo statymo 
komiteto sekretorius ir propagandos vedėjas. Priklausė 
Amerikos lietuvių sąjungai, Amerikos lietuvių tautinei 
tarnybai, Tautos fondui, Amerikos lietuvių legionui.

ŽENKLAI
Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Sėjau lelijėlę,
Sėjau savo jaunas dienas, 
Kaip žalią rūtelę.

Liaudies daina

Pasaulio skautų sąjūdžio įkūrėjas Lord Baden-Powell labai 
gerai suprato ne tik jauno bemiuko-mergaitės psichologiją, 
bet ir tautos tradicijas bei papročius jauno žmogaus 
gyvenime. Raštuose apie Baden-Powell randame, kad 
lankydamas kitus kraštus j is labai domėj osi tautų papročiais.

Kurdamas skautų sąjūdį, j is pateikė organizacij os pagrindus 
įstatuose ir įsakymuose, bet kiekvienai tautai paliko laisvą 
valią kaip juos įrėminti, papuošti kiekvieno jaunuolio,-ės 
tautos tradicijomis. Tik tada jie galės natūraliai ir ištikimai 
pasiekti jauno žmogaus širdį ir pakeisti jo gyvenimo būdą.

LSS Pirmūnas Petras Jurgėla, būdamas kariškis, yra matęs 
daugelio šalių garbės ženklus ir jų pavadinimus. Lelija jau 
viduramžių riteriams reiškė dorybės ir skaistumo simbolį, 
ypač Prancūzijoje.

Gi lietuvių tautodailėje: audiniuose, dainose lelija turi 
savo labai senas tradicijas.

1922 m. Vyriausias Skautų Stabas Lietuvoje galutinai 
pripažino leliją su Vyčio kryžiuku viduriniame lapelyje, kaip 
Skautų Brolijos ženklą. 1929 m. Vyriausio Skautų Štabo 
narių - Skaučių Seserijos vadovių M.Barniškaitės ir 
E.Barščiauskaitės pasiūlymu buvo priimtas Skaučių 
ženkliukas rūtelė - trys rūtos lapeliai, kurie simbolizuoja mūsų 
šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Rūtelė lietuvės mergaitės istorijoje turi gilius papročius; 
mergaitė darželyje augina rūtelę, pina iš jos vainikus irplukdo 
upėje šv.Jono naktį; eidama į vestuves, ji skelbia savo 
skaistumą įsisegus rūtų šakelę į plaukus ar nuometą.

LSS Pirmūnas Jubiliejinėje stovykloje 
1973 m. Iš k.: v.sVJokūbaitis, v.s.PKaralius, 
v.s.PJurgėla, s.Šetikas ir v.s.J.Maslauskas.
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Daug dainų, eilių, žaidimų, papuošimų buvo atvaizduota apie 
žalią rūtelę ir baltą lelijėlę mūsų skautijos kelyje per virš 80 
metų.

Šią tradiciją atsinešėme iš namų, iš Lietuvos ir ją 
išlaikėme iki šių dienų. Tad su broliu Vilium Bražėnu tarkime: 

Budėkime sesės ir broliai skautybėj, 
Kad skleistus rūta ir balta lelija!
Aukščiausiajam garbę, tėvynei gerovę,
Ir artimui džiaugsmą buities kelyje.

v.s.f il.Lilė Milukienė
2001 m. rugsėjis

Skautams ir skautėms paprastai labai suriku išmokti morzės 
abėcėlę, o kelionės ženklus jau greičiau galima suprasti. Dažnai 
jųnevartojame, išskyrus stovykloje ar iškyloje, bet ir pasitaiko, 

kad galima kito žmogaus gyvybę išgelbėti, 
jeigu moki signalizuoti (per potvynį, 
kalnuose, jūroje). Jeigu žmonės pažįsta tuos 
pačius ženklus, jie gali susikalbėti, perduoti 
žinią.

Iš religinių ženklų geriausiai žinomas yra 
kryžius. Dažnai namie, mokykloje ir būkle 
yra kryžius lietuviško stiliaus. Jis reiškia, kad 
visus jungia vienas tikėjimas ir bendra meilė.

Iš skautiškų ženklų visi pažįsta lelijėlę ar 
rūtelę. Lietuvius skautus, gyvenančius plačiame pasaulyje, 
jungia skautų dvasia, tie patys tikslai, skautiški išgyvenimai, 
dainos, stovyklos, žaidimai. Visi nešiojame tą pačią lelijėlę ar 
rūtelę - mūsų skautiškos šeimos ir draugystės ženklą.

v.s.fil.A.Saulaitis, S.J.
1971 m. kovas

1946 m. duodami skautų įžodįUchtes miškelyje, Vokietijoje, 
mes visi žinojome, kad mūsų ženklas bus Rūtelė ir Lelijėlė. 
Taip mus išmokė mūsų vadovai Sofija ir Vytenis Stasiškiai- 
Statkai. Nei vienas tada iš mūsų 62-jų jaunuolių neturėjom 
uniformų ar kitų vaizdžių skautavimo ženklų, bet mes žinojom 
ką Rūtelė ir Lelijėlė reiškia.

Išsklidus po svečias šalis, lietuviškosios skautybės 
Ženklų gilioj i prasmė - Budėk Dievui, Tėvynei ir Artimui lydėjo 
mūsų (ir ne vien “Vilniaus” tunto buv. skautų, bet daugumos) 
gyvenimus Australijoje, Argentinoje, Anglijoje, Kanadoje, 
JAV. Matome iš darbų.

1937 m. Jamboree, Olandijoje, metu R.Baden-Powell 
pasakė: “...Saugokite ženklą, kuris yra jūsų 
uniformose. Jis primins jums jūsų kelrodį - 
Skauto Įstatus; primins jums eilę draugų, 
kuriems jūs ištiesite ranką, padėdami skleisti 
tarp žmonių Dievo taikos karalystę.”

Prieš 30 metų, kelis metus teko 
dalyvauti Chicagojc Tarptautinės skaučių 
skilties (tiksliau - draugovės, nes buvom 
daugelis) sueigose. Vis būdavo džiugu išgirsti: 
“štai ateina lietuvaitės; jas gali atpažinti iš gražių 
uniformų.” Dailios suknelės... austi diržai...

trys sesės - seserys Vaičeliūnaitės nešinos kanklėmis.
Mes - lietuvaitės skautės, tuos 50 metų gyvendamos 

laisvuose kraštuose, lengvai galėjome (ir buvome kviečiamos) 
prisisegti Dobilą, bet... likome ištikimos Rūtelei.

1999 m. ps.dr.Mindaugas Griauzdė (“Lituanicos” t. 
Chicagoje) rašė JAV Vidurio rajono atstovui v.s.fil.Romui 
Rupinskui: “.. .Philmont’e buvo puiku. Susirinko pavyzdingų 
skautų stiprios grupės. Mes, lietuviai, tuoj buvom atskirai 
pastebėti dėl mūsų tvarkingų uniformų. Žmonės su mumis 
kalbėjo ir vis klausinėjo, o mes su malonumu atsakinėjom. 
Nepaprastai pozityvu! Šio suvažiavimo pergyvenimas man 
parodė tikrąjąskautavimo ir 
lietuvybės prasmę ir vertę. 
Visų tų metų darbas davė 
gerus rezultatus.”

Lietuvių Skautų 
Sąjungos Taryba šiais metais 
nustatė, kad Jubiliejinė 
stovykla vyks 2003 m. 
Ramiojo Vandenyno rajone. 
Švęsime lietuviškosios 
skautybės 85-jį gimtadienį.
Galime būti tikri, kad Sesės ir Broliai paženklinti Seserijos,
Brolijos ir ASS ženklais tą darbą puikiai atliks.

v.s.Alė Namikienė
2001 m. nigsėjis
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SVEIKINAME S.FILPROF. VYTAUTĄ ČERNIŲ

s.fil.profVytautas Černius (priekyje) su mokytojais 
Pedagogikos Centre, Kaune.

Ypatingu renginiu - Jubiliejine Konferencija Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune, buvo paminėtos dvi prasmingos 
sukaktys: Pedagoginių studijų dešimtmetis ir šių studijų Centro 
įkūrėjo prof. Vytauto Černiaus 75-sis gimtadienis.

Konferencija vyko š.m. birželio 28 d., kurios metu buvo 
pristatyta ir šių metų Vydūno fondo stipendininkė.

Ištrauka iš Pedagogikos Centro leidinėlio:
“1990-91 metais Lietuva judėjo. Buvo kratomasi primestos 

svetimos ideologijos ir valstybinės santvarkos. 1991 metais 
atkurtame Vytauto Didžiojo universitete rinkosi mokytojai į 
trijų savaičių kursus.

Kursų, o tuoj pat ir Centro, pagalbininkai buvo prof. 
V.Čemius (direktorius) irdoc. M.Teresevičienė (pavaduotoja). 
Profesoriui padėjo jo įgyti mokyklos mokytojo, mokyklos 
psichologo, grupinės psichologijos dėstytojo patyrimai.

Per įvairius, ypatingai vasaros, kursus perėjo keli šimtai 
mokytojų, kurie, savo ruožtu, įvairiose Lietuvos vietose padėjo 
savo kolegoms.

Pamažu Centras pradėjo įtraukti ir kitas užduotis, susijusias 
su edukologija. Besilankantieji Centro kursuose pradėjo 
domėtis tolimesnėmis studijomis. Siekiant patenkinti šįporeikį 
buvo pradėta rengti magistrantūrines edukologijos studijas. 
Taip Centre tęstines edukologijos magistrantūros studijas baigė 
47 absolventai.”

Vytautas Černius gimė Mažeikiuose. Lietuvių gimnaziją baigė 
1946 m. Doerverden stovykloje, Vokietijoje. 1946-1948 m. 
studijavo Pabaltijo, 1948-1951 m. Muensterio universitetuose. 
1951 m. atvyko įJAV. 1953 baigė Bostono universitetą. 1957 
m. Chicagos u-te gavo magistro laipsnį ir 1966 m. - Ph.D. iš 
mokyklinės psichologijos. Profesorius Temple universitete 
Philadelphijoje. Daugelio straipsnių, leidinių autorius, lietuvių 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumų, ASS stovyklų, studijinių 
suvažiavimų programų dalyvis.

LSB vadija 1961-63 m. Garbės Gynėjas VČernius sėdi 
trečias iš deš.

Pirmosios Chicagos 
skautų ir skaučių 

stovyklos Rako 
stovyklavietėje 

viršininkai s.Angelė 
Kamiene ir s. fi/Vytautas 

Černius.

Atvykęs į Chicagą ps.fil.Vytautas Černius tuoj įsijungė į 
skautiškąją veiklą. 1954 m. vadovavo oro skautų draugovei 
“Lituanicos” tunte, buvo KorplVytis Chicagos skyriaus 
valdyboje.

1955 m. ir 1956 m. ASS žiemos stovyklų viršininkas bei 
pirmosios “Lituanicos” tunto stovyklos Rako stovyklavietėje 
viršininkas. 1957 m. ASS žurnalą “Mūsų Vytis” redaguojant 
s.fil.Eugenijui Vilkui, brolis Vytautas buvo red. pavaduotoju.

1961-1963 m. - Lietuvių Skautų Brolijos Garbės gynėjas.
1990 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvą s.fil.prof.Vytautas 

Černius išrinktas į Vytauto Didžiojo Universiteto Steigiamąjį 
seimą.

Nuoširdžiai sveikindami Brolį Vytautą deimantinės sukakties 
proga, klausomės jo žodžių: “Laužus besekdami, būsime 
pastebėję juos esant puikia auklėjamąja priemone. Čia ugdomas 
draugiškumo jausmas, susiklausymas, meilė savam vienetui. 
Čia bevaidinant lavinasi vaiko fantazija, vaidybiniai gabumai, 
įprantama visuomeniškai reikštis ir bendrauti. Čia bekylant į 
žvaigždėtą dangų dainoms ir tarp besiblaškančių žiežirbų 
beaidint šūkiams, juokui, prie besmilkstančių žarijų klausant 
paslaptingų legendų, padavimų ir užsisvajojus girdint gamtos 
alsavimą - kyla Grožio ir Gėrio pajutimas ir troškimas. Tad lai 
dega laužai Tavo, Mano ir mūsų visų malonumui, džiaugsmui 
ir gėriui!”

AN
P.S. Neatsilaikau pagundai pasakyti, kaip brolį Vytautą 

vadino “Mūsų Vyčio” “Sumuštinyje” - Didžiuoju Vytautu. 
AN
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KALNAIS, PAKALNĖM, PER PARKUS IR UPES

Iškyla dviračiais į Raką

Pirmoji diena - 2001 m. liepos 4 d.
6-ta valanda ryto prie Pasaulio Lietuvių 

centro, Lemonte. “Lituanicos” skautų 
tunto, “Geležinio Vilko” draugovės 
prityrę skautai dviratininkai ir palydovai 
renkasi pradėti kelionę į Raką dviračiais.

Oras pilkas, šiltas, vos ne lynoja. 
Nesmagu. Pasikrovę dviračius ir iškylai 
reikmenis į mašinas, išvažiavome link 
Sawyer, Michigan. Sesės Loretos Jučienės 
tėvelio p.Lingio namąpasiekėm 8:30 vai. 
ryto. Išsikrovę iš mašinų dviračius, 
pavalgėm lengvus pusryčius ir paruošėm 
kelionei “birdseed” užkandžius - tai 
šokolado, razinų ir riešutų mišinys. Visi 
gavome specialius šiai kelionei geltonus 
marškinėlius su ženklu, kurį suprojektavo 
sesė ps.Rasa Ramanauskienė. Padarę 
keletą nuotraukų, patikrinom radio 
aparatus (two-way radios arba walkie- 
talkies) ir išvažiavom devyni 
dviratininkai pro p.Lingio vartus apie 
10:00 vai. r.

Šioje iškyloje dalyvauja prit. skautai 
dviratininkai: Darius Aleksiūnas, Danius 
Andriušis, Danius Carauskas, Saulius 
Fabianovich, Viktoras Jučas, Tomas Milo 
ir Marijus Spitrys, du vadovai - Donatas 
Ramanauskas ir Aras Lintakas, ir trys 
automobilių vairuotojai - Violeta 
Fabianovich, Linas Jučas ir Tom Milo.

Mus iš paskos mašina sekė p.Tom Milo, 
brolis Linas Jučas pavažiavo į priekį ir 
mūsų laukė pirmoje sustojimo vietoje 
Grand Mere State parke, o sesės Violetos 
pareigos buvo supirkti maistą ir daug 
“Gatorade”!

Saulė nugalėjo debesis ir pasidarė 
karšta. Patogiu tempu važiavome iki 
Stjoseph miestelio, kur pliaže pavalgėme 
pietus. Dienos kelionė įpusėta. Stjoseph 
miestelyje kertame to paties vardo upę ir 
atsirandame Benton Harbor, kurio gatvės 
tuoj pavirsta į laukų takus. Spaudžiam į

Mūsų grupė prieš išvykstant. Stovi: Donatas Ramanauskas, Danius Andriušis, 
Darius Aleksiūnas, Tomas Milo, Marijus Spitrys, Aras Lintakas. Priekyje: 
Danius Čarauskas, Saulius Fabianovich, Viktoras Jučas.
Nuotr. D.Ramanausko

šiaurę, į Lake Michigan Beach 
miestelį. Lieka dar 12 mylių kelio 
per pušynus bei smėlio kopas kol 
pasiekiam mūsų pirmos nakvynės 
vietą Van Buren State parke apie 
5:30 vai.

Kaip jau buvome pavasario 
iškyloje išsipraktikavę, tuoj 
įsirengiam stovyklavietę - 
pasistatėm palapines ir pastogę 
valgyklai. Išskalbėme 
dviratininkų kelnes ir 
marškinėlius. Kol šviesu ir šilta, 
atsigaivinam šaltame Michigano 
ežero vandeny. Grįžus į 
stovyklavietę, šio vakaro virėjai 
D.Andriušis, D.Aleksiūnas ir 
D.Carauskas paruošė skanią keptų 
bulvių ir kotletų vakarienę, kurią 
baigėme arbūzu. Kol susitvarkėme 
- sutemo. Nors skautai buvo 
sukrovę laužą, jis liko neuždegtas 
-visi krito į miegmaišius.

Šiandien dviračiais

D.Carauskas ir D.Ramanauskas dar 
karta patikrina dviratį.
Nuotr. VFabianovich

nuvažiavome 45-ias mylias.
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Liepos 5 d. pasiruošę keltis per upę: TMilo, S.Fabianovich, M.Spitrys, 
D.Aleksiūnas, D.Čarauskas, D.Andriušis, A.Lintakas ir V.jučas.
Nuotr. DRamanausko

Liepos 6 d. Grand Haven, Ml atsisveikinam su "Broliu Yogi" - D.Ramanauskas, 
TMilo, S.Fabianovich, M.Spitrys, D.Aleksiūnas, V.jučas, D.Andriušis ir 
A.Lintakas. Nuotr. VFabianovich

Antra diena - Liepos 5 d.
Keliamės su saule apie 6 vaL 

ryto. Po javainių, riestainių ir sunkos 
pusryčių nugriaunant palapines ir 
pastogę. Sesei Violetai paduodame šios 
dienos “meniu”. Lipant ant dviračių, 
D.Andriušis pastebėjo, kad jo dviračio 
užpakalinė padanga beveik sprogusi. Sesė 
Violeta nuskubėjo į artimiausią K-Mart 
parduotuvę ir nupirko padangą. Su brolio 
Tom Milo pagalba dviratis vėl paruoštas 
kelionei ir Danius neužilgo prisivijo 
dviratininkus, kurie jau buvo pasiekę 

South Haven miestelį. Palikę South 
Haven važiavom į šiaurę link Saugatuck. 
Sustojam Mt.Baldhead parkelyje 
užkandžiams ir aplankom Pump House 
muziejų ant Kalamazoo upės kranto. Per 
upę keliamės su Saugatuck Chain ferry. 
Kitoje upės pusėje mus sutiko mūsų 
palydovai ir pavaišino “Kilwin’s Fudge” 
šokoladų parduotuvėje Saugatuck 
vidurmiesty. Labai įdomus miestukas. 
Daug senų įdomių krautuvėlių, bei gražių 
vasarnamių. Ilgokai važiavome kol 
atsiradome Holland miestely. Sustojome 

pietums šalia Macatawa ežero. Šaltas ir 
stiprus vėjas pūtė mums tiesiai į veidus. 
Papietavę pervažiavome tiltą per 
Macatawa upę ir atsiradome ant dviračių 
tako šalia Butternut Drive kelio. Tuo 
taku važiavome beveik 20 mylių, kol 
pasiekėm antros nakvynės vietą Yogi 
Bear’s Jellystone park prie Grand Haven. 
Baigę įsikūrimo darbus ir pavalgę 
vakarienę (dešrelės ir kukurūzai), skautai 
išsimaudė parko baseine. Vanduo šiltas, 
bet oras šaltas. Vėl visi ėjo gulti anksti, 
apie 9:00 vai.vakaro. Šiandien dviračiais 
nuvažiavome 57-ias mylias.

Trečia diena - Liepos 6 d.
Kaip jau įprasta - keliamės su 

saule, apie 6 vai. ryto. Diena auksinė. 
Saulėta, bet ne per karšta. Susitvarkę ir 
padarę nuotraukas prie “Yogi Bear” ir 
“Ranger Smith” statulų, iš parko 
išvažiavome apie 8:30 vai. Pirmas 
su toj imas - Grand Haven miesto centre 
“Coffie Grounds” kavinėje, kur vadovai 
išgėrė skanios kavos, o skautai atsigaivino 
šaltais gėrimais. Pravažiavę miesto centrą, 
kirtome Grand upę ir spaudėme link 
Hoffmaster State parko, kuriame 
sustojome poilsiui ir užkandžiui. Bet prieš 
tai dar teko nugalėti kelias dideles smėlio 
kopas.

Neužilgo privažiavome 
Muskegon miestą ir upę, toliau į šiaurę - 
Duck Lake State parką ir atvažiavome į 
Whitehall miestelį. Ten, Veteranų 
parkelyje sustojome pavalgyti pietus. 
Dangus apsiniaukęs, smarkus vėjas, bet 
laimė - iš nugaros. Buvo gerai pailsėti. 
Pavalgę, White Lake tiltu įvažiavom į 
Montague miestelį, kuriame randasi 
Hart-Montague dviračių tako 
įvažiavimas. Ten susitikome 
dviratininką, kuris per devynias dienas 
planuoja apvažiuoti aplink Michigan 
ežerą! Tuo taku keliavome 14 mylių, kol 
privažiavome Shelby miestelį. Pakelyje 
sesė Violeta buvo palikus skautiškus kelio 
ženklus, pagal kuriuos skautai surado 
įvairias “brangenybes” - saldainius. Iš 
Shelby važiavome tiesiai į vakarus Shelby 
keliu. Jame buvo daug didelių mašinų
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“RV’s” ir jie važiavo labai arti mūsų dviračių. Kelias dar ir 
kalnuotas, tai buvo dvigubai sunku juo važiuoti. Buvome labai 
laimingi, kai ilga pakalne nusileidome į Silver Lake miestelį. 
Ten sustojom pasmaguriauti “Whippy Dip” ledų parduotuvėj e. 
Dar už mylios pasiekėme trečią ir paskutinę kelionės nakvynę, 
Yogi Bear’s Jelly Stone Park, Silver Lake apie 6:30 v.v.

Dangus apsiniaukęs. Įsirengę stovyklavietę, visi skautai ėjo 
išsimaudyti ir išsiskalbti dviratininkų drabužius. Po to virėjai 
Tomas ir Saulius paruošė “Taco” vakarienę. Neužilgo visi ėjo 
miegoti. Visi nuvargę. Šiandien dviračiais nuvažiavome 77- 
ias mylias!

Ketvirtoji diena - Liepos 7 d.
Vadovai atsikėlė įprastu laiku 6:00 val.r., bet skautams 

leidome ilgiau pamiegoti. Kol skautai pradėjo krutėti, vadovai 
jau buvo susitvarkę savo palapines ir paruošę pusryčius. Nors 
iš ryto buvo apsiniaukę, bet prieš išvažiuojant jau buvo saulėta 
ir ne per karšta. Paskutinioji kelionės dalis pirmiausia mus vedė 
į Pentwater miestelį, kur sustojome uoste prie Pentwater upės 
trumpam poilsiui ir užkandžiams. Spaudėm vis šiaurėn, 
pravažiuodami Bass ežero pakrantę prieš sukdami į rytus link 
Rako stovyklavietės. Nors paskutinės 10 mylių gan kalnuotos, 
bet skautai jau gerai išsimankštinę ir lengvai kelią įveikia, 
išskyrus vieną kalnelį ant Brye keliuko. Ten keli skautai pirmą 
sykį šioje kelionėje turėjo nulipti nuo dviračių ir lipti kalneliu 
pėsčiom. Sustojome Lakeside kapinaitėse skersai nuo Eden 
ežero, kur randasi stovyklos maudykla. Padėkojom Dievui už 
sėkmingą kelionę. Po to, įvažiavome pro stovyklos vartus, 
kur mus sutiko laukiančios sesėshr broliai...

Šiandien dviračiais nuvažiavome 38 mylias. Iš viso 
per keturias dienas nuo Sawyer miestelio iki Rako 
stovyklavietės nuvažiavom 210 mylių.

Mūsų kelionės tikslas: pasiruošti ir atlikti ilgesnę 
kelionę dviračiais, susipažinti su miesteliais ir gamta pakeliui į 
stovyklavietę ir geriau pažinti vienas kitą. Atrodo, kad viską 
gražiai atlikome. Toliau - žiūrėsime ką ateitis mums atneš...

Vis Budžiu!

Grand Haven, Ml prie kavinės pozuoja kelionės 
palydovai: Tom Milo, Donatas Ramanauskas, Linas Jučas, 
Violeta Fabianovich ir Aras Lintakas.
Nuotr. VFabianovich

Laiku atvykome į stovyklą pirmam vėliavų nuleidimui.
Nuotr. VFabianovich

s.v.v.s.Donatas Ramanauskas
Prit. skautų būrelio kelionės dviračiais vadovas
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KAD MUSŲ ŽODIS NEVERKTŲ

Rygiškių Jono, Lietuvių kalbos tėvo 
-Jablonskio vardo gimnazijoje, 
Marijampolėje, kurioje teko būti 1993- 
čių ir 1994-tų metų vasarą dirbant su 
A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui) bendrija, dėmesį 
patraukė nežinomo autoriaus dailiai 
išrašytas pamokymas. Tuomet jį 
nusirašiau. Neseniai, vartant užrašų 
knygelę vėl jį atradau ir dabar norėčiau 
pasidalinti su “Skautų Aido” 
skaitytojais. Štai j is:

“Taip nelaimingai klostėsi Lietuvos 
istorija, kad svetimšaliai atėjūnai visus 
lietuvius šnekindavo tik rusiškai, 
vokiškai, lenkiškai; mokydavo svetimų 
kalbų žodžių, kurie varydavo iš žmonių 
galvų savuosius, nuo tėvų ir protėvių 
išmoktus lietuviškus žodžius.

į mūsų kalbą įsipynė daug svetimų 
žodžių, vadinamų barbarizmais. Visi 
žinom, kad barbaras yra nekultūringas 
žmogus. Taigi, ir tie nekultūringi 
žodžiai, barbarizmai, tenka tik 
nekultūringiems, mokytis 
nenorintiems, kultūros nesiekiantiems 
žmonėms.

Tačiau, į mūsų kalbą visuomenė, 
kalbininkai tų barbarizmų neįsileido, 
padėjo graži kaimo žmonių kalba, 
tarmės, senieji raštai. Iš jų pasisemta 
gražių lietuviškų žodžių. Tiesa, dar ir 
šiandien pasitaiko išgirsti barbarizmų. 
Šalinkime juos iš savo kalbos.

Labai paplitęs mūsų kalboje “davoj”, 
tapęs netgi kalbos šiukšle. Kiti — 
“bačka" - statinė, “brudas” - biaurybė, 
“čemodanas” - lagaminas, “daboti” - 

saugoti, “divonas”-patiesalas, “gojus” 
- šilas/giraitė, “guzikas” - saga, 
“gvintas” - sriegis, “kaldra” - antklodė, 
“knopkė” - mygtukas, “kolioti” — 
plūsti/barti, “kurtkė” - striukė, 
“mieruoti” - matuoti, “papkė” - 
aplankas ir 1.1.”

Atrodo, kad šis rašinys siekia 
prieškario Nepriklausomybės laikus. 
Vargu ar jis ten kabėjo Sovietų 
okupacijos metais. Dabar barbarizmų 
sąrašą reikėtų gerokai prailginti, 
surašant visus taip gausiai mūsų kalboje 
vartojamus anglicizmus. Kaip gaila ir 
graudu, kad šiais laikais mūsų gražią 
kalbą ir žodį darko ne kokie 
svetimšaliai atėjūnai, o mes patys - 
lietuviai.

s.fil.Ritonė Rudaitienė
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VIEŠNIA "IŠ VADOVĖLIO"

v.s.Nijolė Užubalienė šių metų pavasarį praleido Lietuvoje. Iš tos mielos 
kelionės mūsų sesė rašytoja dalinasi “Širvintoje” (2001 m. birželio 6 d.) tilpusiu

gražiu brolio skauto parašytu straipsneliu. AN

Su išeivijos rašytojais bei jų kūriniais mes dažniausiai 
susipažįstame tik iš knygų. Šį kartą buvo kitaip. Labai 
nustebome, kai nešinas septintos klasės literatūros vadovėliu 
į klasę įžengęs mokyklos direktorius paklausė: “Kas ji?”

Skaityti mokėjom visi, tad garsiai perskaitėme užrašą po 
nuotrauka- Nijolė Jankutė. Priminęs šiek tiek jos biografijos, 
direktorius tarė:

-Ji dabar vieši Lietuvoje, o rytoj atvažiuos į mūsų mokyklą.
Apsidžiaugėm, kad turėsim viešnią “iš vadovėlio”. 

Išsaugodami mūsų mokyklos tradicijas, pasikvietėme ir 
juodiškiečius.

Susitikimas vyko pačioje gražiausioje mokyklos vietoje -

Alionių (Širvintos raj.) mokyklos 
mokiniai sveikina viešnią rašytoją 
v.s.N.Jankutę Užubalienę. Dešinėje 
straipsnio autorius slVidas Braclulis.

Literatų kiemelyje. Kartu atvyko rašytojos jaunystės draugė - mokytoja 
E.Nenorticnė, kuri tarpininkavo rengiant šį susitikimą.

Pasveikinę rašytoją mūsų mokytojo-poeto A.Kryžanausko posmais, paprašėme 
papasakoti apie save, apie kūrybinį kelią.

Prieš akis lyg gyvi iškilo 1944-ųjų metų įvykiai, emigracija į Vakarus, sunki
gyvenimo pradžia kitur, didelis troškimas išsaugoti lietuvišką žodį.

Po gražių prisiminimų pasipylė klausimai. į klausimą, kodėl rašytoja

Rašyt, v.s.Nijolė Jankutė Užubalienė 
(antra iš kairės) su lietuvių kalbos 
mokytojomis.

pasirinko skaitytoją vaiką, išgirdome netikėtą atsakymą: “Rašyti vaikams 
pradėjau tada, kai gimė dukrytė. Neturėjom tada lietuviškų knygų 
vaikams (tik apie spaliukus ir pionierius), o taip norėjosi juos auklėti 
lietuviška dvasia.”

Nijolė Jankutė mano, kad kurdamas rašytojas turi jausti didelę 
atsakomybę. Kūriniuose turi nugalėti Gėris. O menininkas (ar rašytojas, 
ar dailininkas, ar muzikas) turi turėti sąžinę ir moralę.

Pasivaikščiojusi po mokyklą, viešnia tarė: “Kokia maža, bet jauki 
mokykla! Palyginus su mūsų vaikais, Jūs nieko neturite. Bet kartu turite 
daug daugiau negu jie-smagu matyti ir jausti, kad materialiniai dalykai, 
kurie baigia užvaldyti ir pražudyti pasaulį, čia, Lietuvos kaime, neužgožia 
žmogaus, ypač mokytojo, dvasios”.

Sužinojusi, kad mažos mokyklos po truputį uždaromos, rašytoja
nuliūdo, prisimindama, kiek daug energijos ir dvasinių jėgų reikėjo, kada 
svetimame krašte norėjo išsaugoti tėvų kalbą ir lietuvišką kultūrą.

Rašytojos dėmesį patraukė būrelis skautų. Pasirodo, pati rašytoja yra skautė, o 
Čikagoje labai gilios lietuvių skautų tradicijos.

Tai buvo greičiausiai pralėkusios akimirkos mano gyvenime. Širdyje dar ilgai
išliks prisiminimai apie susitikimą su išeivijos rašytoja Nijole Jankute.

Vidas Bradulis
Lietuvių kalbos būrelio narys, 
“Kerniaus” draugovės “Vyturėlių” 
skilties skiltininkas, 9 kl.mokinys.
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Š.m. birželio 16-23 dienomis gražioj Dainavos stovyklavietės 
gamtoj susirinko Clevelando ir Detroito skautės ir skautai 
“Jaunos jėgos” stovyklom Dalyvavo apie 130 sesių ir brolių, 
vadovų ir tėvelių.

Pastovyklių vadovai.ir jų padėjėjai paruošė programą, kuri 
buvo įvairi ir įdomi - lauko virtuvė, iškylos, plaukimas 
baidarėmis, pionerija, darbeliai, patyrimo laipsnių programos, 
akmenimis laipiojimo pašnekesys, sportas.

Jaunų šeimų pastovyklei vadovavo vyr.sk.Lina Anužienė, 
vilkiukams - s.v.Rimas Matvekas, paukštytėms - s.Vilija 
Klimienė, skautams - s.v.Paulius Jurgutis, skautėms-ps. Daiva 
Lukasiewicz, prityrusiems skautams - s.v.Phil Moss, 
prityrusioms skautėms - s. Alma Sventickienė. Vakarinių 
programų vadovė - vyr.sk.Aleksa Moss, slaugė - vyr.sk.Dalia 
Harp, šeimininkai - ps.Rita Kasputienė ir s.v.Edmundas 
Kasputis, stovyklos viršininkė - v.s.Rasa Karvelienė.

Stovyklos atidarymo metu vilkiukų įžodį davė Audrius ir 
Aleksas Matvekai ir Romas Sonta. Skaučių įžodį davė Liana 
Butkūnaitė, Rima Giedraitytė, Diana Jankutė, Diana 
Karvelytė, Monika Mikulionytė, Karina Puškoriūtė, Kaitlyn 
Snowberger, Liana Sontaitė ir Dalia Zubrickaitė.

Sekmadienį vakare, jaukioj prityrusių skaučių pastovyklės 
aplinkoj, prityrusių skaučių įžodį davė Milda Chmieliauskaitė, 
Milda Maciulevičiūtė ir Svaja Mikulionytė. Gale savaitės, 
sėkmingai atlikę įvairius uždavinius ir reikalavimus, broliai 

uždegti laužą kuo greičiau ir su kuo mažiau degtukų ir pan. 
Gale savaitės, šį įdomų užsiėmimą laimėjo komanda, surinkusi 
daugiausia taškų.

Stovykos nuotaika buvo puiki. Ačiū visiems vadovams, 
tėveliams ir jaunimui, kurie taip gražiai sugyveno, draugavo, 
dirbo ir skautavo. Iki pasimatymo kitą vasarą.

rk

Andrius Giedraitis, Algytis Kasputis, Tadas Kasputis, Lukas "Jauna Jėga!"
Laniauskas, Gytis Mikulionis ir Gytis Stapušaitis davė prityrusių 
skautų įžodį.

Stovyklos tema “Jauna Jėga” buvo parinkta pagal populiarią 
televizijos programą “Survivor”. Pradžioje savaitės 
stovyklautojai buvo suskirstyti komandomis, kurios kasdien 
per popietinius užsiėmimus turėjo atlikti įvairias užduotis - 
“challenges”: iš gamtinės medžiagos padaryti puoduką, kuris 
laiko vandenį, ir juo pripildyti kibirą; surinkti kuo daugiau 
reikmenų išsilaikymui gamtoje ir kuriuos “saugo” vadovai; 
sugalvoti kuo daugiau dainų su paskirtais žodžiais; pastatyti ir

Katerina Stungytė, Lina Majorovaitė ir Kaitlyn Snowberger 
ruošia saldžią
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Dainuojame su sesėmis Regina ir Kristina

Daria, Laura, Karina ir Liana skuta bulves 
kugeliui

Monika ir Diana kugelį maišo

Pasiruošę plaukti baidarėmis

Penktoji komanda laimėjo užduočių konkursą 
("survivor challenges")

Andrius Gotci, Marius ir Erikas Anužiai 
stato pilį
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Eglė Širvinskaitė pavirto į undinę... Skautų rikiuotė

Prityrusios skautės po įžodžio. Kairėje "Neringos" t. t-kė 
s.filVirginija Rubinski, dešinėje - "Gabijos" t-kė v.s.Rūta 
Karvelienė.

Andrius Moss pereina į skautus 
vyčius kandidatus. Sėkmės!

Prityrusio skauto įžodį davė Gytis Stapušaitis, Tadas "Jaunos Jėgos" vilkiukai 
Kasputis, Gytis Mikulionis, Lukas Laniauskas, Andrius
Giedraitis ir Algytis Kasputis.
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"LOS ANGELES 50"
Tai Ramiojo Vandenyno rajono stovykla, vykusi š.m. birželio 

27 - liepos 8 dienomis Rambyne, netoli Big Bear, CA
“Rambynas 2001” nušvisdavo kas dieną kompiuterio ekrane 

su stovyklos dienų aprašymais ir gausiomis nuotraukomis, kurių 
suskaičiavau virš 200. Tai nuostabi dovana, kurią tinklalapio 
vadovai'Webmeistrai s.v. Aras N.Mattis, s.v.Vincas Giedraitis ir 
vyr.sk.Nida Variakojienė suteikė mums visiems, nes už 
tūkstančių mylių būdami, kasdieną galėjome “kartu stovyklauti 
ir džiaugtis”.

Spausdiname Ramiojo Vandenyno vadės v.s.Birutės 
Prasauskienės atsiųstą straipsnį ir kelių dienų aprašymus iš 
tinklalapio. AN

Šios vasaros Ramiojo Vandenyno rajono skautų ir skaučių 
stovykla buvo pavadinta “Los Angeles 50”. Stovyklos 
viršininkas-s.fil.Tadas Dabšys.

Pastovyklės pasivadino pirmųjų Los Angeles tuntų vardais.
Skautai “Žalgirio” pastovyklei vadovavo sfil.Vytenis Vilkas ir 

s.v. Aras Mattis. Prityrusių skautų vadovas - s.v.Marius 
Aneliauskas, skautų - s.v.kand.Alcksas Newsom, vilkiukų - 
ps.Kęstutis Reivydas, programos vedėjas - s.v. Aidas Mattis.

Skaučių “Palangos” pastovyklei vadovavo ps.fil.Danutė 
Mažeikienė su padėjėja ps.Regina Polikaitienė. Paukštytes 
globojo net 3 vyt. skautės kandidatės Daiva Mattytė, Simona 
Gajauskaitė ir Elina Venckienė. (Kai kajotes naktį pradeda loti, 
ir trijųglobėjųncužtenka!) Skaučių vadovės - vyr.sk.kand. 
Audra Griciūtė ir Auksė Stočkutė, prityrusių skaučių - 
vyr.sk.kand. Aušra Venckutė ir Karina Balčaitė, pastovyklės 
komendante ir laužavedė - vyr.sk.kand. Daina Mattytė, iškylų 
vadovė - vyr.sk.kand. Aušra Venckutė.

Savaitgalį atvažiavo daug jaunų šeimų ir įkūrė “Čia tik 

pradžia” liepsnelių ir giliukų pastovyklę su vadovėmis ps.Rita 
Žukiene ir ps.Lina Ruplėniene.

Susirinko ir astuonios vyr. skautės kandidatės su vadove 
ps.Tina Petrušyte Udriene atlikti užduotus darbus ir sujaudinti 
seses vyresniąsias skautes savo giliai išmąstytomis temomis.

Birželio 30 d., šeštadienį Rambyne vyko ir ASS suvažiavimas 
su kandidačių apklausinėj imu ir temų skaitymu. Dalyvavo ASS 
Vadijos Pirmininko pavaduotoja v.s.fil.Zita Rahbar ir Los 
Angeles ASSko-pirmininkėsps.fil.Teresytė Giedraitytė ir 
psdil.Vilija Zemaitaitytė.

Negalime pamiršti ir mūsų pagalbinio personalo, be kurio 
jokia stovykla neįvyktų. Iždininkai buvo ps.Audra Reivydienė ir 
ps.Juozas Venckus, ūkvedžiai - broliai Algis Vaitkus ir Vygantas 
Grinius, pinnoji pagalba-Kristina Bandžiulienė, ps.filJūratė 
Venckienė ir s.fil. Alma Stočkienė, šeimininkės - sesės Valerija 
Hale ir Laima Žilinskienė, religinės programos vadovė - 

ps.fi l.Jūratė Venckienė.
Pradžioje stovyklos atvyko mieli svečiai iš Arizonos - 

v.s.fil.Kazys Matonis ir v.s.fil.Gilanda Matonienė. Jie daug 
pagelbėjo programos ir pionerijos darbuose.

Šeštadienį, iškilmingo vėliavų nuleidimo metu, rikiuotėje 
dalyvavo virš 100 uniformuotų skautų ir skaučių. Trumpai Los 
Angeles 50 metų jubiliejaus programai vadovavo RVR vadė 
v.s.Birutė Prasauskienė. Prisiminėme visus mūsų mirusius seses ir 
brolius perskaitydami jų vardus. Sveikinimus gavome iš LSS 
Seserijos ir Brolijos Vyr. Skautininkų v.s.fil.Ritos Penčylienės, 
v.s.Romo Otto ir jo pavaduotojo v.s.fil.Albino Seko, “D'augo” 
redaktorės Danutės Bindokienės, “Skautybės Kelio” redaktorės 
j.v.s.Irenos Regienės, taip pat iš Los Angeles Skautininkų 
Ramovės vadovų v.s. Alfos Pažiūricnės ir v.s.fi L Eugenijaus Vilko. 
Žodžiu mus pasveikino čia apsilankęs Detroito “Baltijos” tunto 

tuntininkas ps.Paulius Jankus ir vadovams padovanojo Detroito 
50-čiui atžymėti stovyklinius marškinėlius. 21 -ojo amžiaus 
technologija nuseka mus net į tolimus kalnus - kasdienį mūsų 
stovyklos gyvenimągalima rasti www.skautai.com/rambynas 

sesė Birutė P.
Gamtos diena
Pažįstamas garsas nutraukė ramią miško tylą. “Mankšta! 

Dabar!” Skautai šoko iš jų šiltų lovelių, skubėdami ieškojo jau 
spėjusių sudulkėti batų ir, pusiau miegodami, bėgo iš palapinių į 
mankštą. Sesės mankštinosi pagal modernios lietuviškos 
muzikos garsus, o skautai pagal brolio Alekso Newsom stiprius 
nurodymus. Ir tai buvo jiems tik pradžia, nes vėliau jie iškylavo 
prie “Grybo akmens”, aut kurio keli geltonšlipsiai net bijojo 
lipti.

Skautės irgi daug dirbo. Iš lyto baigė statyti septynių pėdų 
bokštą kuris tuoj buvo vaikų išbandytas ir skautų vyčių 
patvirtintas. Bravo sesės! Tas bokštas pasidarė nauja skaučių 
kandidačių susibūrimo vieta.

Ryto darbų ir iškylos prakaitą nuplovėme amerikiečių skautų 
baseine ir tuoj pradėjom ruoštis priimti savaitgalio svečius. Visi 
kartu puošėme stovyklavietę. Skautiškoji dvasia spindi tarp 
aukštų pušų Rambyne!

Šiandien jau pradėjo atvykti jaunos šeimos. Giliukai ir 

liepsnelės dėvėjo naujus baltus kaklaraiščius ir puošė savo 
gaireles.

Po trumpo laužo šį vakarą bus “50 s Sock-hop” šokiai. Taip 
pradėsime švęsti skautavimo 50-tįLos Angeles. Rysime seiles 
laukdami “rootbeer floats” ir, apsirengę pagal 1950-jų madą 
šoksime “twistą” ir kitus šokius visą naktį...

Linajocaitė
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Jubiliejaus diena
Šiandien mes šventėme 50 metų skautavimo sukaktį Los 

Angeles.
Visa stovykla atsikėlė mankštai ir skaniems pusryčiams. Po 

pusryčių skautės iškylavo gražiuose San Bernardino kalnuose, o 
broliai baigė ruoštis patyrimo laipsnių programai ir dailino savo 
pastovyklę.

Vidurdienį į stovyklą atvyko paukštytės ir vilkiukai, ir jaunos 
šeimos. Vilkiukai tuoj susitvarkė pastovyklę ir žaidė krepšinį. 
Paukštytės prižiūrėjo mažesnius vaikus šeimų pastovyklėje.

Vėliavų nuleidimo metu, keli broliai ir sesės davė įžodį ir gavo 
naujus geltonus kaklaraiščius. Visi daug išgirdome ir išmokome 
apie Rambyno stovyklavietę. Po labai skanios vakarienės vyko 
kūrybingas laužas, o vėliau, valgydami skanius naktipiečius, 
žiūrėjome skaidres iš Rambyno praeities.

V iktutė Balčaitė
Išvykos diena
Lietuviško roko garsais pirmadienį buvo pakelta stovykla. Ši 

diena - išvykos diena. Jodinėjome arkliais, skautės mieste 
pasidarė “tie-dye” marškinius. Prieš pietus visi nuvykome į 
baseiną. Besimaudant užėjo griaustinis ir tuoj lipom lauk iš 
vandens. Pradėjo lynoti - buvo gana malonu taip atvėsti.

Vėliau brolis Marius Aneliauskas paaiškino iškylavimo 
taisykles ir ką kiekvienas turi pasiimti į naktinę iškylą, nes rytoj - 
iškilos diena.

Patyrimo laipsnių ir specialybių diena
Diena prasideda “išpirkimais”. Skautų “Pensininkų” skiltis, 

nakties žaidimo metu paėmė sesių pastovyklės gairę. Reikia 
išsipirkti...

Netrukus pradėjo smarkiai lyti - gera proga prisėsti prie 
patyrimo laipsnių programų. Vėliau visi nuėjo prie Wilberio 
prūdo žaisti ir plaukioti laiveliais, o brolis Kęstas paukštytes ir 
vilkiukus nuvedė į buvusią aukso kasyklą, parodė ir papasakojo 
kaip seniau buvo kasamas auksas.

Vakare stovyklos viršininkas patarnavo broliams vakarienės 
metu, taip už skautes išpirkdamas j ų gaireles. O laužo programą 
paruošė skautai ir visi smagiai pasišildė ir padainavo.

Skautiškumo diena
Šiandien paskutinė pilna stovyklos diena. Vyksta skautorama, 

baigiami patyrimo laipsnių darbai. Vėliavų nuleidime daug, daug 
įsakymų. Beveik laikas važiuoti namo...

Stovyklos uždarymas
Anksti rytą naujos vyresniosios skautės prikėlė stovyklą 

besidžiaugdamos mėlynais kaklaraiščiais, o valgykloje jų laukė 
iškilmingi pusryčiai, kuriuos broliai ruošė nuo penktos valandos 
ryto.

Dar prieš pietus buvo nuleistos vėliavos, visi gražiai 
apdovanoti ir atsisveikinom iki kitos stovyklos. Buvo labai 
smagu šiais metais! Budėkite!

s.v.Aras N.Mattis

'Aš su seneliu statom medinius lėktuvus. Man labai 
patinka būti skaute" - Julytė.
"Man senelis padeda įlipti į medį. Yra linksma būti 
paukštyte!" - Carina
Trys kartos skautybėje. Vs.fil.Sigitas Miknaitis, ps.Rūta 
Miknaitytė Ozers, Janina Miknaitienė ir priekyje Julytė ir 
Carina Ozers.

"Vienybė težydi" stovykloje Rakė, kartu su tėveliais 
stovyklavo "Miško vaikai" - būsimieji vilkiukai ir 
paukštytės.

Nuotr. ps.lndrės Rudaitytės-Jeske
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"VIENYBĖ TEŽYDI" RAKO STOVYKLAVIETĖJE

Prityrusių skautų pastovyklės 
dienoraštis

Liepos 7 d. Pirmą vai. p.p. visi skautai 
jau buvo stovykloje. Papietavę, šokom 
prie stovyklos įrengimo darbų. Pionerijos 
projektas buvo pastatyti džiovyklą 
miegmaišiams, rankšluoščiams bei 
skalbiniams. Skautai turėjo progą 
pavartoti miško įrankius ir išbandyti savo 
žinoj imą ir gabumus.

Vakare pastovyklės laužas. Mažai 
dainų; smagu ramiai sėdėti apie lauželį, 
dalintis mintimis apie praėjusią kelionę į 
stovyklą dviračiais ir ateinančias 
stovyklavimo dienas. Numatyta įdomi 
stovyklos programa: kelionės dviračiais, 
“Stovyklautojo Kirvuko” ženklo 
programos atlikimas ir prityrusių skautų 
kandidatų paruošimas įžodžiui.

Liepos 8 d. Po pusryčių šv.Mišios 
atnašaujamos kun. Ambraso. Oras 
saulėtas, karštas. Visur dulkės, ypač 
vilkiukų rajone. Po pietų vyksta antras 
pionerijos projektas - dviračių 
pastatymui stovas. Skautai dirbo smarkiai 

ir dienos pabaigoje 14 dviračių jau buvo 
tvarkingai sustatyti naujame įrengime.

Vakare bendras stovyklos laužas, 
vadovaujamas laužavedės sesės Ramonos 
Žemaitienės.

Liepos 9 d. Ryto mankšta - 7-ios 
mylios dviračiais. Pastovyklė aiškiai 
pasidalino į dvi grupes: priekyje traukė 
“geltonmarškiniai” - tai skautai, kurie į 
stovyklą atvyko dviračiais padarydami 
210 mylių kelionę, o juos sekė “žaliukai” 
apsivilkę žalius darbo uniformos 
marškinėlius. Matėsi, kad 
“geltonmarškinius” kelionė buvo 
sustiprinusi.

Užsiėmimuose po pusryčių kiekvienas 
skautas turėjo susikrauti lauželį ir užvirti 
puoduką vandens. Kai kurie tai atliko per 
pusvalandį, kitiems užtruko vos ne tris 
valandas! Sunkiausiai sekėsi tiems, kurie 
per daug skubėjo.

Po pietų sesė Shirley Ambutienė vieną 
skiltį mokė “CPR” pagrindus (apie 
dirbtiną kvėpavimą ir širdies plakimą), 
o dr. Mindaugas Griauzdė dėstė kitus 
pirmos pagalbos būdus antrai skilčiai.

Vakare į mūsų laužavietę atėjo jūrų 
skautai,-ės ir prit. skautės. Smagiai 
padainavome ir pažaidėme keletą 
žaidimų. Naktinio žaidimo - “puolimo” 
metu prit. skautai pagavo jūrų skautę 
“Pupą”, bet kitoms pasisekė pagrobti 
“Degančių slibinų” gairelę.

Liepos 10 d. Šį rytą - 10 mylių 
dviračiais. Baigiame pirmos pagalbos 
kursus, o po pietų “gamtos žygis”. 
Uždavinys - surasti visus medžius, kurie 
yra surašyti “Rako medžiai” (1980) 
knygutėje.

Pastovyklės laužo tema: kuris skautiškas 
momentas gyvenime paliko giliausią ar 
labiausiai prisimenamą įspūdį. Dalinomės 
savo prisiminimais.

Liepos 11d. Rytinė mankšta - 12 
mylių!! Po pusryčių skautai vyčiai 
kandidatai ir vyr. skautės kandidatės 
vadovavo prit. skautų ir skaučių 
orientacijos užsiėmimams. Pasidalinę į 
keturias mišrias skiltis skautai žaidė 
įvairius žaidimus skirtus kompaso ir 
žemėlapio naudojimo supratimui.

Sustojame pakely netoli Sleeping Bear Dunes. Iš k.: D.Čarauskas, DAndriušis, D.Ramanauskas, D.Aleksiūnas, VJučas, 
S.Fabianovich, M.Spitrys, PPIatakis, J.Ankus, T.Ambutas, D.Jutzi, TMilo, L.Stropienė, PLeipus, TMilo, TStropus.

Nuotr. Laranos Stropienės
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Ilsimės ir užkandžiaujam.

Po pietų pradėjome ruoštis dviejų 
dienų kelionei dviračiais.

Liepos 12 d. Atsikėlę sudėjome 
dviračius ir kelionės reikmenis į mašinas. 
Tuoj po pusryčių išsirikiavome visi iškylos 
dalyviai: prit. skautai ir kandidatai Danius 
Andriušis, Darius Aleksiūnas, Danius 
Carauskas, Saulius Fabianovich, Tomas 
Milo, Marijus Spitrys, Darius Jutzi, 
Paulius Leipus, Viktoras Jučas, Jonas 
Ankus, Tomas Ambutas, Pūkas Platakis, 
“Varlių” skilties prit. skautės Audra 
Brooks, Alina Meilytė, Julytė Vallee ir 
vadovai Donatas Ramanauskas, Rasa 
Ramanauskienė, Renata Borucki, Dalia 
Zygienė, Aras Lintakas, Tadas Stropus, 
Larana Stropus ir Tom Mito.

Išvykome apie 10:00 v.r. Traverse 
City, MI (apie 90 mylių į šiaurę nuo 
Rako) dviratininkai išsikrovė dviračius, 
o prit. skautės važiavo toliau link 
Leelanau State parko su sesėmis Dalia, 
Rasa ir Renata. Dviračiais pradėjome 
važiuoti apie 12:00 p.p. Važiavome į 
šiaurę pagal Grand Traverse įlankos 
krantą. Oras labai gražus, kiek vėjuotas. 
Pakelyje sustojome dviejuose 
miesteliuose: Sutton’s Bay ir Northport. 
J Leelanau State parką, kuris randasi 
pačiame Leelanau pusiasalio šiaurės gale 
atvykome apie 5:30 v.v. Prie parko 
įvažiavimo mus sutiko sesės “Varlės”. 

Tuoj pradėjome ruoštis nakvynei ir 
gaminti vakarienę, kurios patiekalas buvo 
skautų mėgiamas “Caveman Stew” - 
mėsos ir daržovių mišinys keptas 
aliuminijuje ant anglių. Broliai ir sesės 
gražiai dirbo kartu ir, kai viskas buvo 
paruošta, kartu susėdę pasimeldėme 
dėkodami už gražią dieną ir gerai 
pasisekusią kelionę. Tada valgėme kaip 
“kanibalai”. Visi buvome labai išalkę po 
ilgos dienos kelionės.

Po vakarienės prit. skautai kandidatai 
išėjo pasvarstyti skautų įstatų prasmę. 
Tuo metu kiti prit. skautai ir vadovai 
labai jaukioje vietoje Leelanau švyturio 
papėdėje, netoli Michigan ežero kranto, 
paruošė lauželį. Prie to lauželio, 
paskutiniams saulės spinduliams 
šviečiant, prityrusio skauto įžodį davė 
Marijus Spitrys, Darius Jutzi, Viktoras 
Jučas, Paulius Leipus, Jonas Ankus, 
Tomas Ambutas ir Pūkas Platakis. Visi 
nustebo, kai mūsų įžodžio lauže atsirado 
stovyklos viršininkas Edis Leipus. J is labai 
gražiai pasveikino naujus prit. skautus, 
kurių tarpe buvo ir jo sūnus Paulius. Po 
įžodžio vaišinomės sausainiais, karšta 
kakava ir sprogdintais kukurūzais - “pop- 
com”. Vakaras šaltas ir vėjuotas. Su noru 
lindome į savo šiltus miegmaišius 
sapnams apie rytojų... Tikimės, kad 
nauj ieji prityrę skautai ilgai prisimins savo 
įžodį tokioje nuostabioje vietoje.

Liepos 13 d. Kėlėmės su aušra. 
Susitvarkę savo stovyklavietes, 
pasiruošėme pusryčius. Šiandien kelionę 
pradėjome apie 9:00 v.r. Trumpai 
sustojome Northport miestelyje, o po to 
važiavome nauju keliu, kuris daugiau 
kalnuotas negu vakar dienos takas. 
Leeland miestely atsiradome apie 11:30 
v.r., kur sustojome pietums. Malonu, kad 
tuo pačiu metu atvažiavo ir sesės, tai kartu 
pavalgėme. Po pietų kelias išsilygino. 
Privažiavome nuostabiai gražų Glen Lake 
ežerą. Kelionę dviračiais baigėme Empire 
miestelyje, Sleeping Bear Dunes Na- 
tional Lakeshore informacijos centre. 
Ten yra muziejus ir informacinis kioskas 
apie vietovės geologiją, istoriją ir gamtą. 
Ilgai nebedelsėme, nes mūsų dar laukė 
dviejų valandų kelionė mašinomis atgal 
į stovyklą.

Spėjom grįžti laiku į stovyklą 
vakarienei. Vakarinė programa - 
ŠOKIAI!! Visi kelionės dalyviai galėjo 
pasididžiuoti savo atlikimais ir papasakoti 
tiems, kurie nedalyvavo. Brolis Justinas 
Andriušis gražiai tvarkė šokių muziką.

Liepos 14 d. Šįrytąsu mumis mankštą 
dviračiais atliko jūrų skautė “Pupa”. Tai 
buvo jos kaklaraiščio atpirkimas, nes ji 
buvo pagauta prit. skautų pastovyklėje 
puolimo metu. “Pupą” lydėjo jūrų skaučių 
vadovė Laura Lapinskienė. Taip pat sesę
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Prie Crand Traverse švyturio: D. Ramanauskas, M. Spitrys, T Milo, D. Čarauskas, D. Aleksiūnas, S. Fabianovich, A.
Brooks, A. Meilytė, JValle, D.Jutzi, VJučas, J.Ankus, TAmbutas, D.Andriušis, PPlatakis, PLeipus, TStropus.

Nuotr. L.Stropienės

“Pupą” prie kiekvienos kryžkelės sutiko 
jūrų skaučių būrelis.

Po pusryčių sk.vyčiai kandidatai ir vyr. 
skautės kandidatės paruošė orientacijos 
varžybas. Dalyviai susiskirstė poromis, iš 
viso 18 komandų. Kiekviena pora per 
trumpiausią laiką bandė surasti miške 
sukabintus kontrolės punktus 
(vėliavėles) sužymėtus žemėlapyje. 
Varžybas laimėjo prit. skautai Saulius 
Fabianovich ir Danius Čarauskas.

Popiet stovyklą lankė svečiai ir tėveliai. 
Mūsų pastovyklė paruošė pasirodymą 
bendram laužui. Pasipuošėm paparčių 
sijonais, “kauliniais” karoliais ir juodu 
grimu. Įbėgę į laužavietę atlikome du 
šūkius: “Tango-o” ir “Flea-Fly”. Visibuvo 
labai nustebinti. Labai seniai tokią 
aprangą ir šūkį matėme Rako 
stovyklavietėje.

Liepos 15 d. Sekmadienis. Sv. Mišias 
laiko kun. Ambrasas. Prie Lake Eden 
ežero dalyvavome Jūros dienos apeigose.

Po pietų, pastovyklės viršininko 
pavaduotojas brolis Tom Milo mums 
pravedė strėlėmis šaudymo užsiėmimą. 
Vakare buvo mūsų pastovyklės laužas. 
Pakvietėm apsilankyti prit skautes ir 
vilkiukus. Linksmai padainavome su 
vilkiukais, kurie neužilgo išėjo poilsiui, o 
likę vyresnieji dar pažaidę kelis laužo 
žaidimus, vėl dalinomės įdomiausiais 

skautiško gyvenimo prisiminimais.
Liepos 16 d. Poilsio diena. Mūsų 

pastovyklė, kurioje stovyklavo ir skautai 
vyčiai kandidatai Danius Andriušis, Aris 
Dumbrys, Karolis Užgiris ir Julius 
Griauzdė, kartu su sesių “Sutartinės” 
pastovyklė važiavome prie Lake Hamlin 
į Ludington State parką. Skautai vyčiai 
kandidatai labai gražiai ir skaniai paruošė 
visiems pietus. Prit. skautai prieš pietus 
dar išėjo trumpai iškylai į parko gamtos 
informacijos centrą, kur atliko įvairius 
uždavinius.

Po pietų lipome į aukštą smėlio kopos 
viršūnę ir bėgome žemyn. Grįžę prie kitų 
stovyklautojų, dar atsigaivinome ežero 
vandenyje prieš grįžtant į stovyklą.

Vakarinė programa - naktiniai 
žaidimai, kuriuos paruošė sesė Ramona 
Žemaitienė.

Liepos 17 d. Šiandien pradėjome 
stovyklos likvidavimo darbus. Po 
pusryčių nugriovėme įrengimus ir 
paruošėm vietą, kur gražiai sustatėme 
visus pionerijai naudotus rąstus. Popiet 
pirmą kartą stovykloje buvo lietaus. 
Gerai, kad dulkes sumažino, blogai, nes 
palapines sušlapino. Lietui lyjant 
mokėmės kaip daryti įvairius virvių 
sujungimo, sudūrimo (splices) būdus

Vakare vyko paskutinieji šokiai. Nors 
ir bandė išsilaikyti iki 12 vai., bet kiti 

pradėjo snausti sėdėdami prie stalų. Vis 
dėl to visi smagiai užbaigėm paskutinį 
stovyklos vakarą.

Liepos 18 d. Paskutinioji stovyklos 
diena. Prityrusiems skautams teko atlikti 
virtuvės ir išviečių valymo tarnybas. 
Skautai vyčiai kandidatai baigė gražiai 
sutvarkyti palapinių sandėlį. Autobusas 
link Lemonto išvažiavo apie 12:00 vai. 
Kas liko, baigė stovyklos uždarymo darbus 
ir taip pat iškeliavo namo. Dabar liko 
nuotraukas išaiškinti ir aprašymus 
užbaigti...

■Tikimės, kad dviračių kelionės ir 
stovyklos metu skautai pasisėmė daug 
naudingų ir praktiškų žinių, o 
prisiminimų visam gyvenimui. Iki 
sekančios stovyklos, kur ji bebūtų...

Vis Budžiu!

s.v.v.s.Donatas Ramanauskas
Prityrusių skautų pastovyklės 
viršininkas
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IŠLYDĖTI ...

s.Gajutė Valterytė O’Brien mirė 2001 m. liepos 1 d., 
Londone, Anglijoje.

Sesė Gajutė gimė 1945 m. Vokietijoje, 1947 m. su 
tėveliais atvyko į Angliją. Birmingham universitetą baigė 
laipsniu biochemijoje.

“LSS Anglij os Raj ono Albume 1947-1983” užrašytos 
Gajutės skautiškojo gyvenimo datos prasideda 1959 m.,kai ji, 
būdama keturiolikmetė, dalyvavo tarptautinėje stovykloje 
Danijoje. Ėjo skiltininkės, draugininkės, rajono iždininkės, 
administratorės pareigas. Nuo 1963 m. vadovavo dvylikoje 
stovyklų, 19704972 m. buvo Angį i jos rajono vadeivė-atstovė. 
Anglijos lietuvių jaunimui atstovavo dvejuose Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresuose. Daugelį metų mokė “Maironio” 
šeštadieninėje mokykloje, priklausė lietuvių “šv.Kazimiero” 
parapijos chorui.

Atsisveikinimui ir Gajutės prisiminimui šv.Mišios tuo 
pačiu metu buvo laikomos Lietuvoje ir šv.Kazimiero bažnyčioje 
Londone, kur dalyvavo gausi lietuvių visuomenė, lietuviai ir 
anglai skautai. Atsisveikindamas v.s.Jaras Alkis sakė:

“. ..J skautų organizaciją Gajutė įstojo 1952 m. ir nuo 
to laiko neapleido skautiškos veiklos. Drauge su savo mylimu 
vyru Vincentu ji ėjo skautybės keliu ir savo duotą įžodį dirbti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui nepamiršo visą savo gyvenimą. 
Gajutė turėjo ypatingai tvirtą pareigos jausmą ir neišpasakytai 
malonų būdą; su ja dirbti buvo privilegija. Ji rado laiko ir jėgų 
ir reprezentaciniam darbui. Vienas iš jai gražiųjų momentų 
buvo, kai teko susitikti ir pakalbėti su pasaulio skautų įkūrėjo 
žmona Lady Baden-Powell. Už nuveiktus darbus Gajutė buvo 
apdovanota Tėvynės Dukros žymeniu ir Ordinu užNuopelnus. 
Mūsųvisųgili užuojauta jos mylimam vyrui Vincentui, vaikams 
Ričardui, Nijolei, Tomui, seseriai Audrilei, broliams Rimantui 
ir Ramūnui ir visai šeimai.”

Nors sesės Gajutės vyras v.s.Vincent, LSS Europos 
rajono vadas, laisvai kalba ir rašo lietuviškai, bet ... labai 
dideliam džiaugsmui, ar labai dideliam skausmui išreikšti mes 
glaudžiamės prie gimtosios kalbos... Jo žodžiai:

“.. .Gajutė was in every way the “golden girl” of the 
Lithuanian Community in Great Britain. She was a wonder
ful friend, wife and mother. She was in every way an ideal 
scout. She was proud of her Lithuanian heritage and taught 
us so well that our children speak Lithuanian, and so do I. 
She was a founder member of the London Vakarone Club, 
that did so much to spread knowledge of Lithuania to young 
people in the London area. She was totally responsible for my 
involvement with Lietuvybe and Lithuanian scouting. She 
also helped me run the “Geležinio Vilko” draugovę as well as 

our English scouting group. One of her proudest moments 
was when she and I went to Lithuania to take part in the 
Song Festival in Vilnius To be part of a choir made up of 
some 15000 Lithuanians was a truly uplifting experience. But 
she was also keen to learn more and more about the Irish 
heritage of our family. She loved singing Irish songs especially 
“The Meeting of the Waters”. The last verse of that song was 
one that she particularly liked and it seems especially apt to
day:

Sweet vale of Avacoa how calm would I rest,
In thy bosom of shade with the friend I love best,
Where the storms that we feel in this cold world shall cease, 
And our hearts like thy waters be mingled in peace.”

Anglijos lietuvių skautų vadovai su Pasaulio Skaučių 
Vade: B.Zinkus, GValterytė, Lady Baden-Powell, 
G.Zinkienė ir J.Maslauskas.

s.fil.Ona Mendelevičiūtė Kotovienė mirė 2001 m. rugpjūčio 
2 d., Riverside, IL.

Skautiškoje spaudoje sesę Onutę matome 1954 m. 
kaip Studenčių Skaučių “Gražinos” draugovės pirmininkę. 
Toliau sekė visas dvidešimtmetis skautiškos veiklos. 1955 m. 
ASD Chicagos skyriaus pirm. t.n. O Mendelevičiūtė su 
kapt.Kaziu Rimu buvo “Lituanicos” tunto oro skautų 
“St.Dariaus ir St.Girėno” draugovės vėliavos krikšto tėvai.

1957 m. - laikina ASD pirmininkė. Dukrelėms Sabinai ir 
Kristinai augant “Aušros Vartų” tunte, Chicagojc, sesė Onutė 
dirbo tėvų komitete, ėjo vadovės pareigas 1968 m. Tautinėje 
stovykloje, 1971 m. jaunųjų vadovių,-ių stovykloje, Rakė ir 
tunto stovyklose.

22



RUGSĖJIS • SPALIS (13

ASAMAKAI - SNIEGBAČIAI
Skautiškas rankdarbis

"Asamak" yra Šiaurės Amerikos indėnų žodis, 
kuris, išvertus į lietuvių kalbą, būtų sniegbačiai 
(ang. - snowshoes). Aš juos vadinsiu asamakais, 
nes indėnai juos išrado prieš kokius 6000 metų. 
Asamakų nenaudodavo Lietuvoje. Jie pasirodė 
Europoje tik prieš kelis šimtus metų, todėl nėra 
lietuvių apavo dalis.

Indėnai gamindavo asamakų rėmus iš medžio, 
o varstymą (ang. - lacing) išpindavo iš gyvulių 
odos gaminto lyno. Dabar yra moderniškesnių 
asamakų, pagamintų iš lengvo metalo ir dirbtinos 
medžiagos.

Asamakų yra įvairių rūšių. "Meškos letena" 
(ang. - bearpaw) atrodo kaip pailgai ištemptas 
kiaušinis. Ši rūšis tinkamiausia tankiuose 
miškuose ar krūmuose, kur reikia dažnai 
sukinėtis. "Algonquin" asamakų rūšis yra 
priekyje su pusračiu ir smaila uodega; 
naudojama atviruose laukuose, kur sniegas 
susigulėjęs. "Ojibwa" asamakai turi į orą išriestą 
smailą snapą ir ilgą uodegą. Ši rūšis tinka 
keliaujant per labai gilų sniegą, nes snapas greitai 
išlenda iš sniego dangos, o uodega išlaiko kryptį, 
kaip laivo vairas.

Skautai gali lengvai pagaminti asamakų modelį 
per kelias valandas. Tereikia nusipirkti asamakų 
komplektą (ang. - mini snowshoe kit), kurį 
galima susirasti Coutry Ways svetainėje: http:// 
www.snowshoe.com/ Komplektas kainuoja apie 
$20.00 Jame rasite 19" ilgio rėmus, lyno ir 
instrukcijas su iliustracijomis. Baigus asamakų 
suvarstymą, reikia juos nulakuoti, kad sustiprėtų 
ir ilgai išlaikytų.

Sekančiose nuotraukose matome kaip 
asamakai suvarstomi.

Brolis Stumbras Klajūnas

Snapo varstymas

Uodegos varstymas

Varstymo detalė
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LtetavoySfcauteu>
Vilnius

STOVYKLA “BUDĖK”

Ir vėl ta pati padangė, tas pats takelis, tas pats kelmas 
ir tas pats būstas. Vėl mes tie patys sesės ir broliai atvykome į 
stovyklą “Budėk”. Ne! Yra viena naujovė. Su mumis kartu 
stovyklavo Nemunaičio “Kazimiero” d-vės sesės ir broliai su 
savo vadove prit.sk.MarijaKrajauskiene. Už šią naujovę esame 
dėkingi v.s.Leokadijai Milukienei ir jos sesėms skautininkėms 
(New Yorke). Skautiškas ačiū už paramą.

Ankstyvą birželio 17 d. ry tą atvykome (stovyklavietę. 
Mus pasitiko pušų šlamesys, linksmas paukščių čiulbėjimas. 
Pirmiausia puolėme tvarkyti pačią stovyklavietę, papuošti 
kryžių ir vėliavos aikštę. Tada galėjome pasistiprinti, kad 
galėtume toliau aktyviai darbuotis. Aptarėme skilčių 
pavadinimus, šūkius, pasiskirstėme pareigomis. Mūsų 
stovyklautojus naujokus stengėmės supažindinti su viskuo, kas 
jiems nauja. Išgirdę pietų signalą, nuskubėjome pietauti. įgavę 
daugiau jėgų, sutvarkėme '“valgyklos” indus ir patalpas. 
Poilsiauti po pietų nebuvo kada, likusį laiką ruošėmės stovyklos 
atidarymui.

Artėjant vakarui jautėmės kaip seni stovyklautojai. 
Pirmos nakties miegas buvo saldžiausias, nors kai kas nespėjo 
vakare ir nosies vandeniu pavilgyti.

Kitos dienos ryte trumpa mankšta, savitvarka, 
pusryčiai. Ruošiamės stovyklos atidarymui, vyksta spartūs 
darbai. Jau spėjome susipažinti, susidraugauti, jautėmės kaip 
viena šeima. Po pietų, išsipustę patraukėme į aikštę iškilmingam 
stovyklos vėliavos pakėlimui. Rikiuotė. Raportai. Skambant 
tautinei giesmei, vėliavininkai kelia vėliavą. Sesė Marija 
maldos žodžiais kreipiasi į Aukščiausiąj į, prašydama mus globoti 
šioje stovykloje. Trumpos pastabos ir jau ruošiamės vakaro 
laužui. Kiekvienas turime ką pasiūlyti, patarti. Viską aptarus, 
pasirinkus “medienos” laužui, vos, vos spėjome vakarienei, po 
kurios pasiruošėm vėliavos nuleidimui. Nuskamba mūsų 
stovyklos naujas šūkis-“Mes budime! Budėkite ir jūs!” Maldos 
žodžiais padėka Aukščiausiam už pirmąją stovyklos dieną. 
Nuleidžiama vėliava.

Štai laužas pamažu įsiliepsnoja, skamba dainos, juokas, 
Šūkiai. Aktorių pas mus pakankamai. Visi plušome, visi 
dalyvavome ir nepastebėjome, kai virš mūsų sužibo pirmosios 
žvaigždelės. Skamba “Ateina naktis” ir ruošiamės miegui. 22 
vai. stovykloje tyla.

Kitos dienos rytas paslaptingas. Stovykloje dar tylu. 
Saulė vos tik pasirodo, tačiau ne visi miega. Kaltininkė - sesė 

Marija, kuri davė vyresniosios skautės įžodį. Tačiau visos 
aplinkybės - paslaptis. Grįžus stovyklon, kaltininkę pasitiko 
sveikintojai. Toliau viskas vyko pagal dienotvarkę: 
skautamokslis, dainos, žaidimai, sportinės varžybos.

Viena diena paskirta žygiui, kurį tradiciškai praveda 
brolis s.Vytautas Meškas. Žygio metu įgyjama daug naujų žinių. 
Po žygio laisvalaikis. Vakare, nors ir pavargę, laužo 
neatsisakėme, bet tą naktį miegas buvo saldžiausias.

Kita diena - “lietaus diena”. Kokia stovykla be lietaus? 
Tačiau nuotaika nepakito. Dienos bėga, kaip sriauni upė teka. 
Artėja stovyklos pabaiga, bet dar būtinas “karinis” žaidimas, 
kuriam vadovauja brolis Gintautas. Koks buvo džiaugsmas, 
kai jauniej i laimėjo prieš vyresniuosius.

Štai, jau paskutinės dienos pavakarys. Vakarienė, o 
po jos rikiuojamės vėliavos aikštėje. Raportai. įžodis. Kam 
geltonas kaklaraištis, kam - vyšninis. Jaučiamas jaudulys. Juk 
žengiama dar viena pakopa aukštyn. Sveikiname papildžiusius 
mūsų rūtų ir lelijų darželį. Susikaupimas. Vyr.sk. sesė Gražina 
maldos žodžiais kreipiasi į Aukščiausiąjį, dėkodama už globą ir 
prašo globoti mūsų brangią Tėvynę, jos gamtą ir žmones. 
Giedant tautinę giesmę, nuleidžiama trispalvė.

Paskutinis laužas. Linksma, bet ir truputį liūdna. 
Prabėgs metai ir vėl susitiksime. Gal ne čia? Gal kitur? Laužas 
gęsta, “Ateina naktis” skamba vakaro tyloje. Nelabai norisi 
miego, tačiau atkeliauja “sapnų karalienė” ir mes ruošiamės 
sapnų karalystėn.

Kitą rytą pabudome anksti. Greiti pusryčiai.' 
Stovykloje - tvarka. Stovyklautojai iškeliauja. Iki kito karto!

Sesė Alina
Vilnius-V alakupiai
2001. 06.17-24.

Stovykloje "Budėk" Nuotr. sesės Alinos
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Išsiruošėm i žygį. Pirmas iš deš. - žygio vadovas sVytautas 
Meškas, šalia - sesė Marija Krajauskienė. Nuotr. sesės 
Alinos

Vilnius-Valakupiai. Stovyklos valgykloje - skaniausias 
maistas. Nuotr. sesės Alinos

Nemunaitis

SVEIKINIMAI IŠ LIETUVOS!

Mes, Nemunaičio skautai (Alytaus raj.) labai 
džiaugiamės gavę galimybę rašyti į “Skautų Aidą”. Rašome 
pirmą kartą ir už viską (paramą nuvykti į stovyklą Vilniuje ir 
už adresą skautiško žurnalo) norime padėkoti Niujorko vyr. 
skaučių židinio “Vilija” iždininkei sesei Lilei Milukienei ir 
visoms sesėms už paramą, nes mes, neturtingi kaimo vaikai, 
šiais metais jau nebūtume galėję jokioje stovykloje pabuvoti.

Stovykloje sekėsi labai gerai. Vaikai liko patenkinti. 
Mes, vadovaujami v.s.sesės Alinos Dvoreckienės, daug 
sužinojome ir išmokome. Mus stebino vadovių rūpestingumas, 
ypač patriotizmo dvasia, reiklumas ir tvarka stovykloje. Ačiū 
Alinai ir Gražinai.

Vaikai susidraugavo, pasikeitė adresais. Žygio metu 
buvo taip pat smagu, nors miškas ir svetimas. Niekas nepaklydo 
ir grįžo laiku. Patiko ekskursija po Vilnių. Smagu. Maitinomės 
kaip ponai. Su mumis valgydavo ir senukas invalidas. Jam jau 
70 metų. Mes pasveikinome jį su gimimo diena. Berniukai 
sutaisė stogą, nes pušies šaka buvo pramušusi stoge skylę.

Šią stovyklą prisiminsime visą gyvenimą, nes visi 
davėme įžodį - vaikai tapo “vyšniukais”, o man sesė Alina užrišo 
mėlyną kaklaraištį. įsimintina diena mums visiems. Ačiū!

Linkime geriausios kloties, skautiškos nuotaikos ir 
saulėtos šypsenos “Skautų aido” darbuotojams, rėmėjams ir 
visiems Lietuvos patriotams!

Vyr.sk.Marija Krajaaskicnė
Nemunaičio “Kazimiero” draugovės vadovė.

Nemunaičio skautai prie mokyklos
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Jaunesniųjų skaučių ženklelis yra KREGŽDUTĖ, jaunesniųjų skautų - 
VILKIUKAS

Jaunesnioji skautė vadinama PAUKŠTYTE.
Jaunesnysis skautas vadinamas VILKIUKU.

Sveikinam visas naujas Paukštytes, Udrytes, visus naujus Vilkiukus ir Bebriukus 
šį rudenį įstojusius į Lietuvių Skautų Sąjungą.

BUDĖK! - VIS BUDŽIU!

JAUNESNIOJI SKAUTĖ KLAUSO VADOVĖS
JAUNESNIOJI SKAUTĖ STENGIASI BŪTI GERA

Paukštytės linksmai žygiuoja,
Vėliavėlės plėvesuoja.
Kaire, kaire, viens-du-trys!
Kaire, kaire, viens-du-trys!
(Paukštyčių dainelė)

Žaidimas “Rudens lapai”
Paruošti 1 kv. colio popierio 

lapelius, kurių spalvos būtų žaidžiančių 
būrelių spalvos, arba atskirai 
kiekvienam žaidėjui. Išrink šešis 
paprastus žinomus medžius (ąžuolą, 
klevą, eglę, liepą, pušį, drebulę ir t.t.). 
Kiekvienam medžiui reikia tiek 
lapukų, kad užtektų surašyti medžio 
pavadinimą - po vieną raidę ant 
lapuko. Kitoje lapuko pusėje nupiešti 
lapo siluetą. Išdėstyti lapukus po būklą, 
ar kieme. Žaidimui prasidėjus, būreliai 
ieško lapukų, kurie yra būrelio spalvos. 
Radus vienos spalvos lapukus 
sudedamas medžio pavadinimas.

Visi šito žaidimo žodžiai prasideda ta pačia raide.
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PAUKŠTELIŲ LAIŠKAS
Prano Mašioto pasakėlė

Susitiko du paukščiukai ir kalbasi:
Kur taip skubiniesi?
] pašt^.

- Ko?
Noriu visiems žmonių vaikams laiškus išsiuntinėti.
K^ gi jiems rašysi?
Žiema artinasi, visus kelius ir laukus sniegas pridengs: mums, paukščiukams

sunku bus maisto rasti, turėsime bad^ kęsti. Taigi noriu parašyti visiems vaikams, kad 
trupinėlių rinktų ir mums, paukščiukams barstytų. Vaikams tai nebus sunku, o mes, maži 
paukšteliai, ir trupinėliais pasisotiname.
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SKAUTU AIDAS
46I3W. I06TH PLACE 
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S10 P2Lithi Resarch
5620 S CLAREMONT AVE CHICAGO IL 60636-1039

Užsiėmimo metu Arija Kasputytė, Inga Moss, Svaja Mikulionytė, Greta 
Augytė ir Milda Maciulevičiūtė.
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