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Visiems nuoširdus ačiū.

Labai prašau gerb. Seses ir Brolius pranešti “Skautų aidui” kai kuris nors 
iš mūsų skautiškos šeimos “išėjo Namo...” Ne visi mirties pranešimai 
būna išspausdinti “Drauge” ir liūdna, kai mes ne visus savuosius paly
dime.

Lygiai taip pat būtų svarbu “Skautų aide” skaityti vardus ir pavardes 
naujųjų lietuviškosios skautybės narių duodančių Įžodžius.

Redaktorės adresas yra šiame puslapyje.
Sesė Alė N.
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v.s.Alė Namikienė
580 E.Park Ave.

Elmhurst, IL. 60126-3646
Tel. (630) 279-8577
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Jonas Kuprys

Administratorė 
v.s.Albina Ramanauskienė 

4613W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453-5246 

708-423-4095

Prenumerata metams $10.00
Oro paštu i užsienį $40.00
Garbės prenumerata $20.00
Garbės leidėjo prenumerata $30.00

VIRŠELYJE:
“Skautijos keliai” šaunieji skautai vyčiai ir vyr. skautės vėliavų aikštėje: 
Viktutė Balčaitė, Birutė Pakuckaitė, Saulius Žemaitaitis, Darija Varnaitė, 
Aleksas Newsom, Audra Griciūtė, Marius Anelauskas, Aušra Venckutė, 
Romas Kudirka, Simona Gajauskaitė, Valdas Varnas, Daiva Mattytė, Lina 
Jocaitė, Povilas Jocas, Janina Griciūtė, Jonathan Dudor, Angelė Hale ir 
Daina Mattytė.

Nuotr. Laimos Balčienės
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Sveikinimai iš tolimos Kanados. Siunčiu 20 kanadi- 
etiškų dolerių "Skautų aido" prenumeratai broliui 
Henrikui Siauriui. Taip pat pridedu savo auką.

Brolį Henriką susipažinau Toronto lietuvių 
pensininkų namų "Vilniaus rūmų" valgykloje. Mums 
besikalbant sužinojau, kad brolis Henrikas lankė 
Joniškio vidurinę mokyklą ir 1929 m. su skautais sodi
no eglaites mokyklos miškelyje. Skauto įžodį davė 
1931, o skauto vyčio - 1940 m. Satkunmiškio miške, 
Lietuvoje. Jis prisiminė, kad vyčio įžodyje vadovavo 
brolis Henrikas Rudzinskas.

Jam buvo įdomu žinoti apie Toronto skautus, tai 
parodžiau jam "Romuvos" 40 m. jubiliejinės stovyklos 
nuotraukas. Paklausė ar tebegyvuoja "Skautų aidas", 
nunešiau jam pasiskaityti kelis egzempliorius. Grąžin
damas mano "Skautų aidus", paprašė, kad ir jam 
užsakyčiau. Dėkoju broliui Henrikui už pokalbius ir 
siunčiu jam sekančias poezijos eilutes iš eilėraščio 
"Šniokščia sraunios upės" -
...Susiburs į gretą sūnūs nuo Kybartų, 
Juoksis šviesiaplaukis Priešilio sūnus... 
Kas, kad juoda žemė pridengė juos kartą, 
Dirbti, kurt, laimėti jie ir vėl išbus.

Žemė krauju soti kels į saulę diegą, 
Uosis plačiašakis vėl išskleis lapus...
Jūs ne amžiams žuvot - jūs pailsę miegat, 
Ir kiekvieną žingsnį seksit, broliai, mus.

O jums, miela sese Albina, linkiu stiprios sveikatos 
ir ištvermės visuose jūsų darbuose. Vis budžiu su geru 
vėju!

Elena Namikienė

Sumušus 80 gyvenimo laiptų, gyvenimas bėga nespė- 
jant sutvarkyti einamųjų reikalų. Renku archyvinę me
džiagą, tikrumoje laikraščių iškarpas. Gavęs "Skautų 
aido" birželio numerį, pastebėjau, kad tik iš mano nu
siųstų iškarpų sudarėte žinutes iš Australijos. Taigi 
dabar skubiai įdedu paskutinį aprašymą, kaip atsigavo 
"Aušros" tuntas.

Budėkime!
Brolis Vytas

Vakar (spalio 21) gavome "Skautų aido" numerį, kuri
ame atspausdinote "Žvėryno" stovyklos žinutes paim
tas iš interneto ir nuotraukas iš mūsų laikraštėlio. 
Labai ačiū už dėmesį ir kruopštų darbą. Man atrodo, 
kad mūsų jaunieji skaitytojai bus labai patenkinti 
matydami savo šypsančius veidus.

Ps.Dalia Mironaitė iš Philadelphios irgi parašė apie 
stovyklą, tai siunčiu jos straipsnį ir nuotraukų, kurios 
parodo kai kuriuos užsiėmimus stovyklos metu.

Linkiu ir tolimesnės sėkmės redaguojant "Skautų 
aidą"! Tikrai gražus ir malonus skaityti. Viso gero.

s.fil.Gloria Adomkaitienė
JAV Atlanto rajono Atstovė

Visos šeimos vardu dėkoju Jums ir sesei Albinai už 
užuojautą "Skautų aide". Po to gavau kelis skam
bučius iš senų prietelių, kurie gal neskaito "Draugo" ir 
nežinojo apie mano mamos mirtį. Laikas bėga. Vėlinių 
žvakutes rytoj uždegsiu. Jau lankau tris mylimuosius 
tose pat kapinėse: vyrą ir abu tėvelius.

Tik vakar atsisveikinom su v.s.Dalios Barmutės- 
Sodeikienės tėveliu Kaziu Barmum. Ir jis išgyveno gar
bingą amžių - virš 90! Bet šiuo metu lankau 106 metų 
lietuvę, kuri dar vaikšto, apsirengia, gerai protauja. 
Nežinoma mūsų ateitis...

Sesė Birutė

Gerb. "Skautų aido" redakcija, rašome Jums pirmą 
kartą, todėl truputį jaudinamės, tačiau nuoširdžiai 
norime pasidalinti savo įspūdžiais iš Panevėžio jūrų 
skautų tunto "Vėtra" vasaros stovyklos "Žuvėdra"- 
2002"

S.Gritėnaitė ir
I.Rumčikaitė

Čia vėl siunčiu gabaliuką "australiškos medžiagos" ir 
3 nuotraukėles. Ačiū, kad įdėjai apie jų stovyklą spalio 
mėn. "Skautų aide". Išsiunčiau į Australiją jiems 
pasidžiaugti.

Iki kito karto, gyvuok!
Budžiu! Nijolė

Ačių visam štabui už labai gražėjantį laikraštį. 
Sėkmės, nepalūžti dar ilgus metus.

O. Mučinskienė

Mieli Sesės ir Broliai,
Širdingai sveikinu Lietuviškosios Skautybės gimi

mo dienos proga, linkėdama ir toliau garbingai nešti 
iškeltą Skautybės vėliavą!

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus seses ir brolius, 
linkiu viso to kas gera - džiaugsmo, meilės, sveikatos. 
Tegu mūsų ir Jūsų skautiškos mintys susitinka prie
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spindinčios Kalėdų eglutės. Redakcijos ir adminis
tracijos darbuotojams linkiu ir toliau nenuilstamai 
žengti skautybės idėjų skleidžiamu keliu.

v.s.A.Dvoreckienė
Vilnius, 2002 m. lapkričio 1 d.

Panevėžio krašto, Alfonso Lipniūno vidurinės 
mokyklos skautai taria skautišką AČIŪ visam "Skautų 
aido" kolektyvui už suteiktą galimybe skaityti šį 
įdomų ir turiningą žurnalą.

Skautavimu mes taip pat prisidedame prie šių 
kilnių ir prasmingų darbų. Siunčiame "Skautų aidui" 
trumpą ištrauką "Iš skautiško dienoraščio" apie 
praėjusios vasaros patirtus įspūdžius Panevėžio krašto 
stovykloje "Lietuva - mūsų namai".

Vis budime!
Patyrusi skautė sesė Deimantė

Prie savo straipsnelio apie Hamiltono skautijos 
žiemos sezono veiklos pradžią, pridedu skautės Cleo 
anglų kalba parašytą, o mano išverstą, iškylos 
aprašymą ir 2 nuotraukas "Romuvos" stovykloje 
stovyklavusių "Sirvintos-Nemuno" tunto skaučių ir 
vilkiukų su vadovais.

Artinantis šventėms, noriu pasveikinti šv. Kalėdų 
proga ir palinkėti laimingų ir darbingų 2003-čių metų 
redaguojant "Skautų aidą", kuris įdomus jauniems ir 
vyresniems.

Budėkime!
Danutė Gutauskienė

Siunčiu "Aušros Vartų-Kernavės" tunto "Dubysos" 
draugovės veiklos aprašymą ir sesių trumpus 
rašinėlius. Įdedu keturias nuotraukas ir tikiuosi, kad 
jos bus tinkamos. "Dubysos" d-vės skautės ir vadovės 
nekantriai lauks surasti save "Skautų aido" puslapiu
ose. Ačiū už tokį įdomų ir naudingą skautišką leidinį.

Budžiu!
v.s.Marytė Utz

Ačiū už užuojautą mirus mūsų Mamai Jadvygai 

Gulbinienei-Budrienei.
Mama mirė rugsėjo 30 d., Clevelande 

(Medina,OH). Jai buvo 87 metai... ir nežiūrint, kad ji 
staigiai susilpnėjo, ji visada turėjo Seseriją savo 
mintyse ir širdyje.

Aš žinau, kad jai būtų labai malonu žinoti, kad 
paskutinis jai pareikštas atsisveikinimas bus iš jos 
skautiškųjų draugų.

Rimas Gulbinas

Siunčiu prenumeratos mokestį 2003-iems metams. Su 
geriausiais linkėjimais administracijai, redakcijai ir Se
sėms ir Broliams skaitytojams.

Vis Budžiu!
v.s. S.B.Vaitkevičius,

Anglija

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2003 metų 
besidarbuojant lietuviškos skautijos labui ir tarnaujant 
Dievui, Tėvynei ir Artimui!

Budėkime ir Ad Meliorem!
Sesė Birutė ir brolis Vytas Vaitkai, Australija

"Skautų aidui" - Sese Ale,
Ačiū už ištesėtą skautišką pažadą, padarytą 2002- 

jų metų pavasarį. Kai pasiguodžiau, kad A.P.P.L.E. 
(Amerikos pedagogai - Lietuvos švietimui) organizaci
ja stokoja lėšų, Jūs prasitarėte, kad su sesėmis Kaze, 
Fele ir savo vyru Vytautu mėginsite padėti... Sakėte, 
kad jei pasiseks Pasaulio Lietuvių Centro Kalėdų 
mugėje parduoti laisvalaikiais Jūsų varstomus tikrų 
šiaudelių Kalėdų eglutei papuošalus, dalį pajamų 
paskirsite ir A.P.P.L.E. organizacijai.

Širdingai ir seseriškai dėkoju už Jūsų atliktą gerąjį 
darbelį, kurį persiunčiau A.P.P.L.E. organizacijai, kad 
ateinančią vasarą bent 6-7 lietuvaitės pedagogės/ped- 
agogai galėtų pasinaudoti A.P.P.L.E. ruošiamais 
vasaros kursais - seminarais.

Budėkime!
Sesė Ritonė Rudaitienė

Aukos:

$25.00
s. Stasė Draugelienė, Toronto
s. Liuda Sendžikienė, Toronto 
$5.00
Ona Mučinskienė, S.Boston
$30.00
Elena Namikienė, Toronto

$50.00
Alfonsas Samusis, Pembroke Pines, FL 
a.a. Onos Kašelienės atminimui
$75.00
Rimas Gulbinas, Wheaton, IL, v.s.
Jadvygos Budrienės atminimui

Garbės prenumeratos:
Ona Mučinskienė, So.Boston, MA

Į Lietuvą po 5-kias “Skautų aido” 
prenumeratas užsakė:
ps.fil. Dainius Glodas, Holden, MA
v.s.fil. Algis Glodas, Holden, MA
v.s.fil. Petras Molis, Shrewsbury, MA

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s.AIbina Ramanauskienė
“Skautų aido” administratorė
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2 003 metai
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktis, 

Lietuviškosios Skautybės Jubiliejus, "Skautų aido" 80-ji sukaktis, 

Dariaus ir Girėno skrydžio 70-ji sukaktis

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 budėti 
ir rūpintis skautybės gerove. 

Tu, Visagali iš dangaus 
Lietuvių Skautų Sąjungai palaimos siųsk.

(Maldą parašė v.s.fil. Laima Kiliulienė)

2003 SAUSIS-VASARIS SKAUTŲ AIDAS3
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JUBILIEJINIAI METAI

Švęsdami Lietuviškosios Skautybės Jubiliejinius metus su dėkingumu prisimename 
lietuviškąją skautybę išlaikiusius ir sekančioms kartoms išeivijoje perdavusius seses ir 
brolius vadovus. Džiaugiamės mūsų vadovais šiandien, kurie jau svečiose šalyse gimę, 
o vis dar po ta pačia žalia vėliava...

"Skautų aido" puslapiuose šiais metais stengsimės prisiminti, paminėti kai kuriuos 
lietuviškojo skautavimo momentus.

Nuo 1953-jų metų lietuviškosios skautybės jubiliejų švenčiame kas penki metai. 
Rengiamos Tautinės ar Jubiliejinės stovyklos, kuriamos dainos, ženklai.Tomis progomis 
išsakytos mintys tinka mums ir šiandien:

1953 m. - v.s. Kazys Palčiauskas:
Tautos uždaviniai ir mūsų Sąjungos rūpesčiai 
stato daug reikalavimų ir vyresniesiems sąjun
gos nariams. Gyvename kovos laikotarpį, taigi 
turime budėti, nes kiekvienas kovotojas turi 
būti budrus. Esminė budėjimo sąlyga yra 
atsakomybė. Kas nejaučia atsakomybės - tas 
nebudi.

1958 m. - prof. Mykolas Biržiška:
Būkime ne tik skautai, bet geri skautai, veiklūs, 
pavyzdingi. Būkime ne tik gyvenamojo krašto 
tvarkingi gyventojai, piliečiai arba ir nepilieči- 
ai, bet gerai pažinkime tą kraštą ir jo žmones, 
tvarką, ypatybes, kad mokėtume atskirti ten 
gera nuo blogo ir savo Tėvynei įgytomis čia 
žiniomis sveikai patarnautume.

1958 m. - v.s. Kunigunda Kodatienė:
Sujunkime vyresniųjų ilgametį skautišką 
patyrimą ir jaunesniųjų liepsnojančią ugnį 
tiems patiems idealams, ir šiais jubiliejiniais 
metais prasiveržkime nauja kūrybinga skau
tiška jėga.

1958 m. - fil. Algis Avižienis:
Dariaus ir Girėno skridimas yra didingas sim
bolis, tačiau negalime pamiršti, kad už jo slypi 
du asmens, dviejų individų gyvenimai pilni 
skausmo, džiaugsmo ir siekimų.
Amžinosios Lituanicos simbolis šiandien 
pateikia klausimą pasaulio lietuvių jaunajai 
kartai - ar savo gyvenimą pajėgsime įprasminti 
ryžto ir aukos keliu, įvykdydami savo individ
ualinį Lituanicos žygį lietuvių tautai, ar niekad 
nepakilę prarasime dvasios sparnus.

1958 m. - ps. Nijolė Jankutė
Didelė ir nuostabi yra skautybės idėja! Verta 
visų žmogiškųjų pastangų ir norų. Tuo labiau 
lietuviškosios skautybės, kuri buvo taip 
kruopščiai puoselėta, ugdyta ir išlaikyta. Už 
kurią buvo mirta...

2003 SAUSIS-VASARIS 4 SKAUTŲ AIDAS
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Muzikantas Vyt. Strolia tampo s.Č.Senkevičiaus parūpintą YMCA'os akordeoną. Tarpe dainininkų atpažįstami Z.Mereckis, 
R.Bajoraitis, R.Slėnys, V.KIemas, H.Bankaitis, V.Eikinas, S.Matickas...

PIRMASIS JUBILIEJUS IŠEIVIJOJE
Trečioji Tautinė stovykla 1948 m.

-oji lietuviško skautavimo sukaktis buvo minima po antrojo pasaulinio karo, Vokietijoje. Trečius 
J j Įmetus gyvuojantys skautiškieji vienetai DP stovyklose su entuziazmu dalyvavo LSS vadovybės 

kU W paskelbtose pažangumo varžybose, rengė skautiškų darbų parodas. Vokietijoje vyko dvi Tautinės 
stovyklos, nes dėl didelių atstumų, sunkaus keliavimo ir išteklių, vienoje vietoje susirinkti buvo 
neįmanoma.

Amerikiečių valdomoje Vokietijos zonoje III-ji Tautinė stovykla vyko Alpių papėdėje prie Isar Horn 
vietovės. Dalyvavo apie 1000 skautų ir skaučių.

Anglų zonoje - Baltijos pajūrio Timmendorfer Strand miške stovyklavo apie 500 skautų ir skaučių.
Austrijoje gyvenantys lietuvių skautų vadovai ir mokytojai jubiliejui paminėti suorganizavo jaunimui 

stovyklą Dachsteino kalnyno Salzkammergut vietovėje; stovyklos vietos vardas - Krippenbrunn. 
Stovyklavo apie 60 berniukų ir mergaičių, skautų ir neskautų.

Ps. Vytautas Strolia (gyv. Fair Lawn,NJ) sutiko pasidalinti su "Skautų aidu" nuotraukomis iš III 
Tautinės stovyklos bei pastabomis apie tai šventei sukurtą dainą.

2003 SAUSIS-VASARIS 5 SKAUTŲ AIDAS
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L -a Važiuojant lietuviams skautams specialiai skirtu traukiniu į III 

.L du? LCL L/d ‘Tautinę stovyklą buvau s. V. Bražėno įpareigotas eiti su akor

deonu per vagonus ir visus išmokyti naująją stovyklos dainą. Duotose gaidose ji buvo 

D-dur tonacijoje (taip ji vėliau buvo atspausdinta B.Kviklio ir J.Kreivėno paruoštame 

rinkiny "DAINOS SKAUTIŠKAM JAUNIMUI", Memmingen, 1949 m.). Greit 

paaiškėjo, kad jaunesniems balsams dainos buvo per aukštai, ir čia pat buvo nuspręsta 

ją transponuoti vienu tonu žemyn - į C-dur tonaciją. Taip buvo planuota ją atspaus

dinti sekančiame SKAUTŲ AIDO numeryje. Deja, dėl vokiečių valiutos reformos ir 

redaktoriaus emigracijos į Australiją, SKAUTŲ AIDAS tais metais daugiau 

nebepasirodė. Dabar, po daugelio metų, kaikuriuose dainorėliuose, išleistuose su 

gaidomis, ši daina užtinkama anoj patogesnėj C-dur tonacijoj taip, kaip tuomet 

traukiny buvo sutarta. Bet kažkas, neprityręs transponuoti, truputį suklydo, ir pasku

tiniai 3 taktai nebeatitinka originalo. Čia pateikiama ištaisyta versija.

Ps.Vytautas Strolia

Skautas išradingas: akordeono dėžė puikiai tarnavo kaip rašomasis stalas - kai skubiai reikėjo komisijai įteikti kažkokio skil
timis vykdyto žaidimo raportą. Sėdi E.Polkis, V.Strolia ir Jonis Ramanauskas.
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JUOKIASI SAULE
IlI-čios Tautinės stovyklos daina (1948 m.)

ž. Viliaus Bražėno
muz. Stepo Kairio

B

at - ne- ša j mus
o

te - ne- ša ai- dus Tau- ti - nės sto-vyk - los skau- tiš- kų dai - nų

^r“TFpP H?
skun - skun- dą Pa-ne-mu-nės vie - ni - šų ši - lų.

D.C. al Fine

2. Daugelį metų šią vėliavą nešė 
Žemėj savoj Lietuvos skautija. 
Dievo, Tėvynės ir artimo žygiui 
Stojom atgimę kietoj tremtyje, 
Stojom atgimę kietoj tremtyje.

Vėjas skundą.....

3. Broliška meilė jėgų tepriduoda 
Viltį težadina laužo liepsna - 
Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio 
Nemuno slėniuos skambės jų daina, 
Nemuno slėniuos skambės jų daina.

2003 SAUSIS-VASARIS
SKAUTŲ AIDAS

9



LSS VADOVYBĖS RINKIMAI

Viskam yra pirmas kartas... kurios yra Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, didžiulis 
stalas nuklotas vokais. Iš pradžių atidarom vokus,

LSS vadovybės rinkimų pre
zidiumo pirmininkas v. s. Ro
mas Fabijonas

2002 m. gegužės 4 d. 
LSS Tarybos Pirmi
ninkė v.s. Birutė Banai
tienė išsiuntė kvieslį į 
LSS vadovybės rinki
mus, o rinkimų prezid
iumo pirmininku pa
kvietė v.s. Romą Fabi
joną. Tarybos pirmija 
nustatė rinkimų eigos 
kalendorių: kada siųsti 
biuletenius, kada siųsti 
balsuojančių sąrašus, 
kada siūlyti kandida
tus, kada balsus skaiči-
uoti. Tos datos
- nuo gegužes 
4 d. iki gruod
žio 7d.

Gi tame lai
ko tarpe mūsų

vienetuose vyko Motinos dienos minėjimai, 
linksmos stovyklos, vasaros atostogos, sugrįži
mas naujam sueigų sezonui rudenį.

O kas tuo metu vyko rinkimų prezidiume? 
Prezidiumo pirmininkas v.s. R.Fabijonas 
nelengvam darbui pakvietė: vyr. sk. Juditą
Fabijonaitę Stanislovaitienę - sekretore, v.s. 
Marytę Utz - pasisakymų komisijos 
pirmininke, v.s.fil. Liudą Ramanauską - man
datų ir skaičiavimo komisijos pirmininku.

Ir prasidėjo didelis, mažai kieno mėgia
mas, darbas!!! Surinkti sąrašus, surašyti į kom
piuterį ir trisdešimties lapų pirmąjį biuletenį 
birželio 17 d. išsiųsti keturiuose kontinentuose 
pasklidusiems Lietuvių Skautų Sąjungos nari
ams. Visi tolimesni darbai irgi vyko pagal nus
tatytą tvarkraštį. Siūliomi kandidatai, 
renkamos jų biografijos, vėl spausdinami ir 
siunčiami ilgiausi biuleteniai.

Ir štai - lapkričio 9 d. pirmą kartą skau
tiškame gyvenime man teko stebėti balsų 
skaičiavimo eigą. LSS archyvo patalpose,

slapto balsavimo vokai vėl krinta į atskiras dėžes,
spalvoti lapai sudedami atskiromis krūvelėmis. 
V.s.fil.Kęstutis Ječius pasiima žaliuosius, atviro balsav
imo lapus ir eina prie kito stalelio skaičiuoti tuos kelis 
šimtus pasisakymų. "Va, radau balsą už brolį 
Kęstutį!..." juokauja brolis Romas. Visi šios dienos 
darbininkai - ilgamečiai skautų vadovai, visi bendram
inčiai. V.s. fil. Liudas Ramanauskas jau yra 
pirmininkavęs LSS vadovybės rinkimų prezidiumui, o 
v.s. Romas Fabijonas šį svarbų darbą atlieka jau antrą 
kartą. Visiems nuoširdus ačiū.

2003-ius metus, kurie Lietuvių Skautų Sąjungai 
yra jubiliejiniai, 85-ji, pradedame su skautišku AČIŪ 
pareigas baigusiems vadovams ir nuoširdžiais sveikin
imais bei linkėjimais naujai išrinktiesiems.

v.s.Alė Namikienė

v.s.fil. Liudas Ramanauskas ir vyr.sk. Judita Stanislovaitienė

Kelis šimtus vokų atidarė s. Rita Fabijonienė ir v.s.Albina Rama
nauskienė
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Naujai išrinktoji LSS vadovybė 2003 - 2005 metams

LSS Taryba:
v.s.fil. Rimantas Griškelis, pirmininkas, v.s. Birutė 
Banaitienė, v.s. Gintaras Čepas, ps.fil. Vida 
Damijonaitytė, ps.fil. Auris Jarašūnas, v.s.fil. Kęstutis 
Ječius, v.s. Rasa Karvelienė, v.s. Daina Kasputienė, 
ps.fil Vytenis Kirvelaitis, v.s. Vilija Klimienė, s.fil. 
Vytenis Lietuvninkas, v.s. Irena Markevičienė, s.fil. 
Gražutis Matutis, v.s.fil. Kazys Matonis, v.s.fil. Sigitas 
Miknaitis, v.s. Bronius Naras, v.s.fil. Rita Penčylienė, 
v.s.fil. Gintaras Plačas.

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas - 
v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausio Skautininko Pavaduotojas -
ps. Edis Leipus
LSB Garbės Gynėjas -
v.s. Gediminas Deveikis

Lietuvių Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke - 
v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausios Skautininkės Pavaduotoja -
s. Jūratė Vallee
LSS Garbės Gynėja -
v.s. Danutė Surdėnienė

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkė - 
v.s.fil. Zita Rahbar
ASS Vadijos Pirmininkės Pavaduotojas -
s.fil. Jonas Variakojis
ASS Garbės Gynėjas -
s.fil. Audrius Kirvelaitis

Lietuvių Skautų Sąjungos Garbės Teismas -
j.s. Elena Namikienė, pirmininkė,
ps. Marytė Kalvaitienė,
v.s. Antanina Vilimienė

Lietuvių Skautų Sąjungos Kontrolės Komisija - 
v.s.fil. Jūratė Neimanienė, pirmininkė,
ps. Dalia Steponaitienė,
ps. Ilona Tarvydienė
Lietuvių Skautų Sąjungos Rajonų Vadai, Vadės -
Australijos rajono - v.s. Henrikas Antanaitis
Europos - v.s. Vincas O'Brien
JAV Atlanto - s.fil. Naida Šnipaitė
JAV Ramiojo vandenyno - s.fil Tadas Dabšys
JAV Vidurio - j.s.fil. Taiyda Chiapetta
Kanados - v.s. Romas Otto

Tuoj pradėsime skaičiuoti balsus. V.s.fil. Kęstutis Ječius, v.s.Vytautas Namikas, j.s. Justinas Kirvelaitis ir v.s. Liudas 
Ramanauskas.
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IŠLYDĖTI

v.s. Kunigunda Kodatienė
mirė 2002 m. gegužės mėn., Floridoje.

1925 metais Kybartuose sesė Kunigunda buvo "Gražinos" draugovės adjutante, ir netrukus draugininke. 1930 m. 
VDU Tarybai patvirtinus Studenčių Skaučių Draugovės įstatus, sesė Kunigunda buvo SSD Pirmininke.1933 m. 
pakelta į paskautininkės laipsnį. 1933-1936 m. buvo Vyriausio skautų štabo bendradarbe skaučių skyriuje.

Kunigunda Kodatienė Lietuvoje buvo Žemės Ūkio M-jos šaulių moterų būrio vadė 1936-38 m., po to - švieti
mo vadovė. 1939-40 m. redagavo "Šaulę". Taip pat ji buvo Moterų Šaulių Tarybos narė, apdovanota Šaulių 
Žvaigžde. Ir JAV gyvendama sesė labai aktyviai dalyvavo Šaulių organizacijoje.

Vokiečių okupacijos metais Vyriausiam Savitarpinės Pagalbos komitete ji buvo motinos ir vaiko globos sky
riaus vyr. referente.

Po karo Vokietijoje, Nuertingene vadovavo skaučių "Gabijos" tuntui.
Detroite 1950 m. sesė Kunigunda buvo pirmoji naujai įsteigto skaučių tunto tuntininke.
Skaučių Seserijos vadijoje v.s.Kunigunda Kodatienė buvo socialinio skyriaus vedėja 1954-57 m., Tautinio auk

lėjimo sk. vedėja 1958-60 m., LSS Vyriausios Skautininkės Pavaduotoja 1961-63 m., Seserijos Garbės Gynėja 1964- 
66 m., Vyriausios Skautininkės Pavaduotoja 1967-69 m.

v.s. Jadvyga Gulbinienė-Budrienė
mirė 2002 m. rugsėjo 30 d. Clevelande (Medina, OH).

Sesė Jadvyga į paskautininkės laipsnį pakelta 1936 m.
Vokietijoje nuo 1946 m. rugpjūčio 10 d. vadovavo mišriam "Lituanikos" tuntui. Po mėnesio įsteigė atskirą 

skaučių "Dubysos" tuntą ir jam vadovavo.
JAV, Clevelande v.s. Jadvyga Budrienė dvi kadencijas buvo skaučių "Neringos" tunto tuntininke ir vadovavo 

pirmajai stovyklai. Kelis kartus buvo Clevelande Skautininkių draugovės pirmininke.
Apie skaučių vadoves ir skautininkių draugovę Clevelande parašė straipsnį knygai "Lietuviškoji Skautija 

1945-1985"
Liko duktė Vida Scarpello su sūnumis Tomu ir Paulium, sūnus Rimas Gulbinas su žmona j.s. Audrone, dukra 

Diana ir sūnum Rimu ir sūnus Mindaugas Budrys.

s.fil. Antanas Rauchas
mirė 2002 m. lapkričio 3 d.

Staigi liga pakirto dar taip jauną (56 m.) Lietuvių Skautų sąjungos narį - brolį Antaną, kuris 1968 m. davė Korp! 
Vytis senjoro pasižadėjimą.

Brolis Antanas buvo išrinktas Korp! Vytis Chicagos skyriaus pirmininku, į Filisterių Skautų sąjungą įstojo 1969 
metais. Jis dirbo Akademinio Skautų sąjūdžio valdybose ir ilgus metus buvo Vydūno fondo tarybos nariu.

Kaip "Drauge" rašė s.fil. R.Rudaitienė: "Antanas buvo labai kuklus žmogus, apie kurio didelius profesinius 
pasiekimus Argone National laboratorijoje mažai kas lietuviškoje bendruomenėje žinojo. Tačiau, tai liudijo į laido
tuvių Mišias Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijon susirinkusių įvairių pasaulio kraštų mokslininkų ir tyrinėtojų 
gausa, o vėliau, ir labai gražus ir išsamus nekrologas lapkričio 14 d. išspausdintas "Chicago Tribune" dienraštyje.

Antanas buvo labai įmantrios rentgeninės Advanced Proton Source skyriaus vedėjas. Šią milijardinės vertės 
sistemą Antanas padėjo sukurti ir pastatyti."

s.fil Antanas Rauchas paliko žmoną s.fil. Aldoną, dukrą vyr. sk. kandidatę Liną ir dvi seseris su šeimomis.
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KANADOS RAJONE

“Mirgos” d-vė gamtos draugystėje

"MIRGOS" DRAUGOVĖS IŠKYLA

Šalta, vėjuota, debesuota, gal lis? Bet vistiek smagu! Mes sugalvojom suruošti iškylą į Oakville ir ten pajod
inėti arkliais. Bejodinėdamos mes daug išmokom ir smagiai prisijuokėm. Labai norėjom joti risčia, bet deja sesės 
Rūtos arklys nenorėjo bėgti, turbūt per senas! Per laukus ir miškus jojome takais, bet kartais arkliai susigalvoda
vo nuo kelio nueiti...

Laikas prabėgo per greitai, reikėjo palikti arklius. Buvo taip smagu, kad norim greičiau vėl ten sugrįžti!

“Šatrijos” t. prit.skaučių “Mirgos” d-vės sesės 
Vadovė - vyr.sk. Rūta Stauskienė

Andrytė Juknevičiūtė, Elytė Saplytė ir Renata Simonavičiutė

"ŠIRVINTOS-NEMUNO"
TUNTAS HAMILTONE

Hamiltono "Širvintos-Nemuno" tuntas, dar 
neišdilus jubiliejinės "Romuvos" stovyklos maloniems 
prisiminimams, žiemos sezono veiklą pradėjo sekma
dienį, spalio 27 d. Organizuotai dalyvauta pamaldose 
po kurių įvyko trumpa tunto sueiga. Jos metu buvo 
paskaityti įsakymai - paskirtos ir patvirtintos vadovės. 
Paskelbtos datos: skautų Kūčios įvyks sekmadienį, 
gruodžio 1 d., Kaziuko mugė - balandžio 6 d.

Tunto eiles papildė skautininkių "Šatrijos Raganų" 
būrelio sesės, kurios jau anksčiau buvo susirinkusios 
pirmai po vasaros atostogų sueigai. Sueiga įvyko pas 
Genovaitę Breichmanienę, kurios metu buvo pasidal-
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inta vasaros įspūdžiais, o Aldona Pietrantonio 
papasakojo apie jai įsiminusius įspūdžius iš 
"Romuvos" stovyklos, nes ji talkininkavo stovyklos 
virtuvėje, ir paskaitė savo anūkės Cleo rašinėlį apie 
nuotykiais paįvairintą iškylą į Algonquin parką ir 
kelionę "kajakais". Apie tai galėsite paskaityti atski
rame rašinėlyje.

D.G.

NAKTINĖ IŠKYLA IŠ
"ROMUVOS" STOVYKLOS

Šiandien, 2002 m. rugpjūčio 13-tą dieną, visos 
sesės geltonšlipsės buvome prikeltos - 5:30 v. ryto. 
Nusiprausėme, apsirengėme ir nuėjome pusryčiauti. 
Po to, pasiėmusios miegmaišius ir kuprines, kurias jau 
iš vakaro buvome susipakavusios, nuėjome prie auto
buso ir viską sukrovėme. Apie valandą važiavome į 
Algonquin parką kur gavome valtis (canoe). 
Pasinaudojusios tualetu, sėdome į valtis ir pasileidome 
į kelionę. Diena buvo graži, saulėta ir atrodė, kad 
viskas bus tvarkoje. Tačiau neilgai trukus viena valtis 
įskilo ir nebetiko kelionei. Kelios valtys grįžo sesėms 
padėti, o likusios sustojome saloje užkandžiams. 
Pavalgiusios pakrovėme valtis ir tęsėme kelionę. 
Įskilusi valtis buvo velkama vienos iš valčių. Kai 

sesėms. Pradėjome galvoti ką su brezentu daryti, 
kad geriau apsisaugoti, bet jau pradėjo temti, tai 
ėjome pas vadoves. Jos mums liepė daiktus sudėti 
po valtimis, o brezentus atnešti. Panaudojusios visus 
turimus brezentus, uždengėme vieną bendrą plotą, 
kuris nebuvo pakankamai didelis, bet tai buvo 
viskas ką turėjome. Po tuo brezentu valgėme ir 
vakarienę: buljoną su makaronais, keptą vištieną, 
ryžius ir kukurūzus. Pavalgiusios persirengėme sau
sais drabužiais ir pasidalinome su sesėmis, kurios 
sausų neturėjo. Reikėjo išsiaiškinti kas turėjo sausus 
miegmaišius ir kam jų reikėjo.

Šonais sudėjome šešias valtis, kurios suteikė 
pastogę jaunesnėms sesėms, bet jos turėjo pasitenk
inti tik keliais miegmaišiais ir atsarginėmis antk
lodėmis. Dvi valtis išilgai prirėmėme prie dviejų 
medžių ir rąsto ir po tomis valtimis miegojome: 
mano sesuo, pusseserė, aš ir dvi vyr. skautės, kurios 
su mumis keliavo. Likusios sesės miegojo iš brezentų 
pastatytoje palapinėje. Vadovės visai nemiegojo, nes 
nebuvo nei vietos, nei miegmaišių. Aš labai gerai 
išsimiegojau.

Sekantį rytą kėlėmės 6:30 vai., ir apie 8:30 jau 
buvome papusryčiavusios ir susipakavusios daik
tus. Tvarkingai palikusios salą ir pasinaudojusios 
tualetu (už medžio stovinti medinė dėžė su skyle), 
jau su kitomis irklavimo partnerėmis 9:30 vai. 
išvykome atgal. Vėjas buvo didelis ir mums buvo 
sunku irkluoti. Užtrukome tris valandas kol atsir-

atvykome į pervelko (portage) vietą, 
pavalgėme priešpiečius ir nešėme 
valtis į nakvynei numatytą vietą. 
Mums esant netoli tos vietos, pakilo 
vėjas ir, nors ilgiau užtrukome, bet ją 
pasiekėm laimingai.

Pradėjome dairytis kur paruošti 
nakvynei vietą. Apie '15 jaunesnių sesių 
susirado vietą ir išsikrovė daiktus. 
Suaugusios vadovės taip pat, o mes, 
vyresnės geltonšlipsės, pasirinkome 
vietą ant uolos ir ten nusinešusios savo 
daiktus, nuėjome pasimaudyti. 
Grįžusios, užvalgėme sriubos ir 
pradėjome tiesti brezentus, ruošti pas
togę nakvynei. Vos spėjome sukrauti 
daiktus po brezentu kai pradėjo lyti, 
griausti ir žaibuoti. Netrukus po 
brezentu atsirado vandens ir viskas 
sušlapo. Tas pats atsitiko ir jaunesnėms

“Širvintos-Nemuno” tunto vilkiukai su vadovu broliu Gailiumi Senkumi ir 
Bartninkų “Romuvos” stovykloje
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Hamiltono “Širvintos-Nemuno” tunto sesės Margot, Cleo ir Caprice duoda skautės įžodį Romuvos” stovykloje

adome prie pervelko vietos. Toje pačioje vietoje, kaip ir 
pereitą dieną, pavalgėme ir vėl pasileidome kelionėn. 
Didelis vėjas ir bangos išblaškė valtis. Viena valtis 
nebegalėjo kovoti su vėju ir bangomis, ir pasinaudojo 
privačia prieplauka. Jos pavyzdžiu pasekė ir kitos val
tys. Nutarėme toje prieplaukoje palaukti kol aprims 
vėjas ir teda tęsti kelionę toliau, nes buvo likę gal 30 
min. kelio. Tačiau vėjas nenurimo ir gal po kokių 
dviejų valandų atplaukė motorinis laivas ir mus 
nuvežė atgal į valčių prieplauką. Kai visas surado ir 
atgabeno daiktus, mes paklausėme, kaip jie mus sura
do? Pasirodo, viena valtis priplaukė prie prieplaukos, 
kur stovėjo tos vietos tarnautojas iš kurio gavome 
valtis ir papasakojo jam kas atsitiko. Jis padėjo joms 
nusiirti ir išsiuntė keletą motorinių laivų surasti liku

sias seses. Išklausiusios pasakojimus apie mūsų nuo
tykius, vadovės kalbėjosi su tarnautojais, o mes 
pradėjome krauti daiktus į autobusą, kuris mūsų laukė 
nuo 4 v.p.p., o buvo jau 6-ta valanda.

Pagaliau, sukrovusios daiktus ir sulipusios į auto
busą, patraukėme "Romuvos" link. Atvykusios į 
stovyklą, išsikrovėme daiktus ir nužygiavome į val
gyklą. Nors visos dėvėjome sausus drabužius, bet kai 
kurios vilkėjo savo pižamomis, kitos - skolintomis, 
buvo ir basų sesių. Valgykloje visi mus triukšmingai 
sutiko ir sakė, kad atrodėme lyg iš karo grįžusios. 
Niekas nenukentėjo ir visos laimingai grįžome iš nuo
tykių pilnos iškylos. Tai tikrai buvo visam gyvenimui 
įsimintinas įvykis! (Experience of a lifetime!)

Sesė Cleo
Vertė D.Gutauskienė

JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONE

"ARBATVALANDIS"
HUNTINGTON SODUOSE

Buvo graži, saulėta ir karšta rugsėjo diena, kai 
sesės pradėjo rinktis arbatėlei į Huntington Gardens, 
Pasadena, CA. Dvylika "Palangos" tunto vyresniųjų 

skaučių susirinko čia kartu išgerti arbatos, pasikalbėti 
apie ateinančius skaučių veiklos metus, prisiminti 
vasaros įvykius.

"Arbatvalandis" vyko istorinio namo gražiame 
kambaryje, kuriame mus pasitiko šviežiai keptų pyra
gaičių ("scones") kvapas. Sklido maloni klasikinė 
muzika, kol padavėja pylė mums skanią Huntington 
soduose augintą arbatą. Nors mūsų grupėje buvome
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Huntington sode Tara Barauskaitė, Onutė Keblienė, Laima Balchienė, Viktutė Balchaitė, Daiva Griežė-Jurgelevičius, Elina 
Venckienė, Tina Udrienė, Alma Stočkienė, Auksė Stočkutė, Daina Kasputienė ir Dana Scola.

Nuotr.T.Barauskaitės

įvairaus amžiaus sesės - tarp 19 ir 45 metų, bet visos 
kartu juokėmės, kalbėjomės ir jautėmės vienos šeimos 
narėmis. Stipri yra draugystė ir seseriškumas mūsų 
skautiškoj šeimoj! Dar gėrėm arbatą, vaišinomės 
mažais sumuštinukais, sūriu ir sausainiais. Labai ska
niai papietavome!

• Taip skaniai pasivaišinusios nutarėm eiti pasi
vaikščioti ir aplankyti visus sodus. Japoniškame sode 
matėme mažus, gražiai išaugintus medžius ("bonsai 
trees"),. stebėjome ramiame upelyje plaukiojančias 

didokas žuvytes. Paskui ėjome į tropinį sodą - džiun
gles. Ten matėme įvairias palmes iš daugelio vietovių, 
taip pat ir iš sesės Elinos tėviškės Argentinos.

Pasivaikščiojus, kai kurios sesės išvyko namo, o 
jaunesnės vyr. skautės pasiliko soduose laukti po litu
anistinės mokyklos pamokų atvykstančių skaučių. 
Buvo labai įspūdinga ir graži diena Huntington sodu
ose!

Sesė Tara Barauskaitė

Lapkričio mėn. “Palangos” tunto, Los 
Angeles, vyr. skautės atliko gerąjį darbelį 
- dalino maistą benamiams. Priekyje: 
Auksė Stočkutė, Daina Mattytė ir Viktutė 
Balchaitė. Stovi: Lidija Davidson, Tara 
Barauskaitė, Teresytė Giedraitytė 
Simona Gajauskaitė, Andrytė 
Konstantinavičienė, Lina Jocaitė ir Darija 
Varnaitė.

Nuotr. T.Barauskaitės
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STOVYKLA "SKAUTUOS KELIAI"

Kuriais keliais bekeliaučiau...

Šiandien yra 2002 m. rugsėjo 7 diena ir mes 
pradedam stovyklauti "Rambyne", Big Bear, 
Californijoje.

Tik atvykę į stovyklavietę, paėmėm palapines iš 
sandėlio ir pastatėme. Darbas buvo sunkus, nes trūko 
kaikurių dalių. Pastatę palapines, rinkome 
konkorėžius ir jais puošėme mūsų rajoną. Mes 
norėjome gražaus rajono ir mums pasisekė.

Vėliavų pakėlimu ir nuleidimu buvo atidaryta 
stovykla. Dienos komendantas Tauras Stočkus labai 
gerai atliko savo pareigas. Po vakarienės vyko laužas, 
kuris, kaip pirmas šioj stovykloj, buvo mažas. Big Bear 
rajone šiais metais didelė sausra, tai negalim kurti 
didelės ugnies. Pirmoji stovyklos diena buvo smagi ir 
gerai suorganizuota.

Liudas Deveikis

Pionerijos diena, 8/8/02
Sesės atsikėlė anksti rytelį išgirdusios Čikagos ir 

brolio viršininko švelnų balsą. Sesė Daina pravedė 25- 
is šokančių "jonų", "malūnų" ir kitus mankštos jude
sius. įgijusios energijos, žygiavome stipriems pusryči
ams.

Mūsų rajoną aplankė stovyklos štabas - patikrini
mas! Tada susiradom pirštines, pagalius, akmenis, 
konkorėžius ir daug-daug-daug virvės "Pėdsakų" pas- 
tovyklės įrengimams.

Sesės Andrea, Diana, Daiva, Simona ir kitos pas
tatė tvirčiausius pastovyklės vartus. Vyr. skautės ir 
viena gintare, atplaukusi iš Čikagos, įrengė poilsiui 
vietelę ir ten netikrą lauželį. Vyr. skautės kandidatės 
pradėjo statyti didžiulį stalą.

Po kinietiškų pietų (yummy...!), visi stovyklautojai 
turėjo progą parodyti savo kūrybingumą. Sesės ir bro
liai kūrė ir gaminosi gaires, gaireles, kaukes. Po vėli
avų nuleidimo ir skanios vakarienės (brownies ant 
saldžios), visi linksmai dainavo prie laužo. Buvo juok
ingų ir įdomių pasirodymų. Skautai vyčiai ir kandi
datai šoko "disko, disko, mes mylim tiktai disko!"

“Skautijos keliai” sesių pastovyklės stovyklautojos ir vadovės. Nuotr.Laimos Balčienės
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Paukštytei Danutei Scola Tėvynės meilės mazgelį riša RVR 
vadė v.s. Birutė Prasauskienė.

Nuotr.Laimos Balčienės

Naktipiečių saldumynai suteikė daug energijos 
naktiniams žaidimams. Kažin kiek dalykų teks 
išsipirkti? Iki tol - labanaktis. Budėk! ir Gero vėjo!

Sesės Daiva ir Kristina

Pionerijos dienos užsiėmimuose skautai labai 
sunkiai dirbo. Mūsų pastovyklei mes pastatėme iš 
rąstų stalą ir labai didelį bokštą. Skautai vyčiai kandi
datai pjovė medžius, o skautai tuo metu iškasė reikia
mas duobes. Tada visi nuėjo parnešti nupjautus 
medžius ir užbaigėm projektą. Dirbom labai sunkiai.

Tauras Stoškus

Scola, Gabija Nagrockytė ir 
Silvija Nagrockytė. Skautės 
įžodį davė Liana Bandžiulytė, 
Ringailė Barysaitė, Karina

Po vyr. skautės įžodžio, naujos 
mėlynšlipsės žadina stovyklą: 
Angelė Hale, Viktutė Balčaitė, 
Janina Griciūtė, Darija Varnaitė, 
Daina Mattytė, Sigita Newsom, 
Lina Jocaitė ir Birutė Pakuckaitė.

Nuotr. Laimos Balčienės
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Skautijos diena, 8/10/02
Šiandien mes išmokome apie 

lietuvių pergyvenimus karo metu 
ir partizanų heroizmą - did
vyriškumą.

s.v. Ričardas Reivydas ir s.v. 
Monte Variakojis į užsiėmimus 
atnešė šautuvus ir apsaugos 
priemones. Mokėmės slinkti ir 
šaudyti į taikinius.

Antanas Mažeika parodė labai 
įspūdingą filmą apie Lietuvos 
nepriklausomybės kovų kareivius, 
o brolis Vytenis Vilkas laužo 
pabaigoje papasakojo apie Romą 
Kalantą.

Saulius Žemaitaitis

Draugystės diena, 8/11/02
Šiandien Draugystės diena. Ryte kun. Gintaras 

Grušas laikė šv. Mišias. Po to mes žaidėm tokį žaidimą, 
kuris mums padėjo vienas kitą labiau pažinti ir 
susidraugauti. Taip pat šiandien mokėmės pirmos 
pagelbos pagrindus, o laisvalaikiu ruošėmės patyrimo 
laipsnių egzaminams.

Saulius Žemaitaitis

Ramiojo Vandenyno rajono "Skautybės kelių" 
stovyklą sudarė sesių pastovyklė "Pėdsakai", brolių - 
"Kryžkeliai" ir viduriniam savaitgalyje - jaunų šeimų 
pastovyklė "Žingsneliai".

Stovyklos metu paukštytės įžodį davė Danutė
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Jogaitė, Malvina Milliron, Regina Žmuidzinaitė, skau
to - Martynas Gimbutas. Prityrusios skautės įžodį 
davė Genutė Skiriūtė, Diana Viskantaitė, Vilija Dudor, 
Evelina Gulbinaitė, Aleksandra Habanek, Inga 
Newsom ir Brianna Šilkaitytė, prityrusio skauto - 
Liudas Deveikis, Lukas Dzidolikas, Andrius 
Kazlauskas, Andrius Mikuckis ir Aleksas Vilkas. 
Vyresniosios skautės įžodį davė Viktutė Balchaitė, 
Janina Griciūtė, Angelė Hale, Lina Jocaitė, Daina 
Mattytė, Sigita Newsom, Birutė Pakuckaitė ir Darija 
Varnaitė. Skauto vyčio įžodį davė Jonathan Dudor, 
Povilas Jocas, Aleksas Newsom, Valdas Varnas, Tomas 
Viskanta, Dovas Zaunius ir Saulius Žemaitaitis. 
Iškilmingoje ASS sueigoje vyr. skautės Audra Griciūtė 
ir Simona Gajauskaitė davė pasižadėjimus.

Stovyklai vadovavo viršininkas s.v.Aras Mattis, 
"Pėdsakų" pastovyklės virš, vyr.sk. Audra Griciūtė, 

"Kryžkelių" - s.v. Aidas Mattis, "Žingsnelių" - ps.Rita 
Žukienė ir ps. Lina Ruplėnienė. Kiti stovyklos vadovai: 
s.Tadas Dabšys, vyr.sk. Daina Mattytė, sukūrusi 
stovyklos ženklą, g.Kristina Jonušaitė, ps. Jūratė 
Venckienė, s. Vytenis Vilkas, s.v. Aleksas Newsom, ps. 
Kęstas Reivydas, j.b. Donatas Empakeris, s.v. Vincas 
Giedraitis, s. Danutė Mažeikienė, vyr.sk. Sigita 
Newsom, vyr.sk. Aušra Venckutė, vyr.sk. Auksė 
Stočkutė, vyr.sk. Janina Griciūtė, vyr.sk. Lina Jocaitė, 
vyr.sk. Daiva Mattytė, vyr.sk. Elina Venckienė, vyr. sk. 
Viktutė Balchaitė vyr.sk. Birutė Pakuckaitė.

Stovyklos ūkiu, stovyklautojų maitinimu bei 
sveikata rūpinosi: s.v.Vincas Giedraitis, s.v. Vygantas 
Grinius, Juozas Venckus, Audra Reivydienė, Kristina 
Bandžiulienė, Darija Žaliūnaitė-Francesko, Laima 
Žilinskienė, Roger Vaserberg.

A U STR A L I J OS R. A.JO N E

s.Arvydui Zduobai prisegamas Tėvynės sūnaus žymuo Dainų ratas “Aušros” tunto lauželyje.

"AUŠROS" TUNTO 
NAUJIENOS

Iš s.v.Anatano Laukaičio reportažo

2002 m. rugsėjo 8 d. Sydnėjaus Lietuvių Klube 
įvyko "Aušros" tunto skautų,-ių laužas-sueiga. Jau 
seniai Klube bemačiau tiek daug skautiškomis unifor
momis pasipuošusių skautų. Dauguma buvo jaunes
nieji, pasipuošę įvairių spalvų kaklaraiščiais. Tačiau 
jaunimo tarpe matėsi ir vyresniųjų skautų bei skaučių. 
Tikrai džiugu, kad per eilę metų vyresnieji skautai 
nepasitraukė iš skautiškos veiklos, o kartu tebedirba 
su jaunaisiais, jiems padeda. Matome, kad lietuviškas 

skautiškas gyvenimas ne tik kad nesilpsta, bet vis 
didėja, stiprėja įtraukdamas vis daugiau mūsų priau
gančio jaunimo.

Didžiojoje Klubo salėje keliomis eilėmis ratu 
susėdę skautai, jų tėvai, artimieji ir svečiai, patį vidurį 
paliko tuščią, kuriame buvo improvizuotas "laužas". 
"Aušros" tuntininkė Daina Sliterytė, pasveikinusi taip 
gausiai susirinkusius, pakvietė pačią jauniausią, liep
snelę baltašlipsę E.Hornaitę "uždegti laužą", ką ji labai 
greitai padarė ir raudonos banguojančios laužo "liep
snos" oficialiai pradėjo šio laužo programą. Ir kaip gali 
laužas prasidėti be tradicinės skautų dainos "Lauželis, 
lauželis..." Šią dainą gerai moka visi, net ir tie, kurių 
lietuvių kalba nėra stipri. Svečiams buvo paskolinta 
daug "Skautų dainorėlių", kuriuos išleido
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"Laurinaičių atminimo fondas". Tai puiki gražių lietu
viškų ir skautiškų dainų knygutė, talpinanti 150 dainų, 
10 giesmių ir 5 skautų maldas įskaitant ir skautiškus 
šūkius. Be svečių, šiame lauže dalyvavo virš 50 skautų, 
todėl ir dainos bei šūkiai skambėjo labai gražiai. Be t- 
kės Dainos Šliterytės, dainas ir kitus pasirodymus 
vedė Kristina Rupšienė, Audrutė Markowskei, Edis 
Karpavičius. Darius Gakas, pritariant gitarai, dainavo 
populiarią paties sukurtą "Panemunės" dainą. Tarp 
taip gražiai visų dalyvių dainuojamų dainų, buvo ir 
pasirodymų. Štai, mažosios raudonšlipsės vaidino 
pyrago kepimą. Joms nenusileido bendraamžiai vilk
iukai, prajuokindami ne tik skautus, bet ir vyresniuo
sius. Skautai geltonšlipsiai maldavo Alachą lietaus, 
skautės vaidino apie grožio saloną, nenusileido 
pasirodymuose nei skautai vyčiai, nei vyresnės 
skautės.

Gerai žinau, kad jaunųjų skautų eilėse yra gana 
daug gerų sportininkų, o būdamas stovykloje per
skaičiau stovyklos laikraštėlį ir pamačiau, kad jie ir 
plunksną valdo visai gerai. Ir šiame laužo pasirodyme 
gerai krepšinį žaidžiantis Aleksandras Karpavičius su 
savo dviem draugais gražiais posmais padainavo apie 
"sexiest" skautus. Už tai jiems buvo sušuktas šūkis 
"ai,ai,ai, kaip gražiai!"

Pasibaigus laužo programai, po trumpos per
traukos, salėje išsirikiavo atskiros skiltys ir kiti tunto 
skautai. "Aušros" tunto adjutante Kristina Rupšienė 
pradėjo šią iškilmingą sueigą raportais. Malonu buvo 
stebėti, kaip nuo pačios mažiausios baltašlipsės iki 
skautų vyčių su savo reprezentacinėmis dvišakėmis 
lazdomis buvo duodamas raportas, visiems likusiems 
skautams tai pagerbiant savo didžiuoju saliutu. Įnešus 
Lietuvos vėliavą, buvo skaitomi tuntininkės ir LSB Vyr.

Skautininko įsakymai.
Jaunesniosios skautės įžodį davė Gintarė 

Hornaitė, skauto,-ės įžodį davė Georgia Gakaitė, Sarah 
Markowskei, Emilija Rupšytė, Kate Kazokaitė, 
Andrius Belkus ir Lukas Labutis. Prityrusio skauto,-ės 
įžodį davė Vilija Jurkšaitytė, Jenna Kazokaitė, 
Aleksandras Karpavičius, Jonathan Lee (jnr), Mantas 
Kalėda ir Rimas Kazokas. Dvylika sesių ir brolių 
pasiruošė ir išlaikė aukštesnį patyrimo laipsnį. Už 
pavyzdingą darbą vienetuose

t-kė Daina Šliterytė į paskiltininkio laipsnį pakėlė 
Alysą Erzikov, Jasminą Gakaitę, Jonathan Lee (jnr), 
Melissą Belkutę ir Aleksandrą Karpavičių, o į skil- 
tininko laipsnį - Viktorą Šliterį (jnr).

Vėliavos žymeniu buvo apdovanoti s.v. Jonas Lee 
ir s.Audrutė Markowskei,

Tėvynės sūnaus žymeniu - s.v.Antanas Laukaitis 
ir s.Arvydas Zduoba, Tėvynės dukros žymeniu - 
s.Kristina Rupšienė. Ordinu už nuopelnus apdovanota 
s.Elena Erzikov.

"Aušros" t-to pranešimas "MŪSŲ PASTOGĖJE"
Lapkričio 3 dieną ir vėl Sydnėjaus skautai pagerbs 
Visų Šventųjų ir Vėlinių dieną. Visi skautai ir norintieji 
jiems padėti renkasi 9 vai. ryto Rookwood kapinėse, 
lietuvių sekcijoje. Čia bus sutvarkyti kapai, o po to, 
apsivilkę uniformas, rinksis pamaldoms Lidcombės 
bažnyčioje. Po pamaldų visi vyks vėl į kapines 
trumpoms religinėms apeigoms už mūsų mirusiuo
sius.

(Šiuo pranešimu dalinamės su visais mūsų vienetais, 
gal kas nors paseks šiuo gražiu "Aušros" tunto pavyzdžiu. 
"Skautų aido" red.)

MES IR VĖL VAŽIUOJAM!
"Geležinio Vilko" draugovės Lemonte prityrusių 

skautų būrelio iškyla prasidėjo šeštadienį, rugsėjo 28 
dieną, po lituanistinės mokyklos pamokų. 
Susirinkome Blackwell miške apie trečią valandą. 
Iškyloje dalyvavo skautai vyčiai kandidatai Saulius 
Fabianovich ir Tomas Milo, prityrę skautai Jonas 
Vaičikonis, Linas Aleksiūnas, Antanas Senkevičius ir 
Matas Tamošiūnas, ir prityrę skautai kandidatai 

Dainius Fabianovich ir Kaziukas Šoliūnas. Broliai 
Algis Tamošiūnas, Tom Milo ir Romas Senkevičius 
vadovavo.

Kai visi susirinkome, stovyklavietėje pasistatėme 
palapines, palėpę, sukrovėme laužą ir pakelėm 
Lietuvos vėliavą. Kai viskas buvo paruošta, 
išvažiavome dviračiais apžiūrėti mišką. Važiavome 
per labai gražias pievas ir matėme įdomių paukščių 
prie mažo ežerėlio. Nuvažiavome prie Mt. Floy, kuris 
yra aukščiausias "kalnas" visame Du Page valsčiuje. Į 
tą kalną lipome pėsti. Nuo viršūnės matėme gražų 
vaizdą - medžius ir miestus ir tada smagiai dviračiais
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"Geležinio Vilko” d-vės broliai pasiruošę ilgai kelionei.

nusileidome žemyn.
Grįžę į stovyklą, ant laužo kepėmės "cave-man 

stew" - į aliuminijaus popierių įvyniota mėsa su bul
vėmis, morkomis, kitomis daržovėmis ir įvairiais 
prieskoniais. Buvo labai skanu. Po vakarienės mus 
aplankė amerikiečių skautų būrelis ir pakvietė kartu 
žaisti vėliavos pagrobimą. Žaisdami smagiai pralei

dome dvi valandas, bet pradėjo lyti, tai turėjome grįžti 
į savo rajoną.

Sekantį rytą pusryčiams gavome riestainių, 
kakavos ir "Krispy Kreme" spurgų. Paskui, apie 10 vai. 
sėdome ant dviračių. Važiavome "Illinois Prairę" dvi
račių taku per miškus ir pievas apie vienuoliką mylių. 
Privažiavę Fox upę sustojome pailsėti. Brolis 
Senkevičius, važiuodamas mašina, mus ten pasitiko ir 
pavaišino šaltu vandeniu ir vaisiais. Pailsėję

Ant Fox upės kranto Dainius Fabianovich, Linas Aleksiunas, Matas Tamošiūnas, Antanas Senkevičius, Saulius Fabianovich, 
Jonas Vaičikonis, Tomas Milo ir Kazimieras Šoliūnas.
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Saulius Fabianovich diriguoja.

važiavome toliau.
Po kelių mylių vienas brolis 

nukrito nuo dviračio. Būdamas geras 
skautas, jis užsilipo ant dviračio ir 
narsiai pabaigė kelionę iki 
McDonalds, kur mus sutiko brolis 
Senkevičius. Visi skaniai pavalgėme. 
Brolis Antanas, savo 15-to gimtadi
enio proga, visus pavaišino "cup
cakes" pyragaičiais.

Nuo restorano iki stovyklavietės 
buvo daug mylių. Įvažiuodami 
stovyklavietėn pamatėm Mt.Hoy 
blizgantį saulėje ir labai gerai pasiju- 
tom. Prie kalno sugiedojom "Ateina 
naktis" ir nuvargę išsiskirstėme į 
namus. Tą dieną mes nuvažiavom 27 
mylias. Mums visiems iškyla labai 
patiko ir norėtumėm vėl atlikti tokią 
kelionę dviračiais.

Prit.sk. psl.Jonas Vaičikonis

"DUBYSOS" DRAUGOVĖ
JAUNIMO CENTRE,
CHICAGOJE

Po ilgos pertraukos, 2002 m. rugpjūčio mėnesį 
pradėjo veikti "Aušros Vartų-Kernavės" tunto 
"Dubysos" draugovė. Susirinko dvi jaunesnės 
skautės, vienuolika kandidačių ir keturios 
skautės kandidatės.

Draugininkei ps.t.n. Onutei Gecevičienei 
davus nurodymus, linksmai išsirikiavo sep
tyniolika labai judrių sesių. Draugovės vadiją 
sudaro tunto gretose užaugusios jaunos, gabios 
vadovės: vyr.sk.v.sl.t.n. Daina Lukaitė, si. Alisa 
Kosmopoulos, vyr.sk.si. Audra Brooks, 
vyr.sk.si. Alina Meilytė ir vyr.sk.si. Milda 
Plioplytė. Vadijai talkininkauja v.s. Marytė Utz. 
Sueigos vyksta Jaunimo Centre šeštadieniais 
nuo 1:15 iki 2:30 v.p.p. 106/107 kambaryje, 
darželio klasėje. Mokomės per žaidimus, 
dainas ir rankdarbius, ir ruošiamės įsigyti daug 
naujų žinių per skautamokslio specialybes bei 
patyrimo laipsnių programas.

Šeštadienį, spalio 26 dieną, tuoj po lituanistinės 
mokyklos pamokų, visa draugovė, palydima tėvelių ir 
vadovių išskubėjo į "Vaikų ūkį" (The Children's 
Farm), esantį Palos Park, IL. Aplankėme parodomąjį 
ūkį su įvairiais jame gyvenančiais gyvuliais ir kvapais. 
Nugalėjusios neįprastus kvapus, lauke visos stebėjo 
arklius ir glostė triušius. O tvarte, kiek įvairių niekad
nematytų gyvulių ir garsų, prie kurių prisidėjo ir

vėlei

“Dubysos” d-vės vadovės: Audra Brooks, Alina Meilytė, Alisa 
Kosmopoulos, Daina Lukaitė, Onutė Gecevičienė, Marytė Utz ir Milda 
Plioplytė džiaugiasi gerai pavykusia iškyla.
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“Dubysos” d-vės skautės, vadovės ir tėveliai iškyloje į moliūgų ūkj

mūsų balsai: "Žiūrėk, ten vištos", "Matai kaip laksto 
paršiukai? Jie tokie juokingi", "Neleisk ožkytei kram
tyti tavo švarko!"

Pagaliau atsisveikinome su tvarto gyventojais ir 
nuskubėjome laukti traktoriaus su vežimu, kuris veža 
į laukus moliūgų skinti. Jaunos sesės, mikliai sulipu
sios į vežimą, nekantriai laukė vyresniųjų. Kelias neil
gas, bet rami aplinka ir spalvinga rudens gamta visus 
gerai nuteikia. Be raginimo sesės užtraukė skautišką 
dainą. Atsiradę kalvoto lauko papėdėje, mergaitės, 
kaip darbščios bitutės, tėvelių ir vadovių sekamos 
išsisklaidė po laukus susirasti patį tinkamiausią ir 
didžiausią moliūgą (pumpkin). Iš pradžių kiekviena 
stengėsi po labai didelį ir sunkų moliūgą nešti ar 
ridenti. Nuvargusios, pagaliau sutiko su vadovių 
pasiūlymu pasirinkti mažesnį moliūgą, kurį galės 
panešti. Vežimu sugrįžusios iki pagrindinių ūkio pas
tatų, sesės džiaugėsi savo radiniais.

Maloniai nuvargusios ir pilnos įvairių nuotykių 
bei prisiminimų visos skirstėsi į savus namus. "Iki 
pasimatymo sueigoje sekantį šeštadienį!" Džiugu 
matyti tokį didelį būrį, neseniai atvykusių iš Lietuvos, 
mergaičių ir jų tėvelių susidomėjusių skautiška veikla. 
Sveikiname visus įsijungusius į šių metų skautišką 
veiklą.

M.U. Jau pasiruošėm kaukių dienai - “Halloween”
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"Dubysos" draugovės sesių mintys lapkričio 9 dienos sueigoje

Skaučių kandidačių "Vandens lelijų" skiltis:
Labas, mūsų vardai yra Paulina, Aušrinė, Viktorija ir Lina. Mes priklausome lietuvaitėms skautėms. Šiais metais 
ruošiamės duoti skautės įžodį. Sueigose žaidžiam žaidimus, dainuojame ir darome rankdarbius. Kartais 
žaidžiame su broliais. Spalio mėnesį mes važiavome į moliūgų ūkį. Ten matėm arklius, triušius, gaidį, antis, 
paršiukus, karvę ir avis. Skautauti yra labai įdomu ir smagu. Kviečiame visus vaikus skautauti.

Viktorija Augytė, Paulina Pancerovaitė, Aušrinė Plioplytė Lina Survilaitė

Jaunesniųjų skaučių kandidačių "Saulėgrąžų" (Tai pačios jauniausios amžiumi sesės) skiltis :
Ką darome sueigose ir skautaudamos? -

Mes darome kaukes, iškylaujame moliūgų ūkyje, mokomės apie medžius ir lapus, dainuojame, 
mokomės kaip padengti stalą, truputį valgom ir geriam.

Sesės Rūta, Sandra, Viktorija, Milda, Aleksa, Augustė ir Silvija

Jaunesniųjų skaučių ir kandidačių "Ružavų rožių" skiltis: 
Man patinka skautauti nes ...
Simona - Man patiko, kai mes važiavom į moliūgų ūkį. 
Kamilė - Man patinka skautauti, nes mes viską darom. 
Nida - Man patinka skautai, nes mes darome projektus. 
Audrė - Man patinka skautai, nes visos yra mano draugės. 
Brigitta - Man patinka kada mes buvome moliūgų laukuose.
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IR SUSIIMKIM RANKOMIS...

Skautiškam vienetui būna didelė šventė, kai 
sueigoje dalyvauja Seserijos Vyriausia Skautininke, 
rajono Atstovė ir 91-ąjį gimtadienį švenčianti sesė.

Tokia "Sietuvos" draugovės šventė Lemonte, IL 
įvyko 2002 m. gruodžio 14 d. Pasveikinusi vyriausias 
vadoves, d-kė ps. Irena Kirkuvienė eiliuotu žodžiu 
dėkojo d-vės sesėms suruošusioms gerai pasisekusią 
loteriją Pasaulio Lietuvių centre, Lemonte Kalėdinės 
mugės metu. "Ir sakydama ačiū, imu jums už 
rankų..." Visos trisdešimt sėdėdamos prie puikiai 
puoštų stalų jaukiuose Ateitininkų namuose susiėmėm 
rankomis. Už daug ką turime sakyti ačiū: už gražiai 
veikiančią Lietuvių Skautų sąjungą, už draugišką 
"Sietuvą" ir jos gerus darbus, už draugininkei spalio 
mėn. suteiktą labai užtarnautą paskautininkės laipsnį 
ir sesės Aurelijos Kriaučiūnienės tai progai iškeptą 
"napoleoną", ir už sesių kiekvienai sueigai 
paruošiamas dvasines vaišes - pašnekesius.

"Važiuodama sueigon, susitikau Kalėdų senį ir 
jam pasakiau, kad visos sesės yra labai geros", - 
šypsosi sesė Irena, o sesės Stasė Korres ir Žibutė Žiup- 
snienė neša visoms dovanėles, tarp kurių blizga 
sidabrinė rūtos šakelė.

Draugovę sveikina Seserijos VS v.s.fil. Rita 
Penčylienė ir įteikia v.s.Nijolės Kersnauskaitės 
paruoštą knygą "Vadovės užrašai". "Mano skautiškas 
gyvenimas, kaip ir jūsų, buvo ilgas ir jis turėjo savo 
kelrodį. Man tai buvo s.Irenos Šerelienės parašyti

Viešnias - JAV Vidurio raj. Atstovę j.s.fil. Rūtą Kirkuvienę, 
Seserijos Vyr. Skautininkę v.s.fil. Ritą Penčylienę priima 
“Sietuvos” d-vės draugininke ps. Irena Kirkuvienė

Nuotr. Birutės Trinkienės

žodžiai - "nesustabdysi paukštės skrydžio..." 
Klausydama VS žodžius, prisiminiau, kad, būdama 
studente, sesė Rita Stravinskaitė (Penčylienė) 1958 m. 
buvo IV Tautinei stovyklai ruošti komisijos narė. Ilgas 
ir gražus skautiškas gyvenimas...

Gruodžio 11 d. yra "Sietuvos" d-vės gimtadienis. 
Draugovės įkūrėja v.s.fil. Jolanda Kerelienė pasidalino 
savo prisiminimais, pasidžiaugė, kad jos 1964 m. 
įsteigto vyr. skaučių "Minijos" būrelio sesės ir dabar 
veiklios "Sietuvoje".

Visas apdovanojo ir JAV Vidurio raj. Atstovė j.s.fil. 
Rūrą Kirkuvienė. Kūdikėlio Jėzaus garbei uždegamos 
žvakės, s. Irena Serelienė skaito nežinomo autoriaus 
"Jėzaus žodžius" ir skamba "Sveikas, Jėzau gimusis..."

Spalio mėn. sueigoje, po 
draugininkės įžodžio Bi
rutė Podienė, Danutė Bi- 
laišienė, d-kė Irena Kir
kuvienė, Rita Fabijonienė 
ir Aldona Martienė.

Nuotr
. Birutės Vindašienės
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Kūdikėlio Jėzaus garbei žvakes uždega sesės Gražina
Micevičiūtė, Jolanda Mikūnienė ir Liucija Krutulienė

Nuotr. Birutės Trinkienės

Ant kiekvienos lėkštės - kalėdaitis. Laužiame ir viso 
geriausio viena kitai linkime. Ir "Skautų aidas" gauna 
malonių linkėjimų.

Dideliame rate "Ateina naktis" su visomis kartu 
gieda ir šiandien 91-jį gimtadienį švenčianti v.s.fil. 
Sofija Statkienė.

Sesė Alė

SKAUTAI KALĖDINĖJE
MUGĖJE LEMONTE

Jau kelinti metai kaip Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte vykstančios Kalėdinės mugės sutraukia 

panašias svečių minias kaip ir Kaziuko mugės. 
Skautams, įpratusiems patiems užsidirbti, prisidėjo 
naujas darbas.

Praėjusioje mugėje gruodžio 7-8 d. tarp organi
zacijų ir pavienių prekeivių stalų buvo "Lituanicos" 
tunto rankdarbių stalas, "Aušros Vartų-Kernavės" t. 
stalas, didelis "Emilijos Platerytės" būrelio prekystalis, 
salės gale - "Sietuvos" vyr. skaučių ir skautininkų d- 
vės loterija, j.s. L.Lapinskienės šeimos stalas ir senų 
skautų Alės, Kazės, Felės, Vyto šiaudinukų ir rankdar
bių stalas, jau penkti metai skiriamas mokytojų 
Lietuvoje pradžiuginimui.

Labai malonu buvo matyti "Aušros Vartų- 
Kernavės" t. stalo užrašą - "Pelnas skiriamas skaučių 
kelionei į Jubiliejinę stovyklą". Tunto vadovių būrelis, 
pasivadinęs "Žiežirbomis", pasibaigus Kaziuko 
mugei, pradėjo ruošti rankdarbius Kalėdinei mugei. Ir 
joms labai pasisekė!

Vyr.sk. Danutės Barienės vadovaujamas "Emilijos 
Platerytės" būrelis kiekvienais metais savo prekystalį 
nukloja įvairiausiais skanumynais. Jau šeštadienį jos 
išpardavė daugybę raugintų kopūstų stiklainių. 
Sekmadienio rytą prie "Transpak" agentūros durų, 
PLC, jau atskubėjo būrelio vadovė su 145 svarų siun
tiniu "Miliučių" remiamoms šeimoms Lietuvoje. Ir 
pasidžiaugė man sesė Barienė, kad "Transpak" 
vadovas Romas Pūkštys jų gausioms siuntoms 
palengvina keliones...

"Sietuvos" draugovės uždarbis kiekvienais metais 
būna dosniai dalinamas, apdovanoja ir "Skautų aidą". 
Draugininkės sesės Irenos Kirkuvienės į paskau- 
tininkes pakėlimo proga, vienbalsiai buvo nutarta 
siųsti dovaną Lietuviškosios Skautybės Fondui.

AN

“Sietuvos” d-vės sesės prie loterijos Kalėdinėje mugėje: Aurelija Kriaučiūnienė, Žibutė Žiupsnienė, 
Janina Mozoliauskienė, Zina Pocienė ir Birutė Sasnauskienė, nuotr. Stasės Korres
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Svečius prie “Aušros Vartų-Kernavės” tunto stalo pasitinka v.s.fil. Laima Rupinskienė, v.s. Dalia 
Trakienė, vyr.sk. Rūta Milo irs. Jūratė Vallee

JAV ATLANTO RAJONE

AR Zoologijos parkas, AR 
Stovykla???

Ps. Dalios Mironaitės prisiminimai 
iš AR (Atlanto Rajono) stovyklos

Važiuojant Massachusetts 17-tu keliu matėsi kelių 
valstijų mašinos sukančios į Atlanto rajono (AR) 
stovyklą. Skautai ir tėveliai išlipo iš atvėsintų mašinų į 
karštą ir drėgną Boltono mišką. Čia - Camp Resolute 
Bolton, MA vyko "Žvėryno" stovykla rugpjūčio 11-18 
dienomis.

Einant nuo valgyklos į pastovykles, prakaitas pik
tai bėgo, bet Atlanto rajono skautai lengvai nepasiduo
da! Nors temperatūra kiekvieną dieną būdavo virš 90 
laipsnių, nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro, skau
tiška programa tęsėsi... su prisiderinimais. Pavyzdžiui 
: Skaut-O-Ramos stotys pirmadienį buvo prie vandens. 
S.v.Ginto Adomkaičio ir Alvydo Knašo vedama van
dens saugumo stotis buvo labai populiari. Kaip gel
bėtis baidarei apvirtus, vis reikėjo tą baidarę apversti... 

ir bandyti "gelbėtis" iš gaivinančio vandens...
Visą dieną, o kartais ii' pusę nakties miškas aidėjo 

"Žvėryno" garsais. Stovyklavo "Pempės" 
paukštytės, "Šernai" - vilkiukai, "Lapės" - skautės, 
"Meškėnai" - skautai, "Stirnos" - prit. skautės, 
"Kurmiai" - prit. skautai, "Audinės" - vyr. skautės, 
"Eržilai" - skautai vyčiai ir "Žvėrininkai" - stovyklos

Vilkiukai Juris Katinas, Jonas Šimkus ir Nicholas Miller 
mokosi rišti mazgus.
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“Žvėryno” stovyklos komendantas ps.Kazys Adomkaitis 
moko seses krauti mažą lauželį.

vadovybė. Vidury savaitės prie linksmumo dar 
prisidėjo jaunos šeimos - "Apuokai".

Kiekvieną vakarą prieš vėliavų nuleidimą stovyk
los spauda - s.Alė Mačiūnienė ir s.Birutė Ziaugrienė 

pranešdavo svarbias dienos žinias. Išgirdome, kad:
Pirmadienį vyr. skautės kandidatės buvo labai 

gražios su savo geltonomis kasytėmis, bet kai sukaito, 
grožis buvo antroj vietoj ir jos šoko į ežerą su visais 
drabužiais. Ir tada atrodė kaip sušlapusios žiurkės.

Antradienį vilkiukai paskelbė lenktynes: kuris 
suvalgys daugiausia per pusryčius. Tą rytą du vilk
iukai suvalgė 13 blynų! Wow!

Šioj stovykloje ant lovų yra tinklai prieš uodus. Bet 
pas skautes tinklas pagavo ne uodus, o sesę Aleksą 
Subatytę. Tik su vadovės vyr.sk. Loretos Kazakaitytės 
pagelba ji išsipainiojo ir vėl galėjo saldžiai miegoti.

Trečiadienį "Pempių" pastovyklė taip skaniai 
kvepėjo saldainiais po naktinių žaidimų, kad bitės 
užpyko, nes manė, kad "pempės" paėmė jų medų, ir 
įgėlė mažiausiai paukštytei!

Stovyklautojai ne tik išdykavo, bet ir dirbo. Sesės 
skautės miške pastatė tvirtą, nuostabią pastogę iš 
pagalių, šakų, žemės, lapų ir 1.1. Vyčiai kandidatai pas
tatė supynęs, kuriomis visi stovyklautojai naudojosi ir 
džiaugėsi.

Trečiadienį jau dauguma stovyklautojų turėjo 
nešiojamus vėsintuvus, kurie galėjo net vandenį 
purkšti. O kai sutikdavo kurį be vėsintuvo, prisiminę 
įstatą "skautas draugas savo artimui" - pasisėmę puo
duką ar ąsotį vandens užpildavo ant "artimo"...

Visos vyr. skautės ir vadovės susirinko pagerbti naujai vyr. skautės įžodį davusias Vidą Žiaugraitę, Dainą Maciunaitę ir Kristiną 
Lingertaitytę.
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Sesės išsiperka savo prarastą gairę.

“Žvėryno” stovyklos viršininkai s.fil. Gloria 
Adomkaitienė ir v.s. Vytautas Dilba nuoširdžiai 
dėkoja visiems vadovams ir talkininkams įvairi
ais būdais prisidėjusiems prie “Žvėryno” 
stovyklos puikaus pasisekimo. NUOŠIRDUS 
SKAUTIŠKAS AČIŪ sekantiems:

vyr.sk. Daivai Veitaitei Neidhadt, ps. Kaziui 
Adomkaičiui, vyr.sk. Redai Limantienei, 
vyr.sk. Linai Penikaitei, ps. Eglei Šukienei, 
vyr.sk. Nidai Walsh, ps. Debbie Pileikienei, 
ps.Paulitai Alinskienei, vyr.sk. Rasai Bobelytei 
Brittain, s. Gintarui Subačiui, p. Juditai 
Glinskienei, vyr.sk. Kristinai Katinienei, s.v. 
Leonui Bernotui, ps. Mariui Žiaugrai, ps. Ritai 
Štuopienei, s.v. Arūnui Šimkui, ps. Johannai 
Šimkienei, v.s. Gintarui Čepui, vyr.sk. Audrei 
Mironaitei, s. Linai Subatienei, vyr.sk. Loretai 
Kazakaitytei, s. Janinai Matulaitienei, ps. 
Tomui Stuopiui, s.fil Algiui Adomkaičiui, ps. 
Linui Banevičiui, ps. Daliai Mironaitei, s.fil. 
Naidai Šnipaitei, ps. Sauliui Dambauskui, s.v. 
Gintui Adomkaičiui, vyr. sk. Danai McDonald, 
s.v.Alvydui Knašui, s. Birutei Žiaugrienei, s.v. 
Taurui Vebeliūnui, s. Alei Mačiūnienei, ps. 
Vandai Lescord, vyr.sk. Rimai Knašienei, ps. 
Danutei Dilbienei, vyr.sk. Lilei Kulbienei, s. 
Stepui Zabuliui, p. Zitai Krukonienei, ps. 
Vincui Šnipui, p. Tomui Leveckiui, s. Mikui 
Banevičiui, s.v. Jonui Kriščiūnui, vyr.sk. 
Normai Šnipienei, s.v. Aidui Kupčinskui, s. 
Irenai Vidugirienei, ps. Danutei Kazakaitienei, 
p. Dariui Lescord.

Vakarais "Žvėrynas" dainavo prie laužų ir pievose 
bei miške žaidė naktinius žaidimus. Ketvirtadienį visi 
pasipuošė šokiams, o penktadienio rytą jau žaidė 
sporto dienai numatytus žaidimus. Buvo planuotas 
vandens balionų žaidimas, kuris tame karštyje greit 
virto kova ir pirmoji "auka" buvo sporto dienos 
vadovė s. Lina Subatienė, kurią vandens balionais 
užpuolė skautai ir skautės. Taip "atgaivinta", visai 
šlapia uniforma sesė Lina pradingo štabo pastovyklėj 
iki vakarienės.

Sveikinam įžodžius davusius: skautę Greta 

Schmidt, vyr. skautes Kristiną Lingertaitytę, Dainą 
Maciūnaitę ir Vidą Žiaugraitę, ir skautus vyčius Laimį 
de sa Pereira, Aidą Gedeiką ir Tomą Subatį.

"Žvėryno" stovykla oficialiai užsidarė po parado 
ir vėliavų nuleidimo šeštadienį, bet visi dar susirinko 
bendram laužui, dar vieną kartą bendrai sudainavo 
"Ateina naktis". Atlanto rajono skautai šioj stovyklavi
etėj susitiks tik 2004 metais, o 2003 m. pasimatysim 
Jubiliejinėj stovykloj Kalifornijoj! Kviečiame aplankyti 
"Žvėryno" stovyklą internete šiuo adresu: 
www.atlantorajonas.org.
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Skautai vyčiai sėkmingai atliko uždavinį - pastatė burinį laivą. Iš k. Alvydas Knašas, Vytenis 
Krukonis, Laimis de sa Pereira, Tomas Subatis ir Aidas Gedeika

SKAUTAI LIETUVOJE

"ŽUVĖDRA - 2002"
2002 m. vasarą jūrų skautai ir skautės vėl susirinko 

į stovyklą, kurią įsirengėme Pajuostyje, Panevėžio 
Karaliaus Mindaugo motorizuoto pėstininkų bataliono 
teritorijoje, prie gražios Juostos upės. Stovyklai 
vadovavo tuntininkas Stasys Skrebys, kuris daug ko 
mus išmokė,. parodė, kad darbu galima džiaugtis. 
Stovyklautojai pasiskirstė valtimis (skiltimis), kurias 
sudarė 6-7 skautai, o joms vadovavo valtininkas,-ė. Jie 
prižiūrėjo savo valtį, rūpinosijos nariais.

Kiekvieną rytą kėlėmės 7 valandą. Apsirengę, 
miško takeliais bėgdavome apie 1 km, po to mankštin- 
davomės. Po tokios mankštos nė vienas nebenorėdavo 
miego, nors būdavo labai sunku pramerkti akis po 
trumpos nakties. Pabėgioję ir vėl žvalūs skautai 
būdavo taip išalkę, kad net budinčios skilties paga
minti pusryčiai būdavo be galo skanūs. Tuoj po pus
ryčių, uniformuoti rikiuodavomės valtimis ir dainuo
dami žygiuodavome į savotišką "laivo denį", kur val
tininkai stovyklos adjutantui atiduodavo raportus. Po 

to darbų tikrai netrūko... tvarkėme aplinką, gaminome 
valgį, dažėme plūdurus, tvarkėme, klijavome plaukio
jimo priemones, mokėmės plaukioti baidare, gelbėjimo 
plaustu. Buvo ir kitų užsiėmimų. Mūsų tuntas aplankė 
Panevėžio Karaliaus Mindaugo motorizuoto pės
tininkų bataliono ir aviacijos karinę bazę. Ten 
karininkai išsamiai viską papasakojo, parodė straigta- 
spamius, bataliono muziejų, savo gyvenamas patalpas, 
valgyklą, ginklus...

Ir tai tik maža dalelė iš mūsų gyvenimo stovyklo
je. Saulei leidžiantis dainuodami eidavome į "laivo 
denį" aptarti dienos darbų. Po vakarienės, jau sute
mus, prasidėdavo linksmybės. Susėsdavome prie 
didelio laužo. Ten kiekviena valtis turėdavo padain
uoti dainą arba suvaidinti pasaką. Žinoma, taip 
būdavo ne visus vakarus. Vieną vakarą surengėme 
dainų konkursą. Kiekviena valtis turėjo padainuoti po 
tris dainas, tačiau valtys nusprendė susijungti į dvi 
komandas. Abi grupės dainavo puikiai. Turėjusios 
padainuoti tik po tris dainas, padainavo daugiau nei 
po penkiolika. Laimėtojais tapo visi, nes skautai yra 
broliški vienas kitam.
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Labiausiai laukiamas žaidimas mums buvo "vėli
avos pagrobimas" kai visas tuntas pasiskirstydavo i 
dvi grupes ir eidavo ieškoti vėliavos. Šis žaidimas 
būtinai vykdavo sutemus, kad būtų galima 
nematomam sėlinti žolėse ir ieškoti gerai paslėptos ir 
stipriai saugomos vėliavos. Taipogi mums labai patiko 
vyresniųjų skautų sukurta "skautoramos" trasa. Jos 
pradžioje buvo 5-6 m. ilgio duobė, kurios labiausiai 
bijojome. Praslinkus ją, reikėdavo virvių pagalba per
eiti perkėlą, perbėgti rąstu, virve peršokti per kliūtį, 
surišti gelbėjimo kilpą, mesti konkorėžį į gelbėjimo 
rąsto vidurį sutvarstyti sužeistąjį, nunešti iš virvių 
padarytais neštuvais iki laužo, iš smulkių šakelių 
sukurti laužą, apiplaukti baidare apie upėje padarytas 
kliūtis. Ir tai turėjo atlikti kiekviena valtis su visais 
savo nariais.

Neapsiėjome ir be svečių. Mus aplankyti atvyko iš 
JAV v.s. Petras Molis, kuris kaip ilgametis JAV lietuvių 
skautų veikėjas Lietuvos Prezidento p.Valdo 
Adamkaus buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. P.Molis 
iškilmingo įžodžio metu jūrų skautams užrišo tėvynės 
ilgesio mazgelius, diskutavo su skautais, vaišino

Davusio įžodį brolio Adomo Žukaicio atėjo pasveikinti mama 
ir sesuo Rasa.

Jūrų skautų tuntas "Vėtra” stovykloje Nuotraukos t-ko s.Stasio Skrebio:
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Gerbiame įžodį. Iš k.: t-kas 
s.Stasys Skrebys, v.s.Petras 
Molis, bataliono ryšių su 
visuomene skyriaus 
viršininkas Ramutis Mečionis 
irjūrų skautas Andrius 
Vasiliauskas.

atvežtais saldumynais.
Ši stovykla mums suteikė gyvenimiškos patirties. 

Vieniems tai buvo pirmoji, o kitiems jau antroji stovyk
la Pajuostyje. Kiekvienais metais vis daugiau išmok
stame. Su džiaugsmu susitinkame, su liūdesiu 
išsiskiriame ir su dideliu noro laukiame kitos stovyk
los.

Sofija Gritėnaitė ir Inga Rumčikaitė
• Lietuvos Skautijos Panevėžio 

jūrų skautų tunto “Vėtra” skautės

IŠ SKAUTIŠKO
DIENORAŠČIO

Kiekvieną vasarą norisi patirti kažko naujo, 
nepakartojamo. SKAUTŲ stovykla - tam tinkamiausia 
vieta. Čia gali išmokti begales naujų dalykų, susirasti 
daugybę šaunių draugų, o visų svarbiausia - linksmai 
ir naudingai praleisti laiką.

Tad ir mes, Panevėžio

Pajuosčio aviacijos bazės vyr. 1-tas Saulius Kriaučiūnas pasakoja skautams apie sraigtas
parnio technines savybes. Skautai - J.Gasiūnas, M.Matiliūnas, A.Potiomkinas, 
A. Vasiliauskas, R.Slivka, T.Tamška ir A.Daškevičius.

krašto skautai, nuspren
dėme nieko nelaukti ir 
susirinkti į pulką. Visus 
metus mokėmės žaidimų ir 
dainų, tad su nekantrumu 
laukėme tos akimirkos, kai 
galėsime visas savo žinias 
pritaikyti stovykloje "Lietu
va - musų namai", kuri 
prasidėjo 2002 m. birželio 25 
dieną ir tęsėsi visą savaitę. 
Ypač smarkiai plakė širdelės 
tų, kurie ruošėsi stovyklauti 
pirmąjį kartą. Ne ką mažiau 
buvo susijaudinę ir patyrę 
skautai. Norėjosi kuo grei
čiau bei puikiau įsikurti 
stovyklavietėje. Visi dirbo it 
bitelės. Pagaliau atėjo laikas, 
kada galėjome įsitikinti 
maisto skanumu. Galiu 
prisipažinti, kad niekada 
dar nesu valgiusi tokios 
gardžios košės. Mat dūme
lio kvapas suteikia nepakar
tojamą skonį! Ir štai!

2003 SAUSIS-VASARIS 30 SKAUTŲ AIDAS

32



Paklido dainos iš visų 
pastovyklių, suliep
snojo lauželiai. Tvar
kingai išsirikiavę, 
linksmi skautai žengė 
tvirtu žingsniu į iškil
mingą rikiuotę. Ten 
buvo paskelbtas sto
vyklos atidarymas. 
Pamatėme, jog mūsų 
pulkas išties nemen
kas, ir tuo be galo 
džiaugėmės.

Nepaprasta buvo 
ir dienos pradžia. 
Tave pažadina paukš
telių čiulbesys, pušų 
ošimas, o šaltinio

Ar neprisvilo košė? Skautei Mildai Gaidelionytei pietus padeda virti t-ko pavaduotoja Bronislava 
Skrebienė, malkas ruošia Šarūnas Macys.

vanduo suteikia ener
gijos visai dienai. Štai ką parašė į dienoraštį Alfonso 
Lipniūno vardo vidurinės mokyklos skautai pabuvoję 
stovykloje:

'"Labai daug įspūdžių, gražu kai yra tiek daug 
palapinių vienu metu" (Arėtas) "Labai patiko šios 
dienos renginiai: kvota, įžodis... Nustebino visų skautų 
ir skaučių elgesys. Visi labai mandagūs, įdomūs, drau
giški..." (Giedrė) "Didelį įspūdį paliko visų skautų 
draugiškumas, rūpestis. Taip pat patiko pirmieji 
pietus, kvota, nors jos ir labai bijojau, dabar belieka 
sulaukti tos akimirkos, kai mums užriš kaklaraiščius" 
(Greta) "Diena prasidėjo nekaip, namie palikome 
palapinę. Tačiau kai įsikūrėme, buvo labai smagu. 
Nors buvome nepažįstami su kitomis draugovėmis, 
visi elgėsi labai draugiškai. Dabar visi kandidatai 
laukia, kada bus užrišti geltoni kaklaraiščiai." (Ieva)

312003 SAUSIS-VASARIS

"Ši diena -jėga! Aš per plauką nuo tos akimirkos, kada 
būsiu skaute. Kvota buvo nesunki. Viskas praėjo be 
rūpesčių". (Miglė) "Ši diena buvo labai įdomi, kadan
gi pirmą kartą išvažiavau į stovyklą su skautais." 
(Simona)

Niekas nestovi vietoje. Padūkėlis laikas neša mus 
vis tolyn ir tolyn. Stovykla jau senokai baigėsi, tačiau 
liko neišdildomi įspūdžiai. Paliko pėdsaką ir mumyse: 
tapome draugiškesni, drausmingesni, taupesni, 
supratome kokią galią mums turi motušė gamta... 
Norėdami tęsti ir gausinti šią gražią skautų šeimyną, 
jau dabar kuriame ateities planus! Vis budime!

Sesė Deimantė

Patymsl skautė sesė Renata veda žaidimų valandėlę

SKAUTŲ AIDAS
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Iškyla į KAUNĄ

Trys skiltys gavo 
uždavinį susitikti Kaune. 
Viena skiltis išeina iš 
Raseinių, kita - iš 
Ukmergės, trečia - iš 
Alytaus.
Kelias pažymėtas 
taškučiais ir kiekvienai 
skilčiai yra paslėpta po 
tris laiškus.

Raseinių skiltis Ukmergės skiltis Alytaus skiltis

Čia gimė žymus 
rašytojas -

..•/--/./-j-/--- /..._/.///

------ 1------- -/--------- //-/-/

-/-//--/•■Z—J-/-/

1
Mindaugo laikais čia 
buvo Lietuvos -

-J—/-/-/• •/-•/■///

Jis patašė

• .//..J./

Z/--/—/
-/•-/••///

Marijampolėje palaidota 
rašytoja -

Čia buvo pirmoji 
Lietuvoje bažnyčia. Ją 
pastatė kunigaikštis -

Trakuose gimė 
kunigaikštis -

Eilėraštį apie Trakų pilį 
parašė -

Čia gyveno Lietuvos 
himno autorius -
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MORZĖS 
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PADĖKIME IŠLEISTI “LIETUVIŲ 
SKAUČIŲ SESERIJA II”

Mielos Sesės, Broliai 
ir visi lietuvių skautų draugai!

LSS Seserija išeivijoje per penkis dešimt
mečius pasižymėjo nepailstančia veikla, skirta 
mūsų jaunimui ir mūsų visuomenei. Pirmieji tos 
veiklos dešimtmečiai aprašyti “Lietuvių 
Skaučių Seserija”. Dabar rengiama II apžval
ginės knygos dalis, kuri apims paskutiniųjų 30 
metų seserijos veiklą išeivijoje. Šį leidinį 
redaguoja v.s. Lilės Milukienės vadovaujamas 
redakcinis kolektyvas. Tai didelės apimties lei
dinys, kuriame bus spausdinami tuntų, drau
govių, kitų vienetų, “Gintaro” mokyklų, 
suvažiavimų, stovyklų veiklos aprašymai ir 
daugybė įdomių nuotraukų.

“Lietuvių Skaučių Seserija II” išleidimas 
pareikalaus nemažai išlaidų, todėl LS Seserija 
kreipiasi į visus skautiškus vienetus, 
skautiškosios šeimos narius, draugus ir 
rėmėjus prašydama auka prisidėti prie šio 
svarbaus užmojo. Aukotojų pavardės bus 
išspausdintos šioje knygoje. Aukos gali būti 
skiriamos ir mirusiųjų įamžinimui.

Laukiame jūsų pritarimo ir iš anksto dėko
jame už finansinę paramą.

Čekį rašyti Lithuanian Scouts Assn, ir siųsti:
Danutė Korzonienė
9131 Del Prado Drive, 2S
Palos Hills, IL 60465

Budime!
Lėšų telkimo komitetas:
v.s.Nijolė Užubalienė, pirmininkė 
s.Danutė Korzonienė
v.s.Albina Ramanauskienė 
ps.Aušrelė Sakalaitė
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SKAUTŲ AIDAS
4613 W 106TH PLACE 
OAK LAWN IL 60453-5246

ALp(LKA)3083
2003, Nr.l

Lith. Resarch 
5620 S Claremont Ave 
Chicago IL 60636—1039

Prityrę skautai,-ės stato miniaturinius pionerijos modelius.
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