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PAŠTO 
DĖŽUTĖ

Miela sese Albina,
Pirmiausia noriu jus pasveikinti su 

Naujaisiais Metais ir palinkėti viso 
geriausio jūsų gyvenime, ir ištvermės 
“Skautų Aido” darbuose.

Siunčiu savo prenumeratą ir 
aukas.

Gero vėjo, bet be sniego!
j.s.Elena Namikienė

Siunčiu Los Angeles “Palangos” 
tunto vyr. skaučių kandidačių temų 
kopijas. Temos buvo skaitomos 
“Rambyno” stovyklavietėje liepos 2 d. 
Kandidatės pačios pasirinko apie ką 
norėjo rašyti. Temos labai įvairios ir 
skatino gilias diskusijas.

Savaitę vėliau - liepos 8 d., saulei 
tekant visos vyr. skautės kandidatės 
davė vyresniųjų skaučių įžodį - 
amžinąj į pažadą.

Tina Petrušytė-Udrienė

Siunčiu šiek tiek iš skautų veiklos 
Hamiltone ir pridedu keletą 
nuotraukų. Būtų gerai, jei galėtumėte 
jas įdėti, nes lietuviškai neskaitantys 
galės nors nuotraukas pasižiūrėti.

Budžiu!
D.Gutauskienė

Siunčiu dar kelias žinutes apie mūsų 
veiklą. Tikiuosi, kad kun. Saulaitis 
atsiuntė Jums daugiau, taip pat ir 
fotografijų. Buvo labai smagu turėti jį 
savo tarpe.

Sveikinu su artėjančia Susimąstymo 
Diena. Linkiu sėkmės tęsti Jūsų darbą.

Budėkime kartu!
v.s.Eugenija Bacevičienė

Susimąstymo dienai tegu mūsų visų simbolinis kairės paspaudimas apjuosia 
žemės rutulį. Tą dieną degančios žvakutės liepsna tesutvirtina mūsų siekius. 
Būkime ištikimos savo skautiškom idėjom, tikslams, siekiams.

Buvau Širvintose didelėje sueigoje. Ant stalo buvo padėti ir “Skautų Aidai”, 
kad būtų galima pavartyti, pasigrožėti. Mat sesė Kvainickienė taip pat gauna SA. 
Tačiau dar nebuvo gavusi paskutinio numerio, tai paskolinau.

Stiprybės, kantrybės, šiame nuostabiame kelyje!
Alina Dvoreckienė

Malonu, kad džiaugiatės mūsų vyr. 
skautėmis. Tai buvo ypatinga sesių 
grupė. Dauguma lankė Gintaro Vadovių 
Mokyklą ir jų kandidatavimo laikotarpis 
buvo du metus. Sesė Tina Udrienė labai 
nuoširdžiai su jomis dirbo, nors tuo 
pačiu metu turėjo savo vestuvių ruošos 
rūpesčių, bet darbo vaisiai saldūs!

Sekančiai vyr. skaučių kandidačių 
grupei apsiėmė vadovauti vyr.sk.v.sl. 
Lidija Tompauskaitė-Davidson, o sesė 
Tina jai padės. Nauja kandidačių grupė 
yra taip pat labai įdomi, gaila, kad jos 
negalėjo dalyvauti Gintaro Mokyklos 
Stovykloje, nes data buvo pakeista, o 
šeimos jau buvo sudariusios savo planus 
vasaros atostogoms, užsakę keliones į 
Lietuvą. .

Mes esame labai dėkingos, kad turime 
stiprias vadoves, kurioms labai rūpi 
skautavimas! Ir taip pat džiaugiamės 
mūsų vyresniosiomis skautėmis.

Danutė Mažeikienė

Ramiojo Vandenyno rajono vadija ir 
bendradarbiai dėkoja Jums už rūpestį, 
patarimus ir paraginimus ruošiant 
specialų “Skautų Aido” numerį. Taip 
pat dėkojame v.s.Albinai 
Ramanauskienei ir s.fil.Renatai 
Ramanauskaitei-Borucki, be kurių 
pastingu mūsų leidinys nebūtų taip 
greitai išvydęs dienos šviesą ir pasiekęs 
mus Jubiliejinės šventės dienoje.

Ramiojo Vandenyno rajono vadija 
sausio mėn. posėdyje nutarė iš RVR 
iždo skirti 100 dol. auką “Skautų 
Aidui”.

Mūsų 50 metų jubiliejaus proga Los 
Angeles visuomenė gausiai aukojo ir 
taip padėjo mums įvykdyti užsibrėžtus 
tikslus. Taigi ši piniginė dovana 
atspindi visų los-angeliečių nuolatinį 
prielankumą Lietuvių Skautų Sąjungai.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais, 
v.s.Birutė Prasauskienė

Sėkmingų Naujųjų 2002-jų Metų 
“Skautų Aidui”!

Vis budinti,
v.s.fil.Lilė Milukienė

“Skautų Aidui” straipsnius, 
nuotraukas, pranešimus atsiuntė: 
v.s.R.Karvelienė, Detroit, MI, 
v.s.G.Juškėnas, Cleveland, OH, 
v.sl.I.Kirkuvienė, Lemont, IL, 
v.s.fil.G.Plačas, LSB vadija, 
v.s.fil.A.Saulaitis, S.J., Vilnius, 
s.A.Lintakienė, Brookfield, IL, 
ps.T.Udrienė, Los Angeles, CA, 
.s.I.Meiklejohn, Toronto, ON, 
v.s.D.Ramanauskas, Villa Park, IL, 
V.s.D.Gutauskienė, Burlington, ON, 
v.s.E.Bacevičienė, Sao Paulo, 
s.V.Klimienė, Cleveland, OH, 
v.s.A.Ramanauskienė, Oak Lawn, IL, 
v.s.F.Mockus, Toronto, ON, R. 
Tupčiauskas, Vilnius. Visiems nuoširdus 
ačiū.

Jei pastebėjote po gausiomis 
nuotraukomis “Skautų Aide” ilgus 
parašus, kur kiekviena sesė ir brolis turi 
vardą ir pavardę, už tai nuoširdus ačiū 
vienetų vadovams. Labai stengiamės kuo 
daugiau nuotraukų patalpinti SA 
puslapiuose. Man, redaktorei, yra vienas 
malonumas nuotraukas prie straipsnelių 
surikiuoti, po jomis parašyti. Sesei 
Renatai - techninei redaktorei, jau kas 
kita. Kad ir labai malonus darbas, bet jai 
reikia puslapius sudėlioti ir toms 
nuotraukoms surasti vietą. Dažniausiai 
labai gerai pasiseka, o jei kuri nuotrauka 
neišvydo šviesos, tai todėl, kad 
pritrūkom puslapių.

Šis SA numeris turi daugiau puslapių 
(gavome leidimą iš Sąjungos vadovybės), 
nes norisi palikti istorijai LSS vadovų 
kelionę į Lietuvą.

Alė N.
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GRįŽTU
Juoze Augustaitytė Vaičiūnienė

Grįžtu kažką labai brangaus pasiimti, 
Pakraustyti indaują ir atvožt skrynias... 
Sugaut, kaip žydrą paukštę mintį, 
Paglostyti akis jos auksines...

Kai šalto lino paliečiu rietimą, 
Gyvenimas vyniojas iš pradžių - 
Ir rankų šilumos dvelkimą - 
Atsiminimų šnabždesį girdžiu...

Pagerbdami mūsų išeivijos Brolį Skautą už jo darbus, su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu įteikiame Jo Ekselencijai Prezidentui Valdui Adamkui 
Lietuvių skautų sąjungos aukščiausią žymenį - Geležinio Vilko ordiną.

Iš LSS Tarybos pirmininkės v.s.Birutės Banaitienės kalbos Lietuvos 
Prezidentūroje.
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KELIONĖ

“Sveiki atvykę!” su tulpių puokšte 
Vilniaus oro uoste š.m. kovo 1 d. 
pasitinka LSS vadovus ir narius buv. 
pirmoji, po Atgimimo, Lietuvių skaučių 
Vyr. Skautininke v.s.Alina 
Dvoreckienė, Vilniaus skautų centro 
direktorė fil. Jolita Buzėnaitė- 
Kašalynienė, “Skautų Aido” (Lietuvoje) 
redaktorius Romualdas Tupčiauskas ir 
kt. Gera būti sutiktam.

Po ilgos kelionės Vilnių pasiekiam jau 
vakare ir netrukus vykstame vakarienei į 
“Marceliukės klėtį”. Susėdam už ilgų 
skobnių. Ateina muzikantai ir graži 
šokėjų pora. Linksmai plojame jiems į 
taktą.

“Tai sudaužki koją, koją, tai suglauski 
oja, oja” šoka jie panašų “tautinį” šokį į 
austrų ir kviečia sesę Birutę ir brolį 
Gediminą sudaryti su jais ketvertuką. 
Puikiai šokį atlaiko mūsų buvusieji 
1991-1993 m. kadencijos Vyr. 
Skautininkai!

“Augo girioj ąžuolėlis”, pradeda sesė 
Laima ir girdžiu kaip dainon jungiasi 
gražūs balsai nuo sekančio stalo. 
Tinkama kelionei pradžia.

Kovo 2 d., šeštadienis

Daugelio mintyse a.a. fil.Ramunė 
Kviklytė-Lukienė. Pusryčių metu, brolis 
Rimas Griškelis sako sesei Danguolei 
Bielskienei: “prabudau naktį ir 
skaičiuoju kuri valanda Chicagoje - 
Ramunės atsisveikinimas...”

Vilniuje šiandien prasideda Kaziuko 
mugė! Ta tikroji, tikroji Kaziuko mugė! 
Kiek apie ją kalbėta, svajota, ypač anuo 
metu, kai buvo pradėtos ruošti Kaziuko 
mugės išeivijoje. Gabioji medžio meistrė 
sesė Kazė mane išlydėdama sako: 
“pažiūrėk kuo skiriasi ta mugė”. 
Didumu! Rotušės aikštė, Pilies ir 
Vokiečių gatvės nustatytos prekystaliais. 
Verbos - penkis ar dešimtį kartų 
didesnės už mūsiškes. Kalnai pintinių, 
namų apyvokos dirbinių, moliniai 
švilpukai “arkliukai”, keramika, gintarai, 
vieniša moteris laikanti megstuką “gal 
jums šalta?”, kita - “paimk šią juostelę, 
knygon įsidėsi, tik keturi litai...”

Ir šalta, ir gražu, ir sniegas po kojomis, 
ir Vilniaus bažnyčių bokštai.

Tikrinamės koks oras namuos.
Bostone 60 laipsnių, o Chicagon pūga 
ateina...

Ir mūsų vienetai rinksis į Kaziuko 
muges. Džiaugsis skautų vaidinimu 
Bostone, rinks aukas Lietuviškosios 
skautybės fondui Toronte, vieninteliame 
Los Angeles susistatys prekystalius lauke 
- parapijos kieme. Visose mugėse 
rikiuosis, žygiuos ir garsiai savo šūkius 
šauks vilkiukai, paukštytės, bebriukai, 
ūdrytės ir visi skautai; bus žaidimai, 
pareigos prie stalų ir valgyklose, vadovų 
budėjimas, tėvelių vaišės ir pagalba. Ir 
viskas - tik vienam, bendram tikslui.

Kovo 3 d., sekmadienis

Lietuvių skautų globėjo šv.Kazimiero 
šventę švenčiame Jo vardo bažnyčioje, 
Didžiojoj gatvėj, netoli Aušros vartų. 
Sv.Mišias laiko mūsų Brolis, Lietuvos ir 
Latvijos jėzuitų provincijolas 
v.s.fil.Antanas Saulaitis, S.J., neseniai 
sugrįžęs iš “Palangos” vietininkijos 
stovyklos Brazilijoje.

“O palaimintas Kūrėjau visų” labai 
darniai gieda jaunimas, vadovaujamas 
kelių jaunuolių su gitaromis. Prie 
altoriaus du ateitininkai duoda 
sendraugio įžodį. Juos vėliau pasveikino 
v.s.B.Banaitienė. “Po šiais jėzuitų 
šv.Kazimiero bažnyčios pamatais yra 
nepaprasto didumo akmuo. Tie pamatai

VILNIAUS 
tV. KAZIMIERO 

(JĖZUITU) BAŽNYČIA

atlaikė šią šventovę beveik 400 metų, o 
mes turime dabar statyti gyvąją 
Bažnyčią, kuri būtų lygiai stipri...” 
pamoksle sako brolis Saulaitis.
Skaitiniai, tikinčiųjų malda ir aukų 
atnešimas buvo patikėti svečiams - LSS 
nariams.

Po pamaldų, tėvai jėzuitai parodė 
neseniai atrastą kriptą po didžiuoju 
altoriumi ir gimnazijos pastatus. 
Susitinkam skautininkus Amandą ir 
Algirdą Muliolius iš Clevelando, čia 
nenuilstamai besidarbuojančius su 
Lietuvos mokytojais per APPLE pro
gramą.
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Šv.Kazimiero bažnyčioje trispalvę neša LSB VS Romas Otto, Akademinio 
skautų sąjūdžio knygą ir spalvas - ASS VP Rimas Criškelis, a.a.fil.Ramunės 
Kviklytės- Lukienės nuotrauką - fil.Regina Griškelienė, fil.Rūta Kviklytė- 
Kulikauskienė ir fil. Danguolė Bielskienė.

Šv. Mišias atnašavo v.s.fil.Antanas 
Saulaitis, S.J.

Skaitinius skaito v.s.fil.Rimas Criškelis

Nešame auką prie Dievo altoriaus - v.s.Albina Ramanauskienė, v.s.Cediminas 
Deveikis, s.fil.Renata Ramanauskaitė-Borucki.

Seimo rūmuose "Skautų Aido" administratorė v.s.Albina Ramanauskienė ir 
redaktorės v.s.Alė Narnikienė ir s.fil.Renata Borucki.
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Kovo 4 d., pirmadienis

Vykstam į Lietuvos Seimo rūmus. 
Autobuse v.s.Rita Penčylienė mums 
primena, kad tomis baisiomis dienomis 
po Sausio 13 (1991 m.) prie Seimo 
rūmų, tarp visų lietuvių, budėjo .ir mūsų 
skautai iš JAV - Auris Jarašūnas (Los 
Angeles), Rita Dapkutė (Chicagos) ir 
Edvardas Tuskenis (Chicagos). Tuo 
pačiu prisimenu ir LSB vadijos narį a.a. 
s. Antaną Jarūną, kuris Chicagoje tuoj 
suorganizavo kavos siuntinių vajų Seimo 
rūmus saugantiems kariams ir 
pasauliečiams.

Dabar čia ramu. Visi praeiname pro 
pasų kontrolę, o Seserijos tiekimo 
skyriaus vedėja s.Aušrelė Sakalaitė dar 
suspėja rūmuose ir su Lietuvių 
Bendruomenės atstove susitikti.

Klausomės Seimą mums aprodančio 
vadovo kalbos apie Seimo istoriją. Jis LS 
Sąjungai įteikia dovanas - knygas, LSS 
Tarybos pirmininkė v.s.Birutė 
Banaitienė jam atsilygina AČIŪ 
ženkliuku. Aplankome kelias didingas 
sales. Matome istorines nuotraukas, 
dokumentus. Pamatau nuotrauką 
(“Skautų aide” spausdintą 1975 m.) iš 
Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio 
1920 m. gegužės 15 d. Vadovas aiškina, 
kad, pagal tradiciją, posėdžiui 
pirmininkauja vyriausias amžiumi seimo 
narys. To, pirmojo posėdžio, pirmininke 
buvo Gabrielė Petkevičaitė - Bitė. 
Nuotraukoje su ja yra dar keturios 
moterys - seimo narės. Viena iš jų

LSS vyriausieji vadovai Lietuvos 
Seimo rūmuose: LSB VS v. s. Romas 
Otto, LSS VS v.s.fil. Rita Penčylienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė 
Banaitienė ir ASS VP v.s.fil.Rimas 
Griškelis.
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LSS Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė 
Banaitienė prisega ženklelį Seimą 
aprodančiam vadovui.

Sunkias Pirmojo Lietuvos Statuto 
knygas teko nešti v.s.fil. R imu i 
Griškeliui.

E.Spudaitė - Gvildienė, Chicagoje 
gyvenusio a.a. inž. Juozo Gvildžio, buv. 
ypatingo skaučių “Aušros Vartų” tunto 
rėmėjo, tėvūno mama.

Kambaryje, kuriame Lietuvos 
Prezidentas prie apvalaus stalo priima 
svečius, stovi Prezidento ir Lietuvos 
vėliavos. Visi su džiaugsmu 
fotografuojasi. O kitoj salėje, pačiam 
vidury didžiulis ilgas stalas. Jo abu galai 
užsibaigia trikampiais. Čia priimami 
svarbūs senato svečiai. Brolis 
skautininkas parodo, kad panašu į kelio 
ženklą “šiuo keliu eik”. Ir nubėga 
skautiška šypsenėlė veidais. Vienas stalo 
galas į vieną, kitas stalo galas į kitą pusę 

rodo. Kuriuo keliu eiti ?...
Nueiname į balkoną virš didžiosios. 

Seimo salės. Šiuo metu seimo darbai 
vyksta komisijose, tai salė tyli. Žiūrime 
pro stiklą į tą didžiulę sieną, nuo kurios 
lietuviai tą lemtingąją dieną ryžtingai 
nuplėšė vergijos symbolį...
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Lietuvos Prezidentūros Baltojoj salėj visiems prieš akis - Laisvės 
statula, Prezidento ir Lietuvos vėliavos.

Su Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkum Geležinį Vilką turintieji - 
v.s.L.Kiliulienė, j.v.s.Dalia Sruoga, v.s.A.Ramanauskienė, v.s.Jaras 
Alkis ir v.s.A.Namikienė.

Kovo 5 d., antradienis

Šiandien yra diena, dėl kurios buvo 
suruošta ši ypatingoji kelionė. Iš 
viešbučio pėsti einame į Lietuvos 
Prezidentūrą. Praeinam pasų 
patikrinimą ir lipam raudonu kilimu 
išklotais laiptais į antrą aukštą. Labai 
gražu. Iš pirmos salės einame į 
pagrindinę. Prieš mus laisvės statula, o 
jai iš šalių Prezidento ir Lietuvos 
vėliavos.

Ordino įteikimo iškilmėse dalyvauja iš 
JAV, Kanados ir Anglijos atvykę bei 
Lietuvoje gyvenantys LSS nariai, 
Lietuvos skautų vadovai ir atstovai ir 
kiti kviestiniai svečiai.

Ateina Prezidentas su patarėjais. 
Lietuvių skautų sąjungos vėliava pirmą 
kartą įnešama į Lietuvos Prezidentūros 
iškilmių salę. Ją neša LSS Tarybos narys, 
buv. Brolijos Vyr. Skautininkas 
v.s.Gediminas Deveikis, lydi — Tarybos 
pirmijos narė, Seserijos jūrų skaučių 
skyriaus vedėja j.s.fil.Taiyda Chiapetta ir 
LSS vėliavos projekto autorė, “Skautų 
Aido” techn. redaktorė s.fil. Renata 

Borucki. Geležinio Vilko ordiną neša 
Tarybos vicepirmininkė v.s.fil.Laima 
Kiliulienė, lydi - tą ordiną turintieji 
v.s.Albina Ramanauskienė, j.v.s.Dalia 
Sruoga, v.s.Jaras Alkis ir v.s.Alė 
Namikienė. Po Lietuvos himno, Tarybos 
Pirmininkė v.s.Birutė Banaitienė tarė 
sveikinimo žodį:

“Lietuvių skautų sąjunga šiandien 
pagerbia Brolį- skautą vytį Valdą 
Adamkų. 1945 m. gegužės mėn. 
Vokietijoje, išeivių stovykloje 
Eichstaett-Rebdorf, Bavarijoje, susitelkė 
800 lietuvių. Netrukus Rebdorfe 
susiorganizavo skautų ir skaučių vienetai 
ir 1945 m. rugsėjo mėn. buvo įkurtas 
“Nemuno” tuntas. Pirmieji 
organizatoriai buvo Kauno “Aušros” 
gimnazijos mokiniai, jų tarpe ir Valdas 
Adamkus. 1946 m. vasario 15-os naktį, 
brolio Prano Pakalniškio paruošti, 
skauto vyčio įžodį davė Valdas 
Adamkus, Pranas Narijauskas, 
Algimantas ir Raimundas Ošlapai, 
Vainutis Vaitkevičius ir Alfredas 
Vitkūnas. Kaip matote, turime pirmą 
Lietuvos Respublikos Prezidentą - tikrą 
skautą! Skautų šūkis yra tarnauti 

DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI. Kaip 
galima geriau atlikti savo įsipareigojimus 
Tėvynei, kaip tapti Jos aukščiausiu 
vadovu - Prezidentu!

Pagerbdami mūsų išeivijos Brolį 
Skautą už jo darbus, su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu įteikiame Jo 
Ekscelencijai Prezidentui Valdui 
Adamkui Lietuvių skautų sąjungos 
aukščiausią žymenį - Geležinio Vilko 
ordiną”

Dėkodamas už įvertinimą, Prezidentas 
Valdas Adamkus tarė:

“Brangūs sesės ir broliai! Turiu 
prisipažinti, kad stovėjau čia ne vieną 
kartą kitus apdovanodamas, bet šiandien 
turbūt pajutau tą jausmą, kurį jaučia tie, 
kurie iš mano rankų priima valstybinius 
apdovanojimus.

Ačiū Lietuvių skautų sąjungai už šį 
tikrai be galo reikšmingą, didį 
apdovanojimą, apdovanojimą 
organizacijos, kuri kartu su 
Nepriklausoma Lietuva nuo jos grįžimo į 
laisvų pasaulio tautų tarpą ėjo žingsnis į 
žingsnį su besikuriančia Lietuva. Jos 
įnašas į valstybę, į valstybės gyvenimą ir 
jaunosios kartos auklėjimą ėjo lygiai tuo
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pačiu keliu, žydėjimo, kūrimosi, kančios 
ir vėl prisikėlimo.

Man šitas apdovanojimas yra be galo 
reikšmingas tuo, kad jis patvirtino tą 
kelią, kurį aš pasirinkau labai seniai. 
Šiandien bandžiau prisiminti tas visas 
aplinkybes, kada man uždėjo pirmąjį 
raudoną kaklaraištį. Ir visa tai 
prisiminiau, kad tai buvo Kauno Jono 
Jablonskio pradžios mokykloje, jau 
baigiamosiose klasėse. Ilgas tas kelias 
buvo ir, kaip jau čia minėta, su savo 
keliais artimaisiais draugais, naktį 
kalvose ėjome tuos paskutinius žingsnius 
prieš įžodį, būtent skauto vyčio įžodį. 
Gerai prisimenu žodžius, kada Pranas 
Pakalniškis, kuris vedė šitą įžodį, pasakė 
- nuo šiandien, priimdami šitą violetinį 
kaklaraištį, jūs liekate skautais visam 
gyvenimui.

Ši organizacija, kaip jau minėjau, yra 
be galo reikšmingą vagą išvariusi visos 
Lietuvos gyvenime, ir aš džiaugiuosi 
Lietuvių skautų sąjungos išeivijoje, 
Vokietijoje, atliktu darbu, kur tiesiogiai 
turėjau progos diena iš dienos matyti, 
kokį didelį auklėjimo darbą atliko ir 
atlieka šiandieną tarp išeivijos jaunimo. 
Ne tik tarp jaunimo, bet, sakyčiau, visos 
išeivijos, mūsų viso visuomeninio 
kultūrinio gyvenimo formavimo darbą 
atliko skautų sąjunga, jos šakos. 
Pastarosios tikrai yra lygiavertės lietuvių 
bendruomenės organizacijos narės, 
kurios telkia visą išeiviją po savo sparnu.

Aš, atvirai pasakius, šiandien šita 
proga džiaugdamasis ir dėkodamas 
Lietuvių skautų sąjungai už tą darbą, kurį 
ji dirba iki šios dienos, norėčiau išreikšti 
vieną didelį savo pageidavimą, kad 
būtent atsikūrusi Lietuvos skautų 
sąjunga Lietuvoje tikrai įsitvirtintų 
šiandieną už keletos dienų jau 
besidžiaugsiančioje nepriklausomo 
gyvenimo nueitu dvylikos metų keliu 
Lietuvoje, nes šios sąjungos, šios 
organizacijos darbo taip reikia 
šiandieninėje Lietuvoje.

Mūsų jaunimas turi pajusti tą dvasią ir 
atsakomybe, kurią uždeda čia tik ką 
nuskambėję žodžiai Dievui, Tėvynei ir 
artimui. Visais tais požiūriais yra 
milžiniška dirva, kur reikalinga visų 
mūsų pastangų ir aš manau, kad skatini 
sąjūdis kaip tik čia turi puikiausią 
galimybę. Svarbiausia, kad į tą dirvą to 
įnašo taip reikia visose gyvenimo srityse.

Mano tikrai dar kartą milžiniškas

Prieš ateinant Prezidentui, paskutinis 
pasitarimas. Sesė Birutė Banaitienė ir 
Prezidento patarėjas Remigijus Gaška.

Prieš iškilmes v.s.fil.R.Penčylienė, v.s.R.Otto ir v.s.fil.R.Griškelis.

prašymas Lietuvos skautų vadovybei 
sujungtomis jėgomis eiti į jaunimą, eiti į 
mokyklas. Aš manau, kad toje srityje 
mes galime tikrai gauti mokyklų 
pedagogų pagalbą, kurios taip reikia 
stiprinant šią organizaciją, įdiegiant 
jaunimui tą atsakomybės jausmą prieš 
savo tautą, prieš visuomenę ir prieš savo 
organizaciją. Tai būtų tikrai be galo 
reikšmingas žingsnis. Šiandieną, ir 
ypatingai man priimant tą jūsų išskirtinį 

ir reikšmingą apdovanojimą ir tuo pačiu 
prašymą veikti beveik 12-jų Lietuvos 
Nepriklausomybės metų išvakarėse.

Ačiū jums.”

(Prezidento kalbos nuorašą atsiuntė 
Romualdas Tupčiauskas. Ačiū.)

Komendanto pareigas einantis LSB 
Vyr. Skautininko Pavaduotojas 
v.s.fil.Albinas Sekas pakvietė visus 
dainai “Atgimė tėvynė”. Labai smarkiai 
suskambo Lietuvos Prezidentūroje ši 
v.s.fil.V.Bražėno 1938 m. Tautinei 
stovyklai parašytoji daina, kelių 
skautiškų kartų išeivijoje išsaugota, 
nuolatos kartota... Dainavo ir 
Prezidentas.

Sesės v.s.B.Banaitienė ir 
v.s.L.Kiliulienė Prezidentui ir Remigijui 
Gaškai (savo patarimais labai padėjusiam

LSS vadovams) įteikė LSS švarkus. Po 
linksmos dainos “Bravo, bravissimo!”, 
šventės dalyviai buvo pakviesti į 
sekančią salę vaišėms, kur vėl skambėjo 
dainos.

Vakare sesė Reginos ir Bernardo 
Narušių rezidencijoje įvyko vaišės, 
kuriose dalyvavo Prezidentas su žmona 
Alma, Lietuvos kariuomenės vadas 
fil.gen.Jonas Kronkaitis su žmona, 
Lietuvos skautų vadovai ir LSS nariai.
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LSS delegacija su Lietuvos Prezidentu. 
s.fil.R.Borucki nuotr.

Lietuvos Skautijos vyr. vadovybė su Prezidentu Valdu Adamkum.

Skautiškoji daina Lietuvos prezidentūroje. L.Kiliulienė, G.Deveikis, Europos 
raj. vadas v.sVincent O'Brien, A.Ramanauskienė ir D.Surdėnienė

Kovo 6 d., trečiadienis

Trakų pilyje

Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai! 
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei, 
Kad jojo tarp savo pulkų!

Maironis

Ir štai mes Trakų pilyje! Vasaros metu 
čia būna daug žmonių, o dabar laisvai 
galime apžiūrėti muziejaus eksponatus, 
klausytis paaiškinimų. Didžiojoje menėje 
trumpam sustojam rateliu ir prisimenam 
mūsų narius nesulaukusius Lietuvos 
nepriklausomybės dienų, prisimenam 
mūsų tuntus ir draugoves dar vis taip 
gražiai veikiančius, dėkojame sąjungos 
vadovybei už jų rimtą darbą ir taiką. 
Sujungiame rankas ir dainuojame “Graži 
tu, mano brangi tėvyne” taip, kaip 
kiekvienais metais prie mūsų laužų ji 
skamba Romuvoj, Rambyne, Rakė, 
Atlanto rajone, Australijoje, Anglijos 
Sodyboje, Brazilijoje.

Antakalnio kapinėse

Tyliai einame taku. Aikštelėje jau 
stovi gražūs Lietuvos kareivėliai. 
Šiandien Lietuvoje vieši Suomijos 
Prezidentė ir mes džiaugiamės, kad laiku 
suspėjom atvažiuoti, nes vėliau būtų 
reikėję palaukti.

Ateinam iki Sausio 13 ir 
Medininkuose žuvusiųjų kapų. Jų 
viduryje labai įspūdinga skulptoriaus 
Kuzmos Pieta. Visų kryžiai tamsūs, tik 
vienos Loretos Asanavičiūtės, žuvusios 
po sovietų tanku - baltas. Jos vardu 
Klaipėdoje tuoj buvo pavadinta skaučių 
draugovė (d-kė ps.Z.Gadeikytė). To 
laikotarpio mūsų Vyr. Skautininkai 
v.s.G.Deveikis ir v.s.B.Banaitienė 
būdami Lietuvoje, skautų vadovų 
kursuose, paruošė gražią programą - 
suderino Lietuvos ir išeivijos skautų 
vienetus draugavimui. “Loretos 
Asanavičiūtės” d-vė buvo paskirta 
skaučių “Aušros Vartų” tuntui. Buvo 
pasikeista laiškais, dovanėlėmis, sesių 
piešiniais.

Susikaupimo programą paruošė ir jai 
vadovauja v.s.Laima Kiliulienė. (Ji 
paruošė ir Kryžių kalno bei Šiluvos 
koplyčioje vykusias programėles).
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Prie Trakų pilies šalta, bet linksma! Sesė Laima Kiliuiienė išdalina 
vėliavėles.

Dainuojame partizanų dainą:
Broliai, žemę išpurenę, 
Apraudojo arimus.
Mielas broli partizane, 
Ar sugrįši į namus?

Sugirgždėjo tik varteliai
Ir išėjo jis tylus.
Jei negrįši - grįš paukšteliai 
J pavasario šilus.

Grįš į lauką artojėliai
Grįš į laisvę Lietuva.
Ir sudundo arimėliai
Ir nusviro jo galva...

Degant žvakelę - eilėraštis :

Ant aukuro aukšto sudėta auka 
Aplaistyta brolių krauju - 
Žydėk, amžina ir kovinga talka, 
Atlėkus rytojum nauju!..

Giedant “Marija, Marija”, Tarybos 
Pirm. v.s.Birutė Banaitienė neša baltų 
lelijų su Lietuvos trispalve ir LSS 
vėliavėle puokštę prie Motinos kojų.

"Priglausk! Sūnų nuimtą nuo 
kryžiaus..."
Sausio 13 po tanku žuvusi...
Medininkuose sušaudytą...

Gulėkite, drąsūs jaunuoliai, užkloti 
žemėmis, Papuošti gėlėmis, žvake ir 
kryželiu. Lietuvių Skautų Sąjunga 
jus gerbia Ir meldžia Viešpatį 
palaimint jus. Amžiną atilsį duok 
sieloms, Viešpatie, Ir amžinoji šviesa 
tegul jiems šviečia.Tegu ilsisi 
ramybėje. Amen.

J sniegą šalia baltų lelijų sesės ir 
broliai smeigia valstybių vėliavėles, 
kuriose veikia mūsų sąjungos vienetai. 
Europos raj. vadas v.s.Vincent O’Brien 
neša Anglijos vėliavėlę...

Kaip grįžtančius namo paukščius, 
Parveski, Viešpatie ir mus...!

Genocido aukų muziejuje

Tai buvę KGB rūmai. Jaunas vadovas 
vieną po kitos rodo tas baisias kančių 
vietas. Pirmoji - cementinė tamsi dėžė, 
kurioje kalinys laukia kol jį pašauks, 
toliau vandens karceris, minkštoji 
kamera - joje pakabintą kankinį 
medžiagine juosta per juosmenį 
spausdavo beveik iki mirties. Toliau 
vienukės, Nijolės Sadūnaitės kalinimo 
celė. Nijolės Sadūnaitės vardu 
“Kernavės” skaučių tuntas Chicagoje 
buvo pavadinęs savo stovyklą. Kituose 
kambariuose išdėstytos nuotraukos, 
dokumentai. Vienas kambarys 
užrakintas, nes jame dar tebelaikomi 
kankinių palaikai, laukiantys 
atpažinimo... Einame į baisiąją, žemų 
skliautų, storų sienų šaudymo kamerą. 
Ten, kankinių krauju persisunkusi žemė 
užpilta baltu smėliu, šviesele apšviesta 
likusi kulka, įsmigę akiniai, bato galas... 
Visa tai yra apdengta stiklo grindimis, 
tas relikvijas matome po kojomis. Purto 
drebulys, nebežinai ar čia verkti, ar 
melstis... tik šliaužiam stiklu, apsimovę 
didelius popierinius batus...
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s.fil.R.Borucki nuotr.

Kryžių neša Vidurio raj. vadė j.v.sVija Paulienė, LSB 
VSP v.s.fil.Albinas Sekas, s.v.Brutenis Veitas ir Europos 
raj. vadas vsVincent O'Brien.

Vainiką neša LSB VS v.s.Romas Otto.
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Kovo 7 d., ketvirtadienis

Kryžių kalne

Trijų valandų kelionė Šiaulių link į 
Kryžių kalną. Dangus visai žemai, tai 
lyja, tai rūkas ir labai šalta. Sesė Rita 
Penčylienė skaito kelionės dalyvių 
atsakymus įjos anksčiau visiems 
pasiųstus klausimus. “Kokį pokštą 
iškrėtei stovykloje? Kokios pareigos 
buvo sunkiausios, kurios - mieliausios? 
Kiek metų skautauji?” Daug atsakymų. 
O mūsų grupės skautiško gyvenimo 
patirtis 800 metų!!!

Jau čia. Rikiuojamės eiti link kalno. 
Kryžių ima nešti broliai Albinas Sekas, 
Vincent O’Brien, B.Veitas, prisideda ir 
sesė Vija Paulienė. Žalią vainiką neša 
LSB VS Romas Otto. Pradeda žvarbiai 
lyti ledais. Įkalnėje, kiek aukščiau už 
didžiosios Kristaus statulos paskirta ir jau 
paruošta LSS kryžiui vieta.

“Kaip grįžtančius namo paukščius, 
parveski, Viešpatie ir mus...” giedame 
vadovaujami v.s.L.Kiliulienės. Maldą 
kalba v.s.fil.A.Saulaitis, S.J., kryžių 
šventina Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Šiai progai sesė L.Kiliulienė 
parašė maldą:

Tarp kryžių takeliai siauri. Nusitiesia 
sesių ir brolių grandinė pakalnėn, o 
šaltas lietus vis pila, nuo stipraus vėjo 
linguoja kaikurie kryžiai. “Sutelk mus, 
Viešpatie, būrin, padangėj savo atviroj” 
giedame skautų vakarinę giesmę. 
Kiekvienas grupės dalyvis artinasi prie 
kryžiaus ir į žalią vainiką smeigia 
raudonus gvazdikus ir valstybių 
vėliavėles.

LSS kryžius stovi aukštas ir tiesus. 
Mūsų jausmai, mūsų maldos už 
lietuviškąją skautiją lieka prie jo ir 
jungsis su tūkstančių, čia kryžius 
stačiusių, maldomis.

Iki šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 
katedros Šiauliuose važiuoja autobusu su 
skautais ir vyskupas E.Bartulis. Pagiria 
mūsų “chorą” už giedojimą. Šviesioje ir 
didingoje 380 m. senumo šv.Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje, kuriai katedros 
titulas buvo suteiktas 1997 metais, 
vaikščiojame su gerb. vyskupu ir tada 
einame į kurijos raštines įsigyti knygas 
apie Kryžių kalną. Skautus išlydėdamas, 
vysk.E.Bartulis palaimina kelionės 
dalyvius ir siunčia palaiminimą visiems 
lietuviškosios skautijos nariams.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
kryžius Kryžių kalne.

Tu, Visagali iš dangaus
Lietuvių Skautų Sąjungai palaimos siųsk.
Padėk mums įgyvendinti duotus pažadus:
Mylėti Dievą, tarnauti Tėvynei ir padėti Artimui.
Tu, Visagali iš dangaus
Lietuvių Skautų Sąjungai palaimos siųsk.
Padėk mums būti dorais žmonėmis,
Tvirtais savo kraštų piliečiais ir 
sąmoningais lietuviais.
Tu, Visagali iš dangaus
Lietuvių Skautų Sąjungai palaimos siųsk.
Suteik amžiną atilsį visiems LSS nariams, 
iškeliavusiems pas Tave į savo paskutiniuosius namus 
Tegu Tavo amžinoji šviesa jiems šviečia.
Tu, Visagali iš dangaus
Lietuvių Skautų Sąjungai palaimos siųsk.
Suteik mums, čia likusiems, ramybės ir ryžto dar ilgai 
ir rūpintis skautybės gerove.
Tu, Visagali iš dangaus
Lietuvių Skautų Sąjungai palaimos siųsk.

JT. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su LSS delegacija 
Šiaulių katedroje.
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Šiluvoje

1 Šiluvą atvykstame pavakary. 
Koplyčioje esame vieni, nes lankymo 
valandos jau pasibaigusios. Šioje, antroje 
iš seniausių Marijos apsireiškimo vietų 
Europoje, giedame giesmes Marijai, ant 
altoriaus Tarybos Pirmininkė padeda 
ružavų gėlių krepšelį, meldžiamės už 
sąjungos narius, prisimename mūsų 
ligonius.

Nenuženk nuo akmens, o Marija, 
Pušynėly žaliam Šiluvos, 
Nes krauju ten ir ašarom lyja, 
Nepalik, nepalik Lietuvos.

Tas akmuo, tai tvirtovė po kojų, 
Nėr jėgos, kas pajudintų jį.
Ten atšvęsim mes laisvės rytojų, 
Apraudosim skriaudas ten visi.

Nenuženk nuo akmens, o Marija, 
Piemenėliams pravirkus kadais, 
Mes išpuošim šventoves lelijom 
Ir nevystančių rožių žiedais.

ž. - K.Grigaitytės

Švč. Mergelės Marijos 
koplyčia Šiluvoje, pastatyta 
Marijos apsireiškimo vietoje. 
(Pirmoji koplyčia buvo 
pastatyta 1663 m., antra - 
1818 m., trečioji pradėta 
1912 m. pagal Antano 
Vivulskio projektą, minint 
300 metų apsireiškimo 
sukaktį. Maironis šventino 
koplyčios kertinį akmenį. Po 
II pas. Karo koplyčios išorė 
kiek perdirbta. Iš Br.Kviklio 
"Mūsų Lietuva")

muz. - A.Mikulskio

Gražiausiomis giesmėmis kreipėmės į Mariją.

Švč. Mergelės Marijos altorius stovintis ant 
apsireiškimo akmens.
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Kovo 8 d., penktadienis

Viena diena Kaune. Salto vėjo purtomi, einame nuo pilies 
griuvėsių iki Maironio paminklo, į Vytauto bažnyčią, į 
katedrą, kur sustojam prie kard. Vincento Sladkevičiaus ir 
Maironio kapų. Autobusu važiuojame prie Nepriklausomybės 
paminklo, nueiname į Karo muziejų ir Čiurlionio galeriją.

Po pietų susitinkame su Lietuvos Skautijos vadovais.
Šeštadienį iš ryto, kelionė į Vilniaus oro uostą. Mus išlydėti 

atvyksta Lietuvos skautai - sesės ir broliai.

Budėkime kartu

Su Lietuvos skautų vadovais LSS vadovai susitiko Vilniaus 
skautų centre, Vilniuje ir Lietuvos Skautijos nacionaliniame 
biure - Skautų name, Kaune. Su daugeliu buvo dar atskirai 
bendrauta beveik visomis kelionės dienomis.

Lietuvoje veikia kelios skautiškos organizacijos. LSS 
delegacija turėjo progos susitikti su dviem.

Kovo 4 d. Lietuvos Skautijos, Vilniaus skautų centre 
direktorė fil.Jolita Buzėnaitė-Kašalynienė su padėjėjais 
maloniai priėmė svečius - Lietuvos Skautų Sąjungos ir 
Lietuvių Skautų Sąjungos vadovus.

LSS Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė Banaitienė tarė 
sveikinimo žodį Lietuvos skautų vadovams:

“Sveikinu visus susirinkusius ir širdingai dėkoju kad sutikote 
su mumis susipažinti ir pasidalinti mintimis.

Kaip jau žinote, Lietuvių Skautų Sąjungos istorinės kelionės 
tikslas buvo pagerbti Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą 
Adamkų, įteikiant jam Geležinio Vilko ordiną ir pastatyti 
sąjungos kryžių Kryžių kalne.

Mūsų trečias ir tiek pat svarbus tikslas yra susipažinti ir 
užmegzti glaudesnius ryšius su Lietuvos skautais. Norime 
pasidalinti įspūdžiais bei rūpesčiais apie mums bendrą 
skautavimo veiklą. Nors Lietuvos Skautija, Lietuvos Skautų ir 
Lietuvių Skautų sąjungos yra trys skirtingos organizacijos, jos 
turi vieną bendrą tikslą - auklėti skautus ir skautes dorais, 
kilnios dvasios, tvirto būdo žmonėmis, sąmoningais lietuviais 
ir naudingais piliečiais. Būtų labai malonu jei šio tikslo 
vedami, galėtume surasti būdą glaudžiau bendradarbiauti.

Linkiu Jums daug sėkmės ir ištvermės skautiškuose darbuose.
Budėkime kartu jaunimo labui.”
Lietuvos Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas Algirdas 

Berkevičius savo kalboje papasakojo apie organizacijos veiklą, 
kurioje yra apie tūkstantis narių. Dalia Tarailienė pasidalino 
įspūdžiais apie tarptautinę stovyklą įvykusią Žalgirio mūšio 
vietovėje, Lenkijoje. Kalbėjo, šiuo metu sustojusio eiti 
“Skautų Aido” redaktorius Romualdas Tupčiauskas. Su 
džiaugsmu sutiktas ir išklausytas prof.fil.Algirdas Končius, 
skautas nuo 1925-jų metų, ASD ir Korp! Vytis Garbės nario 
prof.fil.Igno Končiaus, gyvenusio Bostone, vyriausias sūnus.

Sesė Jolita papasakojo apie Vilniaus skautams centro 
įsteigimą. Per vienerius metus jau susikūrė keturi tuntai, 
surengti du pradžiamoksliai - kursai. Į centrą kiekvieną dieną 
ateina skautai įvairiems savo užsiėmimams, darbeliams. Ir juos 
visus, kaip man atrodė, nuoširdžiai globoja pati centro

KOVAS • bAIAWKHS (IS

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie 
paminklo Nepriklausomybės kovose žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, sustojo LSS nariai, kuriu 
tėvelis, senelis ar prosenelis buvo Lietuvos karys. 
Romas Otto, Rimas Griškelis, Vija Paulienė, 
kelionės vadovė Eimutė, Irena Veitienė, Brutenis 
Veitas, Meilė Mickienė, Danguolė Bielskienė, 
Aušrelė Sakalaitė ir Taiyda Chiapetta, kurios 
senelis ir prosenelis buvo Lietuvos kariai.

Maironio kapas yra šalia Kauno katedros.
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KardVincentas Sladkevičius palaidotas Kauno 
katedroje.

Karo muziejuje aplankėme naują, labai 
įspūdingai įrengtą memorialini kambarį 1918 - 
1923 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę.

direktorė sesė Jolita, baigianti ruošti doktoratą.
Sesė Birutė Banaitienė vadovams įteikė knygą 

“Lietuviškoji Skautija 1945-1985” ir skautiškus LSS švarkus. 
Vaišinomės skania arbata ir įspūdingu “skruzdėlyno” 
kepsniu.

Antrasis susitikimas įvyko Kaune, kovo 8 d. Autobusu 
nuvykome į Trakų gatvės 18 nr. Didelis, gražus pastatas - 
Lietuvos Skautijos nacionalinis biuras - Skautų namai. Prie 
įėjimo kabančioje lentoje parašyta, kad tame name 1938 - 
1940 m. buvo JAV pasiuntinybė. Tai teisininko R.Dulskio 
šeimos namai, kuriuos JAV gyvenantis Romualdas Dulskis 
(sūnus) padovanojo Lietuvos jėzuitų provincijai, o šie namą 
perleido Lietuvos Skautijai.

Beveik visi sutilpome vienam kambary oficialiai 
susitikimo pradžiai, prisistatymui, susipažinimui.

Lietuvos Skautijos Tarybos Pirmininkė Erika Vaidelienė, 
mus pasveikinusi, supažindino su LS vadovais. Sueigon buvo 
atvykę net kraštų ( kaip mūsų rajonai) vadovai, kai kurie 
tuntininkai,-ės.

v.s.Birutė Banaitienė savo sveikinime dar pasidžiaugė jų 
jaunais veidais. (Ten buvusių vadovų amžiaus vidurkis - 33 
metai). Mes - svečiai, kiekvienas iš eilės prisistatėme, sesė 
L.Kiliulienė į stalo vidurį pastatė valstybių vėliavėles, kad 
visuose kraštuose skalaujantieji lietuviai skautai būtume 
dabar kartu. Seserijos Garbės Gynėja v.s.Danutė 
Surdėnienė, gyvenanti Philadelphijoje, atvežė dovanėlę - 
Amerikos Laisvės Varpo kopiją - varpelį. Vyr. Skautininke 
v.s.fil.Rita Penčylienė pasakė, kad, artinantis Velykų 
šventėms, ji pabus Velyke ir padovanojo visiems JAV 
išleistus dainorėlius.

O mums visiems įteikiami skautiški aplankai, su naujausiu 
“Lietuvos skautijos Naujienų” numeriu, skautų ženkleliu, 
atvirukais ir raktams pakabuku, kuris buvo skirtas š.m.

Lietuvos Skautijos nacionaliniame biure, Kaune, atvykusius 
sveikina LS Tarybos Pirmininkė Erika Vaidelienė.
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skautų dainų konkursui “Gražių 
dainelių daug girdėjau”. Tą konkursą 
LS rengia jau kelinti metai a.a. 
s.Felikso Šakalio atminimui. Labai 
sėkmingas renginys. Š.m. sausio 19 d. 
Kaune konkurse dalyvavo 42 skautų 
dainininkų grupės.

Lietuvos Skautijoje yra per 3000 
narių. Darbo daug ir organizacija 
pradeda įgyti svorį ir pripažinimą, 
nors, kaip buvo paminėta, ir teko 
“kelis metus kovoti dėl vietos po 
saule”. Praėjusią vasarą buvo 
surengtos 24 stovyklos.

Vaikščiojom, apžiūrėjom pastatą.- 
(Man - popierių mėgėjai, krito į akis 
raštinės lentynose tvarkingai sustatyti 
aplankai skirti kraštų (rajonų) 
dokumentams) Tvarkoma biblioteka, 
ruošiami kambarėliai atvykstantiems 
svečiams ar studentams pernakvoti. 
Darbus atlieka patys, bet gi reikia ir 
lėšų dažams pirkti, stogui lopyti...

Buvo maloni staigmena, kai sesės 
Birutė Banaitienė, Laima Kiliulienė ir 
broliai Romas Otto ir Vincent 
O’Brien tarp LS vadovų susitiko 
buvusius kursantus dalyvavusius 
“Vienybės kelio” stovykloje, Anglijoje 
1996 metais.

XXX

GRĮŽUS IŠ
KELIONĖS

Kai tik buvo paskelbta 
skautų kelionė į Lietuvą, 
mudvi su mama tuoj nutarėm 
važiuoti. Ten turime giminių 
ir pažįstamų, kuriems mano 
tėvai padeda. Skautų 
kelionei pasibaigus, mudvi 
likom Lietuvoj iki kovo 17 d.

Kovo 11-tąją šventėme 
Kauno Katedroje, kurios 
didysis altorius yra labai 
įspūdingas. Nors buvo labai 
šalta, reikėjo daug visur 
važiuoti ir skubėti, mes daug 
pamatėme. Mačiau 
nepaprasto grožio Kernavę. 
(Tas nuotraukas įdėsiu į 
sekantį “Skautų Aido” 
numerį.) Buvom pas brolį 
Saulaitį, matėm, kad jis turi 
labai daug darbo ir rūpesčių. 
Reikia naujų knygų

KOVAS • BALANDIS (17

s.fil.Renata Borucki prie Prezidento vėliavos.

Baigdama šį reportažą, džiaugiuosi, 
kad LSS vadovai - Tarybos Pirmija 
žengė tokį gražų žingsnį Lietuvos link 
apdovanodama Prezidentą Valdą 
Adamkų ir, kad suruošė šią istorinę, 
piligriminę kelionę, į ją kviesdama 
visus, kurie tik norėjo dalyvauti.

Puslapius “Skautų Aide” bandėme 
sudaryti taip, kad visi žinotumėt, kad 
nors kiek pajustumėt jog buvote 
kartu, nes mūsų mintyse VISI 
BUVOTE.

Ačiū Vyr. Skautininkei v.s.Ritai 
Penčylienei, tvarkiusiai kelionės 
reikalus, Tarybos Vicepirmininkei 
v.s.Laimai Kiliulienei - už prasmingas 
programas, Sesėms ir Broliams 
bendrakeleiviams - už ypatingą 
draugystę.

bibliotekai, reikia gimnazijai 
remontų, o iš kur gauti lėšų? Sunkus darbas.

Sutikau daug žmonių tikrai mylinčių Lietuvą. Bet vaikai, kurie gimė jau 
laisvoj Lietuvoj, atrodo, nelabai supranta, lyg ir nesirūpina tuo. Gal jų 
mokyklose nemoko? O jaunimas tai žiūri į mane ir netiki, kad aš, 
Amerikoje gimus ir augus, kalbu ir rašau lietuviškai!

Skautiškoji kelionė man buvo labai svarbi ir įspūdinga. Kai su giminėm 
nuvažiavom prie 
Vilniaus televizijos 
bokšto ir pamačiau 
tuos kryžius 
žuvusiems, tuoj 
prisiminiau 
Antakalnio kapines. 
Susigraudinau.

Bokšto viršuje 
sėdėjom kavinėje," 
kuri tyliai sukosi

matėm Vilnių. 
Leidosi saulė ir aš 
pagalvojau, kad 
norint būti laisviems, 
kas nors turi 
pasiaukoti ir mirti. Ir 
mes jiems visiems 
esame dėkingi.

Sesė Renata prie Šeduvos malūno. Renata Ramanauskaitė-Borucki
Čia sušilom ir papietavom.

aplink, o žemai

v.s.Alė Namikienė
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SUSIDARIAU VAIZDĄ IR LAUKIAU PROGOS...

Lietuvos Prezidentūroje j.v.sVija Pautienė, s.v.Brutenis Veltas, prof. fit. Algirdas Končius 
(vilnietis), j.v.s.Dalia Sruoga ir j.s.filTaiyda Chiapetta.

Seneliai, promočiutė ir mokytojai 
vis pasakodavo apie tėvynę Lietuvą. 
Susidariau mintyse jos vaizdą ir 
laukiau progos pamatyti tą nuostabų 
kraštą.

Man jau trečia kelionė į Lietuvą, o 
vaizdas vis keičiasi. Džiaugiuosi gavusi 
progą vėl aplankyti Lietuvą, nors ir 
netikėtai. Susidarė LSS narių grupė, 
kuri keliavo į Lietuvą apdovanoti 
Prezidentą Valdą Adamkų garbingu 
Geležinio Vilko ordinu. Prieš 
išvažiuojant, buvo įdomu pasiklausyti 
kaikurių skautininkų nuomonių apie 
šį apdovanojimą. Man ši kelionė buvo 
labai asmeniška. Labai norėjau 
pamatyti tikrąją Kaziuko mugę 
Vilniuje, kad apie ją galėčiau 
pasidalinti su savo vadovybe. Taip pat 
čia buvo puiki proga atsigaivinti 
protiniai, pabendrauti su giminėmis ir 
susitikti su Lietuvos skautais.

Kelionės dienotvarkė buvo turtinga 
ir įtempta. Atvykome į Vilnių po 
pietų, apsistojom viešbutyje, 
susitikome kiek anksčiau atvykusius iš 
Atlanto rajono ir tuoj vykome 
vakarienei į “Marceliukės klėtį”. 
Skaniai pavalgę, linksmai dainavome, 
o kaikurie net pašoko. Deja, dauguma 
buvome gerokai pavargę ir tik 

norėjome grįžti viešbutin poilsiui.
Šeštadienį, kovo 2 d. - Kaziuko 

mugė! Aš jos taip laukiau. Išsikeičiau 
pinigus ir pasiėmiau didelį rankinuką. 
Reikėjo šiltai apsirengti, nes mugė 
vyksta lauke. Nustebau, kiek daug 
buvo prekybininkų ir žmonių! Mugėje 
buvo eksponatų iš medžio, molio, 
siūlų, lino, gintaro, sidabro, džiovintų 
gėlių ir 1.1. Visos mugės peržiūrėti 
nespėjau. Susitikau su krikšto sūnum 
bei jo tėveliu. Ilgiau neteko 
pabendrauti, nes reikėjo grįžti į 
viešbutį ir važiuoti į operetę “Čigonų 
baronas”. Buvo gražus pastatymas - 
visi gražiai dainavo, scena gerai 
dekoruota, o mūsų vietos - nuostabiai 
geros. (Chicagoje esu pratusi sėdėti 
balkone).

Sekmadienį, kovo 3 d. uniformuoti 
vykome į šv.Kazimiero bažnyčią. 
Mūsų mielas tėvas Saulaitis atnašavo 
Mišias už a.a. sesę Ramunę Lukienę. 
Pietavome įdomiame Užupio rajono 
restorane. Dalis mūsų grupės narių 
išvažiavo į “Carmen” operos 
pastatymą, o aš su sese Vija grįžome į 
Kaziuko mugę.

Pirmadienį, kovo 4 d. vykome į 
Seimo rūmus. Privažiavus, dar buvo 
galima matyti viena siena su vielom, 
kuri buvo pastatyta rūmams apsaugoti 

po Sausio 13-sios. Sienoje nupiešti 
visokie vaizdai, užrašas “Dievulėliau 
ačiū”. Nors matėme žiniose kas vyko 
Lietuvoje tuo laiku, yra sunku 
įsivaizduoti tą žmonių vienybę dieną 
ir naktį stovint už tėvynę. Viduje 
buvo įdomu apžiūrėti ir pasiklausyti 
apie praeitį, ir apie dabartinius 
reikalus. Matėme kelis žymesnius 
Seimo narius. Iš Seimo vykome į 
Vilniaus universiteto biblioteką. 
Kokia nuostabi vieta! Smagu turėti 
“gidą” kelionėje. Giminės ne visada 
gali užtektinai paaiškinti. Gerokai 
išalkę, skaniai pavalgėme gražiai 
išdabintoje “Stiklių” aludėje. Po 
pietų susitikome su Vilniaus skautų 
vadovais. Mus priėmė ir toliau 
kelionės metu kartu buvo mieloji sesė 
Jolita. Skautų būklas neseniai 
remontuotas, darbai eina prie galo. Jis 
visada atidarytas ir jaunimas gali 
susiburti, pabendrauti ir ne sueigų 
metu. Vėliau vakare, dar toliau su 
jaunimu bendravome, dainavome. Su 
sese Vija dar suspėjom aplankyti mūsų 
mielą sesę Dalią Sruogą. Ji neseniai su 
dukra persikėlė gyventi į Vilnių. Sesė 
Dalia buvo labai veikli jūrų skautė, 
ėjo įvairias pareigas, apdovanota 
Geležinio Vilko ordinu. Mes 
džiaugiamės, kad ji su mumis dalyvavo

18



KOVAS • BALANDIS (19

Prezidento Adamkaus apdovanojimo 
iškilmėse sekančią dieną.

Antradienis, kovo 5 d. 
Uniformuoti nuėjome į Prezidentūrą. 
Buvo labai įspūdinga. Koridoriai ir 
salės gražiai, iškilmingai išpuoštos. 
Visiems susirinkus, atėjo Prezidentas 
Adamkus. Broliui Gediminui 
Deveikiui, sesei Renatai Borucki ir 
man teko būti vėliavininkais. Sesės 
Birutės Banaitienės kalboje išgirdusi 
mano senelio vardą ir pavardę, labai 
nudžiugau. Žinojau, kad Pranas Naris 
(Narijauskas) skautavo su p. Valdu, 
bet buvau užmiršusi, kad kartu davė 
vyčio įžodį. Prezidentui buvo įteiktas 
Geležinio Vilko ordinas ir tada jis 
visiems padėkojo ir pasveikino 
susirinkusius. Buvo smagu, kad 
p.Valdas Adamkus su kiekvienu 
pasisveikino ir linksmai pabendravo 
su Lietuvos ir išeivijos skautais.

Po apsilankymo prezidentūroje, 
spėjau su giminėmis apsilankyti 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejuje. Ten neseniai buvo įrengta 
net trijuose kambariuose paroda mano 
pro-tetos Unes Babickaitės (Baye)- 
Graičiūnienės atminimui. Ji buvo 
kino ir teatro žvaigždė JAV ir 
Europoje. Buvo labai malonu visa tai 
pamatyti.

Tą vakarą Lietuvos ir išeivijos 
skautų vadovai buvome nuoširdžiai 
priimti p.p. Narušių namuose. 
Vaišinomės, bendravome su skautais. 
Apsilankė ir Prezidentas p.Valdas su 
p. Alma. Džiaugiausi, kad galėjau 
perduoti p. Almai mano senelių 
sveikinimus, pasikalbėjome apie 
šeimą ir apie jos darbą su vaikučiais 
Lietuvoje. Smagus vakaras.

Trečiadienį, kovo 6d. nuvažiavome 
į seną Lietuvos tvirtovę - Trakų pilį. 
Aš čia jau ne pirmą kartą, bet žiemos 
metu ji kitaip atrodo. Ežeras užšąlęs, 
matosi keli žvejai. įdomu, ar jie ką 
pagavo? Trakų muziejuje buvome tik 
keliuose kambariuose, sesė Alė 
vadovavo trumpam susimąstymui 
didžiojoj menėj. Antras šios dienos 
sustojimas - Antakalnio kapinės. 
Einant takeliu, pamatėme kareivius, 
vykdančius uniformų bei ginklų 

inspekciją. Renata Borucki ir aš 
nežinojom kas vyksta ir nedrąsiai 
žengėme pirmyn. Priartėjusios, 
pasisveikinom ir nustebom, kad tie 
vyrukai tokie aukšti ir jauni. Atrodo, 
kad čia buvo garbės sargyba. Kapinėse 
turėjo apsilankyti Suomijos prezidentė 
ir jie. ruošėsi jos sutikimui. Išdrįsau ir 
su tais jaunais kariais 
nusifotografavau. Kaip gražiai jie 
nusišypsojo!

Nuėjus prie Sausio 13 žuvusiųjų 
kapų, sesė Laima Kiliulienė pravedė 
gražią susikaupimo programą. 
Padėjom ten vainiką su tautiškomis 
vėliavėlėmis (vėliavos atstovavo 
išeivijos kraštus, kur randasi LSS 
nariai), meldėmės, giedojome. 
Trumpai buvome kapinėse, bet spėjau 
susikaupti. Slėniai ir kalvelės apaugę 
eglėmis ir pušimis. Vėjas pūtė ir 
pasijutau lyg būčiau miške prie jūros. 
Norėjosi ilgiau ten pabūti - labai ramu 
dvasiai.

Trečias sustojimas - Genocido 
muziejus (buv.KGB). Buvau girdėjusi, 
kad verta aplankyti šį muziejų, bet 
nežinojau ko tikėtis. Gidas mums 
rodė pastatą ir įdomiai aiškino. Einant 
pro kambarėlius, koridorius, žiūrint 
nuotraukas ir aprašymus, buvau 
apimta įvairių jausmų. Labai 
sugraudino. Kokie žmonės galėjo 
vykdyti tokias baisenybes?!

Ketvirtadienį, kovo 7 d.- 
lagaminai sudėti. Po pusryčių iš 
Vilniaus iškeliaujame į Kryžių kalną. 
Smagu žiūrėti pro autobuso langą. 
Beržynai, pušynai ir net vaivorykštė! 
Išlipam iš autobuso. Siaučia vėjas, tai 
lynoja, tai šlapdriba. Kaip puiku. 
L.S.Sąjungai Lietuvoje buvo 
padarytas šešių pėdų aukščio, 
išpuoštas medinis kryžius. Tėvas 
Saulaitis ir vyskupas Bartulis kryžių 
pašventino, jo papėdėn padėjom 
vainiką. Kiekvienas iš mūsų, visų 
išeivijos skautų vardu įsmeigėm po 
gėlytę į vainiką ir papuošėm 
vėliavėlėmis. Vėjas taip siautė, kad 
vos girdėjau apeigas. Ėjau 
pasivaikščioti ir apsidairyti. Toliau 
nuo visų, ties kalno viršūne kryžiai 
mane apgaubia... Žiūriu nuo kalno ir 

pro tūkstančius kryžių matau tekantį 
upelį. Medžiai linguoja ir vėjas man 
kažką šnabžda... Taip gražu ir ramu. 
Stebiuosi kaip išsiplėtęs Kryžių kalnas 
Džiugu ir nuostabu, kad okupacijos 
laikais žmonės buvo tokie stiprūs ir 
ištikimi Dievui ir Tėvynei.

Sušąlę skubam į autobusą ir 
važiuojame su vyskupu Bartuliu 
apžiūrėti nuostabią Šiaulių katedrą. 
Pietavome Šeduvos malūne. 
Mmm...žemaičių blynai.

Dar sustojome ir Šiluvos koplyčioje, 
kur padėjome gėlių ir vėliavėles, 
pasimeldėme, pagiedojome. Vakare 
atvykome į Kauną ir apsistojome 
moderniame “Kauno” viešbutyje.

Penktadienį, kovo 8 d. vyko 
ekskursija po Kauną. Aplankėme 
Kauno pilį, katedrą, Nežinomam 
Kariui paminklą, buvome karo 
muziejuje ir Čiurlionio galerijoje. 
Skanius “balandėlius” valgėme 
“Avilyje”. Po pietų susitikome su 
Lietuvos Skautijos vadovybe “Skautų 
namuose”. Jų veikla yra dar jauna, 
taip kaip ir jų vadovybė. Buvo smagu 
užmegzti ryšius ir pasidalinti mintimis. 
Jų būklas yra gražiai įrengtas. Džiugu 
matyti, kad skautai turi kur susieiti ir 
vykdyti savo programas.

Vakare dar spėjau pasimatyti ir su 
giminėmis.

Šeštadienį, kovo 9 d., po pusryčių 
išvažiavome į Vilniaus oro uostą. 
Kelionė buvo per trumpa, kad būtų 
galima pasimatyti su giminėmis ir 
draugais gyvenančiais toliau nuo 
Vilniaus ar Kauno, bet ji buvo labai 
turtinga įspūdžiais ir džiaugiuosi, kad 
joje galėjau būti jaunimo atstove. 
Pabendravimas su Lietuvos skautais 
buvo malonus ir žadame su kaikuriais 
vadovais ir toliau palaikyti ryšius. 
Dėkoju LSS vadovybei už pakvietimą 
dalyvauti šioje istorinėje kelionėje. 
Ypač dėkoju mano vyrui Ričardui ir 
visai šeimai mane labai teigiamai 
parėmusiems.

j.s.fil.Taiyda Chiapetta
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DAINA IR DAINORĖLIS
“Ošia, šlama žalios pušys tolimuose vakaruos,
Skamba, aidi skautų dainuos Kalifornijos kalnuos...”
Dainos yra didelė ir miela mano stovyklavimo atsiminimų 

dalis. Atsimenu, kai buvau paukštytė ir, dulkes keldama, 
šokdavau prie laužo dainuodama: “žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, 
kaip šoka... kojytės mažos batais raudonais.” Atsimenu — 
mintinai mokėjau visus posmus “Jei tu būtum žuvytėlė” ir ją 
smarkiai dainuodavau, kai buvau skautė. Atsimenu, kai 
žygiavau su “Ei, pirmyn į Tautinę stovyklą” — Tautinėje 
stovykloje. Visada atsiminsiu “Romuvos” (Kanadoje) stovyklą, 
kai išgirsiu “Ar pamatysiu tave vėl, drauguži? Ar atsiminsiu 
stovyklos dienas? Nors tas lauželis seniai jau užgesso, pasiliks 
širdyje šiluma, visada liks širdyje šiluma.”

Kai kurie žmonės turi fotografinę atmintį, kiti labiau 
atsimena maistą, kiti - eilėraščius ar pasakas. Aš gerai 
atsimenu ir sujungiu dainas su įvykiais. Kai pagalvoju apie 
kokį nors įvykį, tuoj prisimenu dainą, kurią girdėjau ar 
dainavau tuo metu. Ypatingai - lietuvišką dainą. Lietuvių 
dainos turi tiek daug kultūros, kad jos mums yra net 
naudingos.

Mano mama man dainuodavo “čiūčia-liūlia, mažutėle...” kai 
buvau mažytė. Vėliau ji man dainavo “Du gaideliai”, “Du 
broliukai kunigai”, “Išbėgs, išbėgs pelė iš miško.” Tikriausiai 
dalį lietuvių kalbos aš išmokau dainuodama. Esu labai dėkinga 
mano mamai, kad ji žinojo ir mane išmokė tas dainas dainuoti. 
Daug dainų išmokau mokykloje, o dar daugiau čia - 
stovykloje. Taip pat daug dainų išmokau, kai su šeima 
važiuodavom mašina į ilgesnes keliones. Mano mama 
pasiimdavo savo didelį dainorėlių rinkinį ir mes 
išdainuodavom tuos dainorėlius nuo viršelio iki viršelio. 
Ypatingai geras dainorėlis buvo Giedros Gustaitės redaguotas 
ir Los Angeles Akademikų Skautų išleistas “Dainuok linksma 
jaunyste” (1968 rm)

Ruošdama dainorėlį stovyklai, pastebėjau, kad daug gražių 
dainų mes stovyklose nedainuojame. Man mama davė visus 
savo dainorėlius iš kurių rinkau dainas stovykliniam 
dainorėliui. Ji man turėjo padainuoti dainas “Gale lauko toli”, 
“Per tamsią naktelę”, Mylėtojų daina”, “Ugnele, liepsnele”, 
“Ramovėnų maršą” ir daug kitų.

Vadovaujant laužui stovykloje, aiškiai matau, kad vaikai 
moka tik mažą grupę dainelių. Ypač kituose rajonuose, 
dainuojamos vis tos pačios dainos “Atskrend sakalėlis”, “Dar 
nejok, dar sustok”, “Čigonai”, “Stovi malūnas prie kelio” ir 
t.t. Pastebėjau, kad mano mama ir jos amžiaus žmonės žino 
daug daugiau dainų negu mano amžiaus, o mažųjų dainų kraitis 
dar menkesnis. Aš manyčiau, kad būtų normalu vyresniems 
daugiau mokėti, nes jie turi daugiau patyrimo. Bet kaip ir kur 
jie išmoko tas dainas, jei ne ten pat, kur ir aš - stovyklose! Bet 
dabar stovyklose mažai naujų dainų besimokom. Tai kaip 
jaunimui išmokti? Reikia dainorėlio! Yra daug priežasčių, 
kodėl dainorėliai reikalingi. Pirmiausia - kai stovyklautojai 
turi dainorėlius rankose prie laužo ar dainavimo pamokoje, 
visi gali sekti, mokytis žodžius ir kartu drąsiai ir garsiai 
dainuoti. Kai visi dalyvauja — visiems smagiau. Aš manau, kad 
tiems, kurie dainų žodžių nemoka, lauže nusibosta ir pradeda 
tarpusavyje kalbėtis. Tas trukdo kitų dainavimui ir, pagaliau, 
visai laužo nuotaikai. Kita svarbi priežastis - iš dainorėlio

išmokstame daug žodžių. Kai atydžiai klausau kaip 
stovyklautojai dainuoja, nustembu kiek žodžių būna sumaišyta, 
ar nesuprantama. Pav.: kas žino, kad kartojamas posmas 
dainoje “Ten, kur ošia pušinėlis” yra - “Šiaučius kriaučiui yla 
dūrė, yla dūrė, yla dūrė. Siaučiui kriaučius per kepurę, per 
kepurę, bum!” ? Aš esu daug kartų girdėjus ir pati dainavus 
“šiaučius kriaučius” abiejose eilutėse. Kai skaitome dainorėlius 
- pamatome teisingus žodžius. Kai kurių žmonių lietuvių kalba 
silpsta ir, kai jie neturi dainorėlio, tai žodžius ištaria 
neteisingai, prideda neteisingas galūnes, ar tik marmaliuoja. 
Geri dainorėliai moko ir turtina lietuvių kalbą. Bedainuojant 
“šiaučius kriaučiui...” man kilo klausimas “kas yra šiaučius, 
kriaučius”. Paklausiau mamos ir išmokau, kad šiaučius yra 
batsiuvys, o kriaučius - siuvėjas. Dainos prie laužo yra puikus 
būdas rasti ir išmokti naujus žodžius. Dainos yra tokios 
turtingos. Net apie istoriją galime pasimokyti. Aš pradėjau 
daugiau suprasti apie Lietuvos karius dainuodama “Lietuvos 
kareivėliai” ir “Tau, sesute”, apie partizanus iš dainų “Kai 
verkiančio smuiko”, “Stoviu aš parimus” ir “Mažam 
kambarėly”. Apie kaimo gyvenimą - “Buvo gera gaspadinė”, 
Du broliukai kunigai”, “Kanapė”, “Pasėjau dobilą”, “Pasėjau 
linelį”.

Dainorėlių vertė yra labai svarbi. Juos reikia naudoti ne tik 
laužo programos pagerinimui, bet ir vaikų lietuvybės bei 
kultūros ugdymui. Dabar yra daug naujų dainų iš Lietuvos, 
kurių mes nemokame. Taip pat yra daug senų dainų, kurių 
mūsų jaunimas nemoka. Kai paruošiau dainorėlį stovyklai 
(kurio išleidau tris skirtingas laidas, vis pridėdama daugiau 
dainų), jo lapus sudėjau į susegamą aplanką. Stovykloje 
sušlapo, išsimėtė, net sau neturiu kopijos. Mums reikia išleisti 
naują, platų, tasyklingą dainorėlį. Nebūtinai su gaidomis, bet 
kuo daugiau dainų. Jį turėtume tinkamai atspausdinti ir 
parduoti visiems rajonams. Nusipirkęs savo dainorėlį, 
kiekvienas skautas jį saugos, brangins ir naudos ne tik 
stovyklose, iškylose, bet ir namuose visą savo gyvenimą.

Vyr.sk.t.n.Aušra Venckutė Los Angeles, 2001 m.
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BRAVO, BRAVISSIMO!!!

"Palangos" tunto, Los Angeles, vyr. 
skautės kandidatės "Rambyno" 
stovyklavietėje baigusios skaityti 
savo rašinius. Vyr. skautės įžodį jos 
davė liepos 8 d., 2001 m.
Stovi iš k.: Indraja Šulcaitė, Auksė 
Stočkutė, rašinio "Daina ir 
da i norelis" autorė Aušra Venckutė, 
Elina Venckienė, Daiva Mattytė, 
Karina Balchaitė. Priekyje: Simona 
Gajauskaitė, Lina Wallace, 
kandidačių globėja ps. Tina Udrienė 
ir Audra Griciūtė.

Sesė Alina Čepulytė

Bravo! “Neringos” tunto 
Clevelande skautei - sesei 
Alinai Čepulytei!

Sesės Alinos, ketvirto 
skyriaus mokinės Notre 
Dame mokykloje, pieštas 
atvirukas buvo išleistas 2001 
m. Atviruką “Skautų Aidui” 
atsiuntė vadovė skaučių 
“Neringos” tunte s.Vilija 
Klimienė.

Prit. skautas Linas Paškauskas

Bravo! “Rambyno” tunto Toronte prit. 
skautui - broliui Linui Paškauskui!

Brolis Linas 2001 m. rudenį Toronto 
Aukštesniųjų lituanistinių kursų rašinio 
konkurse laimėjo pirmą premiją už 
straipsnį “Kalėdų dvasia”. “Skautų 
Aidui” straipsnį atsiuntė 
v.s.A.Ramanauskienė. Spausdiname 
trumpą ištrauką iš apsakymo apie du 
berniukus - vieną turtingą, kitą - ne, ir 
apie parduotuvės tarnautojo Arūno 
dovaną.

...’’Parduotuvėje dirbo Arūnas. Kartas 
nuo karto Arūnas matydavo išpaikintus 
vaikus, kurie reikalaudavo per daug iš 
tėvų. Abraomas buvo vienas iš tokių. 
Arūnas, atsisėdęs prie stalo, galvojo apie 
Abraomą ir Teodorą. Tada jis sumanė 
padaryti Abraomui dovaną ir slapta įdėti 
į jo tėvų maišus, kai jie ateis sekantį 
kartą. Jis paėmė visus daiktus, kurie 
simbolizuoja Kalėdų dvasią - meilę, 
dosnumą, viltį, džiaugsmą ir sudėjo į 
didelį puodą, sumaišė ir išvirė dvasinę 
mišrainę, kurios garus uždarė į stiklainį. 
Arūnas suvyniojo tą Kalėdų dvasios 
stiklainį ir, už poros dienų atėjusiems į 
parduotuvę Abraomo tėveliams, slapta 
įdėjo dovaną į jų maišą.

Atėjo Kalėdų diena. Teodoras nubėgo 
prie eglutės, manydamas, kad gal bus 
maža dovanėlė, bet, deja, nieko nerado. 
Nusiminęs atsisėdo ir pradėjo verkti. 
Mama apsikabino jį sakydama: 
“Nenusimink. Mūsų meilė vienas kitam 
yra Dievo dovana. Jėzulis irgi nieko 
neturėjo”.

Abraomas irgi nubėgo prie eglutės ir 
džiaugėsi daugybe dovanų. Viena dovana 
patraukė Abraomo dėmesį. Tai buvo 
Arūno dovana. Jis greitai nuplėšė 
blizgantį popierių ir kaspiną. Lėtai 
atidarė stiklainį. Kalėdų dvasios garai 
pakilo į orą ir apsupo Abraomą. 
Kambarys pradėjo suktis, o kai nustojo 
suktis, jis pasižiūrėjo apie save ir suprato, 
kad Kalėdos kalba ne tik apie 
materialinius daiktus, bet ir apie meilę, 
dosnumą, viltį, džiaugsmą ne tik sau, bet 
ir kitiems. Jis sušuko: “Imk šias dovanas 
iš čia! Aš noriu nešti jas tiems, kurie jų 
neturi!”

Teodoras sėdėjo su mama prie eglutės. 
Abraomas beveik išvertė jų duris, taip 
smarkiai beldėsi. “Linksmų Kalėdų!” - 
jisai sušuko...

Arūnas padovanojo Abraomui tikrą 
Kalėdų reikšmę - Kalėdų džiaugsmą, 
kuris turi būti žmogaus širdyje. Tik tada 
žmogus gali pasidalinti savo gėrybėmis su 
kitais.”
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ĄŽUOLO MOKYKLOS 2001 M. STOVYKLA
LSB Ąžuolo vadovų ir LSS Gintaro 

vadovių mokyklų stovykla vyko 2001 m. 
liepos 28 - rugpjūčio 4 dienomis, 
Toronto skautų,-ių “Romuvos” 
stovyklavietėje.

Iš LSB Vadovų lavinimo skyriaus 
vedėjo v.s.fil.Gintaro Plačo 
priešstovyklinio pranešimo 
tuntininkams:

“Ąžuolo Mokyklos kursantais 
priimami skautai, sulaukę 17 metų 
amžiaus. Jaunesni gali dalyvauti pagal 
tuntininkų nuožiūrą. Renkant savo 
tunto jaunesnius vadovus - kandidatus į 
Ąžuolo mokyklą, priminkite jiems, kad 
ši stovykla skiriasi nuo normalios vasaros 
stovyklos. Sis stovyklavimas yra gana 
intensyvus ir pareikalauja daug protinės 
ir fizinės ištvermės. Nors mes tikimės, 
kad kursantai stovyklaus smagiai ir turės 
daug progų gerai susidraugauti su broliais 
ir sesėmis iš kitų vietovių, yra svarbu 
prisiminti, kad stovyklos pagrindinis 
tikslas yra perteikti dalyviams daug 
praktiško patyrimo bei vadovavimo 
gabumų per, palyginus, trumpą 
laikotarpi- Tas reiškia, kad kursantai turi 
būti pasiruošę dirbti - ne atostogauti.

Visas stovyklinis gyvenimas vyks pagal 
skilčių sistemą ir skautiškos ideologijos 
dvasioje. Kursantai išgyvens, supras ir 
galės praktiškai pritaikyti skilčių 
sistemos ir mažų grupių dinamikos 
principus stovykloje ir savo vienetuose.

Stebės, naudos ir įvertins įvairius 
vadovavimo principus bei gabumus ir 
juos praktiškai galės pritaikyti savo 
vienetų veikloje.

Sugalvos, suplanuos, praves ir įvertins 
įvairaus amžiaus skautams tinkamą 
programą stovykloje ir savo vienetuose.

Praktiškai parodys, kad sugeba 
pritaikyti, atlikti ar pravesti pagrindinius 
skautamokslio uždavinius Ąžuolo 
mokyklos stovyklos gyvenime.”

Ąžuolo mokyklos stovykloje vadovų 
pareigas ėjo: Vedėjas ir instruktorius - 
v.s.Gintaras Plačas, vedėjo pavaduotojas 
ir instruktorius - v.s.Romas Orto, 
instruktorius ir admin, pavaduotojas - 
s.Algis Simonavičius, instruktorius ir 
stovyklavietės administratorius - 
s.Marius Rusinas, instruktoriai - 
ps.Mindaugas Leknickas ir ps.Tomas 
Dundzila, stovyklos virtuvės administra-

Ąžuolo ir Gintaro vadovų mokyklų stovyklos dalyviai ir vadovai 2001 m. 
rugpjūčio 4 d., "Romuvoje", Kanadoje.

tore - s.Indrė Paškauskienė, 
komendantas ir skilties patarėjas - 
s.v.si.Povilas Leknickas, skilčių patarėjai 
- j.b.v.valt.Tomas Mikužis ir 
s.v.kand.Saulius Simonavičius.

Kursantai buvo suskirstyti į tris skiltis: 
“Meškėnai” - Aliukas Brooks (iš 

Chicago), Tomas Kuras (Toronto), 
Konradas Mažeika (Los Angeles), 
Andrius Punkrys (Toronto), Matas 
Turczyn (Toronto), Povilas Žukauskas 
(Chicago).

“Pjūklažuviai” - Danius Andriušis 
(Chicago), Aris Dumbrys (Chicago), 
Linas Paškauskas (Toronto), Dainius 
Šileika (Toronto), Gintas Tirilis 
(Toronto).

“Silkės” - Danielius Puzeris 
(Toronto), Darius Sonda (Toronto), 
Julius Griauzdė (Chicago), Karolis 
Užgiris (Chicago), Paulius Sergautis 
(Toronto).

Stovyklai baigiantis kursantams buvo 
įteikti praktiškos AM dalies baigimo 
pažymėjimai (lieka vienetuose pabaigti 
likusią kursų dalį); s.Algiui 
Simonavičiui ir ps.Tomui Dundzilai 
įteikti Ąžuolo Mokyklos instruktoriaus 
ženklai, s.v.si.Povilui Leknickui, 
j.b.v.valt.Tomui Mikužiui ir 
s.v.kand.Sauliui Simonavičiui - dviejų 

giliukų ženklas. Ąžuolo Mokyklos 
vedėjas v.s.fil.G.Plačas skautišką AČIŪ 
išreiškė “Rambyno” t. tuntininkui 
broliui Mariui Rusinui už atliktą labai 
sunkų darbą perkraustant stovyklinę 
mantą iš Rako stovyklavietės į 
“Romuvą”, už atspausdintus kursų 
leidinėlius ir kitus stovyklos ruošos 
darbus.

(Straipsnis sudarytas iš v.s.fil.Gintaro 
Plačo atsiųstų AM stovyklos įsakymų ir 
pranešimų tuntininkams. Brolis Plačas 
atsiuntė ir nuotraukas. Red.)
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Prie kursų puotos stalo skilčių 
patarėjas s.v.kand.sl.Sailius 
Simonavičius ir GVM komendante 
vyr.sk.v.slVeronika Lemon.

"Pjūklažuvių" skiltis stato savo 
vartus: Dainius Šileika, Linas 
Paškauskas, Aris Dumbrys ir Gintas 
Tirilis.

GVM "Orangutangių" skiltis suteikė 
broliui Tomui Mikužiui "pirmą 
pagalbą".

Audra Rusinaitė, Siga Vasaitytė, 
Aleksandra Valaitytė, Vaida 
Simonavičiūtė, Rūta Crigaliūnaitė, 
Aurytė Sušinskaitė ir Vilija Pauliutė.
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Plausto lenktynėse dalyvavę "Silkių" 
skilties skautai Julius Griauzdė, Paulius 
Sergantis ir Danielius Puzeris.

Ąžuolo Mokyklos vedėjas v.s.Gintaras Plačas įteikia "apdovanojimą" "Rambyno" tunto 
tuntininkui ir ĄM/GVM stovyklos administratoriui s.Mariui Rusinui.
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Stovyklautojų vardu ačiū stovyklos 
virtuvės administratorei ps.Indrei 
Paškauskienei.

Ąžuolo mokyklos instruktoriai 
s. Algi s Simonavičius ir psTomas 
Dundzila stovyklos uždarymo 
apeigose.

2001 m. Ąžuolo ir Gintaro vadovų 
mokyklų stovyklos vadovai. Pirmoje 
eilėje: v.s.Romas Otto, v.valtTomas 
Mikužis, s.v.kand.sl.Saulius 
Simonavičius, s.v.kand.sl.Andrius 
Rusinas, psTomas Dundzila. Antroje 
eilėje: ps.Mindaugas Leknickas, 
Ąžuolo mokyklos vedėjas v.s.Gintaras 
Plačas, v.sIVeronika Lemon, s.Algis 
Simonavičius, Gintaro mokyklos 
vedėja s.Rūta Sušinskienė, 
s.v.sl.Povilas Leknickas, v.s.Dalia 
Trakienė.
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IŠLYDĖTI...

v.s.fil.Juozas Vaišnys, S.J. mirė 2001 m. 
gruodžio 19 d., Chicagoje, sulaukęs 88 metų.

Beveik nuo pat pirmųjų dienų 1949 m. kai 
Chicagoje kūrėsi lietuviai skautai, kun. Juozas 
Vaišnys buvo “Lituanicos” tunto narys, dvasios 
vadovas. Taip pat buvo dvasios vadovu “Aušros 
Vartų” ir “Kernavės” tuntuose. Priklausė 
Chicagos Skautininkų,-ių ramovei.

1964'69 m. buvo Lietuvių skautų sąjungos 
katalikų dvasios vadovas, 1976-84 m. - Skaučių 
Seserijos katalikių dvasios vadovas.

1965 m. buvo instruktorium vadovų,-ių 
stovykloje, Romuvoje, 1971 m. - Ąžuolo vadovų 
mokyklos stovykloje Rakė.

1968 m. LSS ir LSB išleistos “Religinės 
programos” knygos autorius kartu su 
s.kun.V.Cukuru ir s.kun.J.Pakalniškiu.

Kun.J.Vaišnys, S.J. buvo ilgametis tėvų jėzuitų 
leidžiamo “Laiškai lietuviams” žurnalo 
redaktorius.

s. prelatas Pranas Dauknys mirė Australijoje. 
(Neteko sužinoti datos. Red.)

Australijos lietuvių skautų istorijoje s. prel. 
Pranas Dauknys minimas, kaip skautiškos šeimos 
aktyvus dalyvis Geelonge, “Vilniaus” tunte, 
Adelaidėje, “Džiugo” tunte, Melbourne.

s.fil.Ramunė Kviklytė - Lukienė mirė 2002 m. 
vasario 25 d., Chicagoje.

Sesė Ramunė jaunystėje buvo vadove jūrų 
skaučių “Juodkrantės” tunte. Ėjo įvairias pareigas 
Skaučių Seserijos vadijoje, Akademiniame Skautų 
Sąjūdyje, Vydūno fonde.

Lietuvių fonde buvo pelno skirstymo komisijos 
ir stipendijų pakomisijos nare.

Taip pat nuoširdžią savo darbo dalį sesė Ramunė 
atidavė ilgus metus mokytojaudama Chicagos 
aukštesniojoje ir “Maironio” Lemonte, 
lituanistinėse mokyklose.
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Hamilton

"ŠIRVINTOS - NEMUNO" TUNTAS
“Širvintos-Nemuno” tuntas 2001' 

2002 m. veiklą pradėjo rudens iškyla į 
netolimą vietovę praleisti dieną 
spalvingoje Kanados rudens gamtoje, 
pameškerioti ir susipažinti su 
kaikuriomis žuvų rūšimis. Pakilusioje 
nuotaikoje paukštytės ir vilkiukai su 
vadovais ruošėsi tai iškylai. Kaip matyti 
iš nuotraukų, būta laiko pagautomis 
žuvimis pasidžiaugti ir pailsėti. Prie 
iškylos pasisekimo daug prisidėjo skautų 
bičiulis Alfa Stanevičius, kurio vaikai 
Onutė ir Matas augo mūsų tunte, o 
vėliau jame buvo gabūs vadovai. Deja, 
jie iš mūsų padangės seniai dingo - 
Torontas visus vilioja.

Tiesiog netikėtina, bet Hamiltono 
tuntas susilaukė taip reikalingo vadovo - 
tai s.Gailiaus Senkaus, skautavusio 

Toronte. Jis apsigyveno Hamiltono 
priemiestyje ir vadovauja vilkiukų 
draugovei. 1 vadovių eiles sugrįžo ir 
Ramona Ciparytė-Gallagher, kuri, dėl 
įsipareigojimų šeimoje, buvo kurį laiką 
pasitraukusi. Ji vadovauja paukštytėms. 
Skaučių vadovė - Lisa Lattanzi. Sesės 
Silvija Otto ir Loreta Mačytė 
talkininkauja tuntininkei vyr.sk.Silvijai 
Stonkutei-Jonston.

Gruodžio mėn. surengtos Kūčios 
praėjo šventiškoje nuotaikoje, 
dalyvaujant tėveliams, seneliams ir 
dvasininkams, klebonui J.Žukauskui, 
OFM ir kun. A.Sarkai, OFM. Abu jauni 
ir energingi, o klebonas, skautavęs 
Lietuvoje, domisi skautų veikla, 
įspūdinga buvo susikaupimo valandėlė, 
kurios metu buvo paaiškinti Kūčių 

papročiai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Degančios žvakutės ne tik sudarė 
šventišką nuotaiką, bet turėjo ir 
simbolinę reikšmę - užgimusio Kristaus 
skleidžiamą š/iesą ir meilę. Buvo 
prisiminti šią žemę jau palikusieji, 
palikta tuščia vieta prie stalo ir uždegta 
trispalvė žvakė. Pasidalinus kalėdaičiais 
ir klebonui sukalbėjus maldą, vaišintas! 
Kūčių valgiais. Vyravo rimta nuotaika, 
net mažieji tai pajuto. Susėdę apie 
kalėdinę eglutę visi giedojo giesmes. 
Pasirodžius Kalėdų seneliui, mažieji 
sujudo, nekantraudami laukė dovanų, 
kurių, po trumpų pokalbių su Kalėdų 
seneliu, ir sulaukė. Dainomis, šūkiais ir 
tradicine giesme “Ateina naktis” buvo 
baigtas skautiškos šeimos Kūčių vakaras.

D.G.

"Širvintos-Nemuno" t. iškyloje 
ruošiamės smilgų "muzikai" - 
ps.Silvija Otto, Rūta 
Simanavičiūtė, Samanta 
Callagher ir Gabriele 
Nekrašaitė.

O mes pasiruošę meškerioti: Milo 
Lattanzi, Andrina Verbickaitė, 
Darius Verbickas ir Graydon 
Verbickas.
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Cleo Sanmartin pagavo žuvį!Laikas pailsėti. Katrytė Bartninkaitė, Simas 
Crigėnas ir Petriukas Bartninkas.

Žvakę Kūčių metu dega Margot Lattanzi. Toliau: 
paukštyčių vadovė vyr.sk.Ramona Ciparytė- 
Gallagher, Cleo Sanmartin ir "Širvintos-Nemuno" t- 
kė vyr.sk.Silvija Stonkutė-Jonston.

Paukštytė Andrina Verbickaitė gauna dovanėlę iš 
Kalėdų senelio.
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"KERNAVĖS" PASTOVYKLĖS 35-METIS

Ką aš šiais metais veiksiu su 
paukštytėmis stovykloje? Jau man sukasi 
galva, nors dar tik sausio mėnuo. Dažnai 
tokios idėjos plaukioja mano mintyse... 
Ką reikės atsiekti? Koks tikslas bus šios 
stovyklos? Kokius užsiėmimus 
pravesime? Planuoti dešimties dienų 
programą - nelengva. O kaip planavo 
sesės prieš trisdešimt metų, kai 
paukštyčių būdavo po penkiasdešimt? li
ne dešimčiai dienų, bet dviem savaitėm!

Ahhh, praeitis. Kaip spėjo mūsų tėvai 
vesti stovyklas, jas statyti, remti veiklą ir 
dar vadovauti? Nesuprantu...

Mintys apie praeitį lakstė mano 
galvoje praėjusį pavasarį, kai staiga 
prisiminiau, kad 1965-66 metais vyko 
dideli darbai “Kernavės” rajone Rako 
stovyklavietėje. Atsimenu, nes dar 
mažytė su broliu nešėme statybai vinis 
vyrams ir jautėmės labai naudingi!

Pasikalbėjus su mama, nustebau. Ji tuo 
metu buvo tuntininkė ir didelė stovyklos 
įruošimo dalis. Kartu su Adolfu Ruibiu, 
tuometiniu tėvų komiteto pirmininku, 

Kiudulas, Alekna ir Žostautas 
statybos metu 1966 m. liepos mėn.

"Kernavės" tunto tėvų komiteto 
pirmininkas Adolfas Ruibys ir 
tuntininkė Vanda Aleknienė prie 
užbaigto pastato 1966 m.

jie vykdė didžiąsias statybas. “Mama, 
turime paminėti Jūsų darbą!! Reikia 
iškabos stovykloje ar ko prasmingo!”

Mama susirado tų metų kalendorius ir 
prasidėjo tyrinėjimai. Kad aš būčiau taip 
organizuota!!! 1965 m. prasidėjo tualetų 
statyba, kuriuos pastatė per penkis 
savaitgalius. “5/15 dirbo (taip 
dienoraštyje ir surašyta) Vindašius, 
Alekna ir aš. 5/22 - Vindašius, Alekna, 
Klikna ir aš. 5/29,30,31 prasideda 
statyba. 6/5,6 - statyba su vaikais. 6/ 
12,13 - Henrikas ir Arnoldas. 7/3-7/17 

“Šilainės” stovykla.” Koks siaubingai 
didelis darbas!

1966 metais prasideda virtuvės 
statyba. Ir vėl iš dienoraščio: “4/2 
Petkūnas, Ruibys ir aš - pirmas 
apžiūrėjimas, matavimas. 5/1 Alekna ir 
Vindašius stovykloje. 5/27 Petkūnas, 
Žostautas, Blekys, Ruibys, Žolynas, 
Barškėtis, Varaneckas, Vindašius, 
Venius, Kiudulas, Petrauskas, Jelionis ir 
mes su vaikais”.

Nevarginsiu Jūsų visomis detalėmis, 
bet darbai tęsėsi visais tų metų birželio 
savaitgaliais bei liepos 2-8 d.d. Pastato 
pašventinimas buvo liepos 17 d., o 
baigiamieji darbai rugpjūčio 6-ą. Apart 
aukščiau išvardintųjų, dar dirbo ir 
prisidėjo šie žmonės: Lukas, Kazėnas, 
Avižienytė, Raišytė, Tišlaukis, 
Geštautas, Valiukėnas, Luneckas, 
Ruibienė, Petraškevičius, Siliūnienė, 
Ruibytė, Podys, Butikas, Kronas, 
Kronienė, Užubalienė, Sadauskas, 
Rimavičius. Ar ne nuostabus žmonių 
sąrašas? Ar įsivaizduojate kokį milžinišką 

darbą atliko geradariai? Man beveik 
netelpa galvoje...

Kiek laiko aš praleidau Rako 
stovykloje? Tie miškai - mano antrieji 
namai. Kiek ten lakstyta su Rimavičiais, 
Račiūnais ir Chiapettom? Kiek sukurtų 
laužų, surinktų grybų? Kiek naktų 
išmiegotų “Kernavės” virtuvėje, kai šildė 
mus dujinis pečius? Kiek virtuvėje 
išdainuotų dainų? Kiek iškikentų ir 
išlakstytų dienų? Neiškenčiu 
nepapasakojus, kad vieną kartą mudvi su 
Mirga Rimavičiūte nutarėme įsilipti į

KOVAS • BALANDIS ( U

Kur nebuvom, mes visuomet čia!
Aleknienė, Lintakienė (Aleknaitė) ir 
Garsienė (Rimavičiūte) 2001 m.

mūsų vadinamo “Keebler tree” viršūnę. 
Tai didžiulė, aukšta cūga rajono gale. 
Isirioglinom taip aukštai, kad įsikibusios 
į viršūnę lingavom pirmyn ir atgal. Net 
ir man buvo baisu, o aš tokių iškadų 
mažai bijausi. Klykėm, rėkėm, juokėmės 
ir džiaugėmės. Jeigu mano dukra dabar 
taip padarytų, tai gyvenime televizijos 
daugiau nežiūrėtų... Kitą kartą bandėme 
naktį miške pasimesti. Neįmanoma. Tai 
bene gražiausios vaikystės dienos, dėka 
geradarių žmonių.

Ir štai, jau ir mūsų eilė perimti 
darbininkų vietas. Šią vasarą, kai 
taisėme prakiurusį virtuvės stogą, 
apsižvalgiau ir pasibaisėjau. Koks didelis 
čia darbas! Koks didelis čia stogas!!!

Kaip nuostabu! Ta virtuvė nemaža, o 
pastogė dar didesnė. Dar palapinių 
sandėliai... Taip pat šią vasarą teko 
“malonumas” dažyti tualetus iš lauko. Aš 
taip pergyvenau dėl spalvos keitimo. 
Galvojau, kad tai tradicija - raudona 
tvarto spalva. Na, tiek to - keisim 
spalvą į miško žalią. Drebėdama grįžau 
namo ir paskambinau mamai prisipažinti 
ką padariusi. “Ačiū Dievui, kad pakeitėt 
tą bjaurią spalvą! Mums, kai nebuvo iš 
ko pirkti dažų, paaukojo 
raudonuosius...” O aš taip pergyvenau 
tradiciją sulaužius...

Dėkoju pirmiausiai savo tėvams už 
tokį rūpestį ir smagiausias dienas.

Visiems darbininkams ačiū už įdėtą 
darbą ir sudarytą galimybę mums toliau 
stovyklauti. Žinokite, kad Jūsų vaikai ir 
anūkai dar šūkauja ir džiūgauja Rako 
miškuose. “Kernavės” rajonas dar gyvas 
ir veikiantis!!! Dar vis žiūrim, matom, 
klausom, girdim, budim, vykdom ir 
šypsomės! Tegyvuoja dar ilgai Jūsų 
darbai! AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ!

Vyr.sk.ps.Audra Aleknaitė Lintakienė
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Chicago

2001 M. RUDUO "LITUANICOS" TUNTE
“Geležinio Vilko” d-vės prityrusių 

skautų veikla.

“Apple Cider Century” naktinė iškyla 
rugsėjo 29-30 d.d.

Po lituanistinės mokyklos pamokų, 
skautai ir vadovai susirinko Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte pasiruošę 
dviračių iškylai. Skautai buvo iš 
“Geležinių žirgų”, “Degančių slibinų” ir 
“Ūkininkų” skilčių. (SA redaktorę 
stebina skilčių pavadinimai!) Tai broliai 
- Saulius Fabianovich, Darius 
Aleksiūnas, Marijus Spitrys, Danius 
Carauskas, Paulius Leipus, Matas 
Tamošiūnas, Paulius Ambutas, Antanas 
Senkevičius, Jonas Vaičikonis, Linas 
Aleksiūnas. Vadovai - Donatas 
Ramanauskas, Edis Leipus, Algis 
Tamošiūnas, Romas Senkevičius, Aras 
Lintakas, Tadas Stropus ir Larana 
Stropienė.

Susikrovę dviračius bei kitą turtą į 
automobilius, išvažiavome Union Pier, 
MI link. Aro ir Audros Lintakų 
vasarnamyje atsiradome apie 3:30 v.p.p. 
Pasistatėme palapines ir prasidėjo 
užsiėmimai. Skautai, kurie dar neturėjo 
dviratininko specialybės, mokėsi ir laikė 
egzaminus, kiti tikrino ir ruošė dviračius 
kelionei, ir ruošė vakarienę. Skaniai 
pasistiprinę dešrelėmis, nuvažiavome į 
River Valley gimnaziją, Three Oaks, MI 
miestelyje. Tenai buvo “Apple Cider 
Century” būstinė - registracija 
kelionėms, stovyklavietė, valgykla bei 
dviračiams reikmenų parduotuvių 
pavilijonai. Tą vakarą vyko “ice cream 
social”, kur organizatoriai visus vaišino 
ledais, “popcorn” ir obuolių sultimis. 
Pasisvečiavę grįžome į Union Pier ir prie 
lauželio atšventėm brolio Antano 
Senkevičiaus 14-j į gimtadienį. Naktis 
atšalo. Visi tuoj sulindo į šiltus 
miegmaišius gerai pailsėti prieš 
sekmadienio kelionę.

Atsikėlėm su tamsa, apie šeštą valandą 
ryto. Susitvarkėm, papusryčiavome ir 
įteikėm padėkos dovanėlę Lintakams už 
malonų priėmimą. Sukrovę dviračius, 
nuvažiavome į River Valley gimnaziją ir, 
kartu su kitais 6000 dviratininkų, 
pradėjome kelionę. Mūsų grupė 

pasidalino į dvi dalis. Pirmoji grupė - 
“Ūkininkų” skiltis (skilt.M.Tamošiūnas) 
su vadovais Tadu ir Larana Stropais 
važiavo 25 mylių kilpą, o prityrę skautai 
su broliais Donatu ir Aru važiavo 45 
mylių ratą. Pakelyje keliose vietose 
sustojome atsigerti ir pasistiprinti (tai 
yra vadinama - “sag stops”). Iš pradžių 
buvo šalta, bet saulei aukščiau pakilus, 
sušilome. Gamta graži - rudens spalvos 
ant medžių jau matosi. Grįžę į 
gimnaziją, vaišinomės “pasta dinner”, vėl 
pasikrovėme dviračius ir spaudėme link 
namų, grįždami į PLC apie 3:30 v.p.p.

Orientacijos varžybos spalio 14 d.

Si iškyla vyko “Country Lane” miške, 
Willow Springs, IL, Dalyvavo penki prit. 
skautai ir kandidatai, dvi prit. skautės, 
dvi paukštytės ir visa grupė vadovų,-ių, 
mamyčių ir tėvelių. Prieš iškylą visą 
naktį lijo, bet kol atsiradome prie 
varžybų registracijos stalo 9:30 v.r., 
lietus sustojo. Miškas labai šlapias, takai 
vietose dumblini ar visai po vandeniu. 
Bet mūsų nuotaikos tas negadino.

Orientacijos varžybas organizavo 
Čikagos apylinkės orientacijos klubas 
(Chicago Area Orienteering Club, 
CAOC). Varžybos būna ruošiamos 
visuomenei, ne tik mūsų skautams. 
Klubas rudens ir pavasario sezonais 
suruošia kas metai po 10-12 rungčių. 
Varžybų tikslas: dalyviai bando kaip 
galima greičiau surasti miške paslėptas 
vėliavėles tam tikra eilės tvarka. Galima 
ieškoti pavieniai arba mažomis grupėmis. 
Vėliavėlių radimo taškai (kontrolės 
punktai) būna sužymėti ant specialaus 
vietovės topografinio žemėlapio. Prie 
kiekvienos vėliavėlės pridėtas specifinio 
formato skylių išmušinėtojas (hole 
punch). Suradę vėliavėlę, dalyviai 
išmuša skylutes į savo kontrolės kortelę. 
Tai įrodo, kad vėliavėlė surasta.

Skautams varžybos sekėsi įvairiai. 
Brolis Viktoras Jučas buvo trečias iš visų 
varžybų dalyvių (ne tik iš mūsų skautų) 
sėkmingai įveikęs “Baltąjį kursą”. (Baltas 
kursas yra trumpiausias ir lengviausias, 
Geltonas - truputį ilgesnis ir sunkesnis, 
Oranžinis dar sunkesnis, Žalias - 
trumpas, bet sunkus, o Raudonas kursas 

yra ilgiausias ir sunkiausias pagal IOF - 
International Orientieering Federation 
reikalavimus). Kiti skautai irgi baigė 
Baltąjį kursą, bet troško dar daugiau. 
Keli ėjo atgal į mišką Geltonam kursui. 
Rezultatai buvo įvairūs, bet visiems labai 
patiko. Baigę varžybas, visi sušilo ir 
pasistiprino brolių vadovų - Edžio, Romo 
ir Algio paruošta karšta kakava, sriuba ir 
šiltu kompotu.

Orientacijos varžybos lapkričio 5 d.

Vyksta Willow Springs miške. Oras 
daug gražesnis negu, kad buvo prieš tris 
savaites! Saulėta ir beveik šilta. Iškyloje 
dalyvavo 10 prit. skautų ir kandidatų, 
dvi prit. skautės, dvi paukštytės ir įvairi 
grupė vyresniųjų. Visi skautai turėjo 
atlikti “Geltonąjį kursą”. Pasekmės 
maišytos, bet visi tą kursą vienaip ar 
kitaip baigė. Viktoras Jučas vėl gerai 
pasirodė - iš 30-ies dalyvių baigdamas 
ketvirtuoju. Brolis Donatas “Žalią kursą” 
tarp 21 dalyvio baigė 16-ju.

Po varžybų skiltys gaminosi pietus. Po 
truputį kompaso ir žemėlapio naudojimo 
gabumai tobulėja. Planuojame dalyvauti 
didesnio mąsto varžybose sekantį 
pavasarį, balandžio mėn. Čikagos 
apylinkėje.

Naktinė iškyla į Waterfall Glen 
gruodžio 1-2 d.d.

Iškyloje dalyvavo Darius Aleksiūnas, 
Danius Čarauskas, Paulius Leipus Tomas 
Ambutas, Viktoras Jučas, Matas 
Tamošiūnas, Linas Aleksiūnas, Paulius 
Ambutas, Antanas Senkevičius ir Jonas 
Vaičikonis. Vadovai - Edis Leipus, 
Donatas Ramanauskas, Romas 
Senkevičius ir Algis Tamošiūnas.

Nešdami kuprines, susirinkome prie 
Pasaulio Lietuvių Centro, Lemonte, 1:30 
v.p.p., po lietuviškų pamokų. Iškilos 
tikslas: nustatytu keliu nužygiuoti iš PLC 
iki Waterfall Glen miško su visais 
nakvynės reikmenimis mūsų kuprinėse. 
Ėjome pro Lemonto miestelio centrą, 
tada aukštu, ilgu tiltu virš Illinois ir 
Michigan kanalo, Sanitary ir Ship 
kanalo bei Des Plaines upės. Perėję tiltą 
atsiradome prie Waterfall Glen miško 
pietvakarinių vartų. Sekdami takus,
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suradome nakvynės vietą jau temstant, 
apie 4 v.p.p. Pasistatėme palapines ir 
pasiruošėm šaltam vakarui. Brolis Edis su 
virėjo specialybės kandidatais paruošė 
karštos sriubos ir labai skanius “shish 
kabobs”. Po vakarienės brolis Algis 
pravedė du uždavinius-žaidimus. Pirmas 
vadinosi “minų laukas”, kuriame skautai 
turėjo užrištomis akimis pereiti sklypą 
neužkliudę “bombų” - plastmasinių 
lėkščių. Antras uždavinys buvo ligoniui 
neštuvų naudojimas. Kiekviena skiltis 
turėjo surišti neštuvų, nugabenti “ligonį” 
gana tolimą kelią iki apsisukimo taško ir 
grįžti su nesugriuvusiais neštuvais ir 
gyvais “ligoniais”. Baigę uždavinius, 
skautai su broliu Edžiu dar nuėjo iki 
krioklio, kurio vardu pavadinta ši 
vietovė. Pilnam mėnuliui šviečiant, dar 
išgėrėm karštos arbatos ir užvalgėm 
pyragaičių. Po to - miegoti.

Kėlėmės 7 v.r. Viskas apšalę. Žiauru 
lįsti lauk iš šilto miegmaišio. Brolis Edis 
su virėjais tuoj suorganizavo pusryčius - 
virtų kiaušinių ir avižinės košės. Po 
pusryčių susitvarkėme ir turėjome 
trumpą pokalbį ir pamąstymą apie 
Advento reikšmę. Saulė vos pakilus, 
pakilo ir tirštas rūkas, bet kol 
nužygiavom iki sekančių užsiėmimų 
vietos, dangus jau buvo giedras. 
Atsiradome prie Northgate įvažiavimo. 
Ten yra pastovus orientacijos 
užsiėmimams paruoštas miškelis. Mūsų 
skiltys viena kitai paruošė orientacijos 
kursą, kuriame reikėjo surasti kaip 
galima daugiau kontrolės punktų. Už 
kiekvieną punktą buvo duodami taškai. 
“Ūkininkų” skiltis iš devynių punktų 
surado aštuonis, o prit. skautai nerado 
nei vienos vėliavėlės (vaje, vaje!). Baigę 
žaidimą, pasistiprinom sumuštiniais, 
vaisiais, pyragaičiais ir pradėjome ilgą 
žygį atgal į PLC. Oras labai gražus - 
saulėta, nėra sniego, visai kaip ne 
gruodis. Žygiavome be švarkų ir be 
megstinių. Nors pečiai, kojos ir nugaros 
skaudėjo, žygį baigėme apie 3 v.p.p. Dar 
trumpai padiskutavome kas buvo gerai ir 
kas galėjo būti geriau ir išsiskirstėme 
3:30 v.p.p., kaip buvo suplanuota.

s.v.v.s.Donatas Ramanauskas

KOVAS • BALANDIS ( 31

"Celežinio Vilko" d-vės prityrę skautai, kandidatai ir vadovai 'Apple Cider 
Century" iškyloje: Aras Lintakas, Tadas Stropus, Danius Andriušis, Algis 
Tamošiūnas, Donatas Ramanauskas, Matas Tamošiūnas, Paulius Ambutas, 
Antanas Senkevičius, Linas Aleksiūnas, Jonas Vaičikonis, Marijus Spitrys, Darius 
Aleksiūnas, Danius Čarauskas, Saulius Fabianovich.

Nuotr. Larana Stropus

"Ūkininkų" skiltis su palydovais. T.Stropus, L.Stropienė, ATamošiūnas, 
L.Aleksiūnas, JVaičikonis, MTamošiūnas, PAmbutas, A.Senkevičius.
Nuotr. Larana Stropus

"Celežinio Vilko" ir "Gražinos" d-vių prit. skautai ir skautės ruošiasi 
orientacijos varžyboms. Prie stalo sėdi (nuo viršaus kairėje): Gediminas 
Janušauskas, Marijus Spitrys, Darius Aleksiūnas, Julytė Vallee, Viktoras Jučas, 
Jonas Ankus, Linas Aleksiūnas, Paulius Ambutas. Stovi vadovai - Donatas 
Ramanauskas, Edis Leipus ir Romas Senkevičius.
Nuotr. D.Ramanausko
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Orientacijos varžybose lapkričio 4 d. 
Willow Springs miške. Donatas 
Ramanauskas, Matas Tamošiūnas, 
Algis Tamošiūnas, Linas Aleksiūnas, 
Diana Ramanauskaitė ir mama Rasa 
Ramanauskienė, Jonas Vaičikonis, Edis 
Leipus, Pūkas Platakis, Tomas Milo, 
Paulius Leipus, Kristina Vaičikonienė.

Nuotr. D.Ramanausko

Pasiruošę dienos žygiui, Waterfall 
Glen iškyloje. Priekyje: Donatas 
Ramanauskas, Paulius Ambutas, Matas 
Tamošiūnas, Antanas Senkevičius, 
Paulius Leipus. Antroje eilėje: Darius 
Aleksiūnas, Jonas Vaičikonis, Linas 
Aleksiūnas, Viktoras Jučas, Tomas 
Ambutas.

Nuotr. D. Ramana usko

Trumpas poilsis prieš žygiuojant 
namo; Darius Aleksiūnas, Jonas 
Vaičikonis, Linas Aleksiūnas, Matas 
Tamošiūnas ir Viktoras Jučas.

Nuotr. D.Ramanausko
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DetroitAUKŠTOS EGLUTĖS ŠVIESOJ
Nors iš oro nežinotum, kad žiema jau 

čia pat, bet kalėdiška nuotaika visur 
jautėsi kai Detroito lietuviai skautai, 
skautės ir visuomenė suėjo sekmadienį, 
gruodžio 9 dieną kartu švęsti skautų 
Kūčias.

Aukštos eglutės šviesoj susirinkom 
daugiau nei 200 žmonių Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. Rugsėjo 
mėnesio įvykių ir jų pasekmių visi 
vienaip ar kitaip paliesti ar paveikti, 
ypatingai dėkojome Dievui už šeimas, 
draugus ir visus, kurie yra mūsų 
gyvenimo dalis.

Vakaras prasidėjo tuntų sueiga, kuriai 
vadovavo komendantas s.v.kandidatas 
Audrius Moss. Skaučių “Gabijos” tunto 
paukštytė kandidatė Monika Kvasytė ir 

skautė kandidatė Aleksa Miškinytė davė 
įžodžius. Vyr. skaučių globėja s. Alma 
Sventickienė priėmė naujas kandidates 
Kristiną Gedvilaitę, Laurą Sirgėdaitę ir 
Rūtą Sventickaitę. “Baltijos” t. 
tuntininkas s.Paulius Jankus žymenimis 
apdovanojo 27 brolius už jų darbą ir 
pasiaukojimą mūsų vienetui.

Meninę programėlę atliko prityrusios 
skautės. Laura Karvelytė, Arija 
Kasputytė, Svaja Mikulionytė, Ingrida 
Miškinytė, Inga Mossaitė ir Alana 
Zomboraitė gražiai paskaitė eilėraščius. 
Tuo pačiu skautės Kristina Juškaitė, 
Diana Karvelytė, Aleksa Lukasiewicz ir 
Aleksa Miškinytė kartu su paukštytėmis 
Monika Kvasyte, Vilija Mikeska ir Julija 
Sirgėdaitę išnešiojo žvakeles prie stalų.

Prieš valgant, Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis 
sukalbėjo maldą. Tada visi pasidalino 
kalėdaičiais, pasidalino meile, taika ir 
gera valia. Atsidarius svetainės durims, 
pamatėm ilgą, išpuoštą maisto stalą, 
paruoštą s.Virgos Norkevičienės ir 
padėjėjų. Jis mus kvietė vaišintis visų 
svečių suneštais skaniais Kūčių valgiais.

Po vakarienės, giedojimui vadovavo 
Virga Simaitytė, Vilija Idzelytė, Regina 
Puškorienė ir Kristina Zubrickienė. Salė 
skambėjo kalėdine daina. Pabaigai visi 
sustojo ratu sudainuoti “Ateina naktis”.

Dėkojame visai mūsų Detroito 
visuomenės šeimai už prisidėjimą prie 
skautų Kūčių šventės. Dievo meilė 
tešildo Jūsų namus!
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Laura Karvelytė ir Inga 
Mossaitė skaito eilėraščius.

Aleksa Miškinytė duoda skautės įžodį.

Tuntininkas Paulius Jankus prisega žymenį Andriui Miliūnui. 
Šalia - komendantas s.v.kand. Audrius Moss.
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Nauja paukštytė Monika Kvasytė duoda įžodį.

Naujos vyr. skautės kandidatės Laura 
Sirgedaitė ir Rūta Sventickaitė gauna 
mėlynus diržus.

Dar sykį pažiūrėkim vasaros stovyklos 
nuotraukas! Liana Šontaitė ir Kaitlyn 
Snowberger.
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Cleveland

"NERINGOS" IR "PILĖNŲ" TUNTŲ KŪČIOS

Gul šiandieną jau ant šieno
Atpirkėjas žmonijos, 
Šiam karaliui visagaliui 
Nėr vietelės tinkamos.
Piemenėliai paskubėkit, 
Dovanas jam savo dėkit 
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Iš s.kun.St.Ylos 
1964 m. maldyno.

Šią giesmę 1931 m. Kauno tuntų skautai ir skautės giedojo 
gruodžio mėn. Kalėdinėje iškyloje Ąžuolyne. Tada Kūčias 
visada šventėme šeimose, bet skautai toje iškyloje suneštomis 
žvakutėmis ir Kalėdiniais papuošalais išpuošė vienišą eglę. 
Temstant buvo uždegtos žvakutės ir Ąžuolyne nuaidėjo 
Kalėdinės giesmės. Gal ir dabar ten skautai subėga Kalėdinėn 
iškylon.

Čia Clevelande turime lietuviškos Skautijos 50 metų 
prisiminimus ir skautų vyčių nuo 1968 m. rengiamų skautiškų 
šeimų Kūčių tradiciją. 2001 m. gruodžio mėn. trečią Advento 
sekmadienį suvažiavo pavakarį skaitlingi skautai ir skautės bei 
jų tėvai ir bičiuliai į Dievo Motinos parapijos svetainę. Ten 
mūsų laukė puošni eglaitė, girliandomis ir švieselėmis išpuošta 
svetainė ir stalas su suneštiniais Kūčių valgiais.

Dvasios vadas s.kun. Gediminas Kijauskas, SJ, sukalbėjo 
Kūčių maldą, palaimindamas valgius. Perskaitytas a.a. poeto 
Balio Augino Kalėdinis eilėraštis. Poetas mus paliko mirdamas 
gruodžio 10 d. Velionis, sūnui Gintarui skautaujant, buvo 
darbštus skautų tėvų komiteto pirmininkas, kuris sugebėjo 
visus talkon pritraukti.

Prie eglutės skautai vyčiai su uždegtomis žvakutėmis 
pakaitomis skaitė skaitinius apie Šventosios Šeimos kelionę į 
Betliejų. Vėliau Kūčių dalyviai laužė kalėdaičius, linkėjo vieni 
kitiems laimės ir gėrio, ir rinkosi patiekalus nuo vaišių stalo.

“Neringos” skaučių tuntininkė s. Virginija Rubinski 
vadovavo giesmių giedojimui. Tačiau prieš giedant, nustebino 
s.Viliją Klimienę ir mane, įteikdama iš Elmhurst, IL gautus 
“Skautų Aido” redaktorės v.s.Alės Namikienės atsiųstus 
šiaudinukus - Kalėdinius eglutei papuošalus. Esą tai buvo jos 
padėka už “Skautų Aidui” siunčiamas žinias apie “Neringos” ir 
“Pilėnų” tuntų veiklą. Nesistebėkit, bet ta dovanėlė man 
buvo daugiau nei “Pulitzer Prize”, nes apie skautus spaudon 
rašau ir nuotraukas siunčiu nuo 1934 metų. Ačiū sesei Alei, 
kad mus prisiminė.

Giesmės vėl mane grąžino anapus Atlanto į Kauno 
Ąžuolyną... Visiems aplink judant, viena sesė atėmė mano 
fotoaparatą ir pakvietė su liepsnele Izabele jai pozuoti. Mano 
“Pentax” nepurkštavo ir blikstelėjo mudviem į akis. Kūčių 
sueiga užbaigta tradicine — Ateina naktis..., visiems ratu 
susiėmus rankomis aplink eglaitę. Ačiū mielosioms sesėms ir 
mieliems broliams už tą nuostabų Kūčių vakarą.

į
Brolis Gerardas

v.s.G.Juškėnas su I iepsnele Izabele Rubinskyte ir 
šiaudinuku eglutei.
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Giliuko Aro Klimo išraiška 
rodė: "O, čia bus skanu!"

G.Juškėno nuotr.

sVirginija Juodišiutė-Rubinski 
vadovavo Kalėdinėms giesmėms.

G.Juškėno nuotr.

KOVAS • BALANDIS ( 3J

"Pilėnu" tunto skautai vyčiai skaitė 
Betliejaus kelionės skaitinius.

G.Juškėno nuotr.
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Toronto

"ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTAI ŠVENTĖ KŪČIAS

Toronto "Šatrijos" t. vyr. skautės kandidatės vadovauja Kūčių programai: Livija 
Jonaitytė, Vaida Simonavičiūtė, Jūra Sondaitė, Aleksandra Valaitytė, Vilija 
Pečiulytė, Audra Rusinaitė ir Vilija Yčaitė.

Liepsnelės ir Ciliukai Kūčių pasirodyme. Vadovė - psVioleta Mackevičiūtė- 
Repečkienė.

2001 m. gruodžio 16 d. susirinko 
beveik du šimtai skaučių, skautų bei jų 
tėveliai naujoje Prisikėlimo parapijos 
salėje.

Kaip kiekvienais metais, Kūčių stalas 
buvo paruoštas vyr. skaučių “Birutės” 
draugovės (vad. ps. Dalios 
Steponaitienės). Programai labai 
sumaniai vadovavo vyr. skautės 
kandidatės (vad. vyr.sk.v.sl.Aleksos 
Moss), pasikeisdamos pristatant vienetą 
arba pravedant Kalėdines giesmes. O 
pasirodymų tai buvo daug! Visi 
vienetai, nuo mažiausių iki didžiausių 
turėjo ką nors parodyti. Vis dėl to 
skautai ir skautės kūrybingi - netrūksta 
idėjų.

Stalo maldą sukalbėjo s. tėvas 
Augustinas Simanavičius, abiejų tuntų 
dvasios tėvas bei tų patalpų šeimininkas. 
Džiaugėmės ištraukę ilgą šiaudą, bet ne 
taip gerai, kai ištraukei trumpą! Gražu 
buvo žiūrėti kai visi, jauni ir seni, 
vaikščiojo po salę dalindamiesi 
plotkelėmis ir linkėdami vienas kitam 
linksmų Švenčių. Maistas gardus, o 
pabendravimas su visais suteikia šilumą, 
kurią jaučiame savo didelėje skautiškoje 
šeimoje.

Vakarui užsibaigus, “Šatrijos” skaučių 
tuntininkė ps. Rūta Baltaduonytė- 
Lemon ir “Rambyno” skautų tuntininkas 
s.Marius Rusinas padėkojo visiems už 
atsilankymą bei “Birutės” draugovei už 
Kūčių paruošimą ir visiems palinkėjo 
linksmų šv.Kalėdų bei laimingų Naujųjų 
Metų.

IM
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Toronto "Rambyno" t. jaunesniųjų skautų "D.L.KVytauto" draugovės vilkiukai atlieka 
Kalėdines giesmes.

"Šatrijos" t. skaučių "Dainos" draugovė, vad. vyr. skautės Rasos Saklėnaitės-Ajello, po 
sėkmingo pasirodymo "Dvylika Kalėdų dienų".

"Rambyno" t. "Mindaugo" skautų draugovės skautai 
Kūčių programos metu vaidina "Traukti, ne stumti".
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Toronto jūrų skautųpų "Herkus Monte" įgula 
pasirodymo metu "Skautai žengia per pasaulį"- 
Vadovas - wait.Dainius Šileika. Kaip gera gauti dovanų iš Kalėdų senelio! Liepsnelė 

Aleksa Turūtaitė ir Kalėdų senelio padėjėja prit.skautė 
Jūra Sondaitė.

Laukiam Kūčių pradžios: Romas Šimkus, ps.Asta Šimkienė, vyr.sk.Della Turutienė, Ellen 
Marcinkevičienė, ps.Dana Biškienė, Matas Biškys, s.v.Raimundas Turūta, s.V/iktoras Šimkus.

"Rambyno" t. "Romo Kalantos" 
skautų vyčių būrelis prie skautiškų 
Kūčių stalo.
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“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai, 
dalyvaujant LSB Vyr. Skautininkui 
v.s.Romui Otto, gražiai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę.

Abu tuntai su vėliavomis įžygiavo į 
Lietuvos Kankinių šventovę dalyvauti 
šv. Mišiose, kurias atnašavo kun. 
Vytautas Staskevičius. Jis ir per 
pamokslą gražiai paminėjo šį skautams 
brangų minėj imą. “Angeliukų” choras 
didino iškilmes savo gražiu giedojimu. 
Skaitinius skaitė pats kunigas, 
lietuviškas aukas nešė skautės ir skautai, 
o jas apibudino ps.D.Steponaitienė.

Tuoj po pamaldų tuntai nužygiavo į 
Muziejaus salę, kurioje vyko iškilminga 
Vasario 16 sueiga. Komanduojant 
s.fil.N.Simonavičienei, įneštos vėliavos, 
priimti ir perduoti raportai, visi 
pasveikinti: Budėk! ir atsakyta - Vis 
Budžiu!! Tuntininkė ps.R.Baltaduonytė- 
Lemon tarė: “sveikinu visus Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga. 
Prisiminkime, kad Lietuvos laisvė 
brangiai atpirkta, stipravališkai 
iškovota!”

Pirmuoju įsakymu paskelbti vadovių 
pareigų pakeitimai: tiekimo skyriaus 
vedėją j.ps. S.Kišonienę pakeitė j.s. 
E.Namikienė, vyr. skaučių “Birutės” d- 
vės draugininkę vyr.sk.v.sl. J.Ruslienę - 
ps.D.Steponaitienė, paukštyčių “Rūtos” 
d-vės d-kę L.Valickienę - A.Baturaitė, 
vyr. skaučių gintarių “Vaidilučių” d-vės 
d-ke paskirta vyr.sk.v.sl.Aleksa Moss, 
atvykusi iš Detroito “Gabijos” tunto.

Paukštyčių įžodį davė Rūta Rėkutė, 
Daiva Ramanauskaitė ir Ema Puterytė. 
Skaučių - Lia Aiello, Daiva Didžbalytė, 
Kristina Marijošiūtė, Daiva Paznekaitė, 
Lauren Ploog, Aurelija Saplytė, Daina 
Šimkutė ir Veronika Sriubiškytė.

LJž sąžiningumą ir gerai atliktus 
uždavinius į paskiltininkės laipsnį 
pakeltos: Virginija Pečiulytė, Kasandra 
Kulnys-Douglas, Viktoria Stončiūtė, 
Viktoria Yčaitė, Andriana Turczyn. Už 
aktyvų vadovavimą į paskiltininkės 
laipsnį pakeltos vyr. skautės: Veronika 
Lemon, Rasa Saulėnas, Rūta Stauskienė, 
Violeta Sriubiškienė ir Lina Valickienė. 
J skiltininkės laipsnį pakeltos: psl.Arija 
Batūraitė ir Loreta Bražukaitė, į vyr. 
skiltininkės - si. Julija Ruslienė. 
Specialūs ženkliukai už ypatingą darbą 
abiems tuntams buvo įteikti 
j.s.E.Namikienei, s.E.Simonavičienei ir 
v.s.G.Tarvydienei. Tuo pačiu 
tuntininkė pasveikino davusias įžodžius, 
padėkojo pareigas baigusioms ir 
palinkėjo sėkmės naujoms vadovėms.

Sueigą baigiant Lietuvos himnas 
skamba bendrame rate ir, saliutu 
gerbiant, išnešamos vėliavos.

Šiais metais Susimąstymo dieną 
skautėms ruošia estės vasario 22 d., 
Kaziuko mugė Prisikėlimo parapijos 
salėje vyks kovo 3 d., o mūsų “Romuvos” 
stovyklavietė švęs 40 m. jubiliejų. 
Stovyklos vardas bus “Šiaurės 
Žvaigždynas”, viduriniame savaitgalyje, 
rugpjūčio 10-11 dienomis bus įdomiausi 
renginiai.

F.M.

"Šatrijos" t. "Mirgos" d-vės prit. 
skautės: Veronika Lemon, Viktorija 

Valaitytė, Renata Simonavičiūtė, 
Daina Kuraitė, Elena Saplytė, Julija 

Kriščiūnaitė, Erika Yčaitė, Jūra 
Sondaitė, Ramunė Janušionytė, Vaiva 

Kuraitė.
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Brazilija

Skautų Kūčios

2001 m. gruodžio mėn., dvi savaites prieš Kalėdas, įvyko 
“Palangos" v. Kūčios. Šv.Mišias atnašavo kun. Petriukas, 
buvo giedamos kalėdinės giesmės, vargonavo skautas vytis 
Paulius Butrimavičius. Po Mišių trejose salėse svečiai susėdo 
Kūčių vakarienei, visi dalinosi kalėdaičiais.

Po vakarienės ps.Jorge Prokopas skaitė iš Šventojo Rašto, o 
mažieji vilkiukai ir paukštytės vaidino Jėzaus gimimo vaizdelį. 
Programoje pasirodė ir skautai, prit. skautai, skautai vyčiai ir 
vyr. skautės.

Baigiantis Kūčioms, apsilankė Kalėdų senelis ir prie Kalėdų 
eglutės visus apdovanojo.

Šventėje dalyvavo 140 svečių ir skautų,-ių.

“Palangos” skautų vyčių 25 metų Jubiliejinė stovykla

2002 m. sausio 13-20 d. “Lituanikos” sodyboje netoli Sao 
Paulo, Brazilijoje, stovyklavo virš 60 “Palangos” skautų ir 
skaučių. Vasaros stovykla minėjo 25 metus nuo pirmųjų 
skautų vyčių įžodžio vietininkijos 29 m. istorijoje.

Stovyklai vadovavo s.Eugenija Bacevičienė ir s.v.ps.Jurgis 
Prokopas.

Iš aštuonių dienų, šešios buvo lietingos ir vėsios, tad mažiau 
programos vyko gamtoje. Kasdien vyko pusvalandis lietuvių 
kalbos pamokėlių. Viena diena skirta susitelkimui su 
žaidimais, susimąstymo takeliu, Susitaikinimo 
bendruomeninėmis apeigomis ir Mišiomis su žvakėmis 
“Lituanikos” koplyčioje. . . ; .

Vyresni skautai pastatė bokštą ir vėliavų, stiebus sū 
Gedimino stulpais iš bambuko lazdų. Visi išmoko rišti 
Vilniaus verbas ir daug kitų rankdarbių. Talentų, vakarą.itin 
pradžiugino s.v.Pauliaus Jurgilo magijos pasirodymas.

Vienetas padaugėjo šešiais vilkiukais bei paukštytėmis, 
aštuoniais skautais ir skautėmis, šešiais prityrusiais.

Skautai vyčiai suruošė visiems kepsninę ir 25 metus 
atšventė dviem didžiuliais tortais ir sk. vyčių kaklaraiščio 
spalvos vynuogėmis tiesiai iš gretimo vynuogyno. Buvo progos 
išmokti žuvį kepti molyje.

Stovykloje po 10 m. pertraukos dalyvavo v.s.Antanas 
Saulaitis, S.J. iš Vilniaus.

(Visos nuotraukos - Janetės Zirięnės)

Vaidina "Palangos" vietininkijos paukštytės ir vilkiukas.

Argentina

Atgaivinamas “Klaipėdos” tuntas

2001 m. gruodžio 14-16 dienomis, ps. Jurgis Prokopas iš Sao 
Paulo, Brazilijos, atstovaudamas Pietų Amerikos skautus, 
nuvyko į Argentinos sostinę Buenos Aires su tikslu atgaivinti 
“Klaipėdos” tunto skautus.

Jau iš anksto buvo susitarta ir jaunimas buvo pasiruošę 
įžodžiui. Sueiga vyko Lietuvių Susivienijimo namuose. Prit. 
skauto,-ės įžodį davė Agustina Poušys, Carla Banylis, German 
Petraitis, Santiago Butkus, Federico Mahne Zavickas ir Pablo 
Sanson.

Kad paskatintų dalyvauti daugiau jaunimo, skautai žada 
ruošti stovyklą. Seniau “Klaipėdos” tuntui vadovavo 
s.v.Gustavč Petriko Czop, vėliau - vyr. sk. Karia Stukaitė. 
Paskutiniu laiku veikla buvo sustojusi, bet dabar su 
entuziazmu vėl organizuojasi. Sėkmės!

EB
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Palangos vietininkijoje, Brazilijoje - didelė šventė!
Skautai vyčiai ps.Jurgis Prokopas ir Tomas Butrimavičius laiko 2002 m. vasaros stovyklos vėliavą.

Per 25 vyčiavimo metus 25 jaunuoliai davė skauto vyčio 
įžodį. Prie jubiliejinių tortų vienas kitą vaišina violetinėmis 
vynuogėmis.
(Vyr. skautės neatsilieka - stovykloje įžodį davė 24-toji 
vieneto vyresnioji skautė)

s.v.Rikardas Jambergas Andersonui Andrejauskui riša 
prityrusio skauto kaklaraištį. Toliau - Cuilherme Bragov, 

Lucas Bonito ir Vinicius.
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"Palangos" Pipirų būrelis kaukių 
vakarą papuošė savo 

i n see n iza c i jom is.

Žaidimų aikštėje ruošiamasi žaisti 
pratimą apie gyvybės duoną.

"Palangos" stovyklose buna tradicinis 
"luau" - havajietiškas vakaras.

44



KOVAS • BALANDIS

Lituanikos sodyboje 2002 m. vasaros 
stovyklos dalyviai sausio 19 d.

Po įžodžio Argentinoje, Lietuvių 
Susivienijimo namuose.

Priekyje - atstovas iš Brazilijos ps.Jurgis 
Prokopas, Santiago Butkus, Karia Banylis.

Stovi - Federico Mahne Zavickas, Ger
man Petraitis, anksčiau skautams 
vadovavusi vyr.sk. Karia Stukaitė, 

Marcela, Pablo Sanson ir Agustina Poušys.

Palmių pavėsyje gruodžio mėn. Argentinos 
lietuvių jaunimas su svečiu iš Brazilijos.
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SKAUTŲ AIDAS 
4613 W. 106th PLACE 
OAK LAWN, IL 60453-5246

PERIODICALS

Rational Libr Gedimino Pr. 51 2635 Vilnius LITHUANIA

Lietuvių Skautų Sąjungos kryžius 
Kryžių kalne.

Lietuvos Seime—Vytis, senieji dokumentai ir LSS delegacija iš JAV, 
Kanados, ir Anglijos.

Visi kartu Lietuvos Skautijos namuose Kaune.
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