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Shererville, IN, v.s.fil. K.Matonis, Sun City, AZ, v.s. F.Mockus, Toronto, ON, v.s.
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Visiems nuoširdus ačiū! Taip pat skautiškas ačiū v.s. Gerardui Juškėnui už 
dovanotas nuotraukas iliustracijoms bei žaidimams.

Sesė Alė N.

"Skautų aido" rėmėjai:

$10.00 Ieva Paulauskienė, Chicago, IL
$25.00 Povilas Sodeika, Apple River, IL
$75.00 Vytautas Vaitkus, Engadine, Australia

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė

"Skauty aido" administratorė

VIRŠELYJE:
LSS "Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinėje stovykloje, pagrindiniai dalyviai 

Mindaugo dienos programoje: Ramunė (Rūta Bandžiulytė), Mindaugas (s.fil. Vytenis 
Vilkas), Morta (ps. Daina Sliterytė), vyskupas Heidenreikas (senj. Moacir de Sa 
Pereira), kalavijuočiai (Rimas Marčiulionis ir Mykolas Pumputis), Livonijos Magistras 
Andrius von Stirland (s.v.Dainius Petronis), šauklys (ps.fil. Jonas Variakojis). Už 
Mindaugo stovi vienuolis (senj. Audrius Avižienis) ir Mindaugo sūnūs Vaišvilkas ir 
Ruplys (Antanas Luneckas ir Lukas Dziolikas). Priekyje vaidilutės ("Palangos" skaučig 
tuno paukštytės).

Nuotr. ps. Mildos Kvedarienės

Antrame viršelyje -
'Mindaugo Giraitės" stovykloje, Dainavoje, "Gabijos" ir "Neringos" tuntg pri

tyrusios skautės ir vyr. skautės kandidatės: Milda, Nida, Vija, Arija, Alana, Lina, 
Laura, Janina, Svaja, Greta.

Nuotr. R.Karvelienės

'Nerijos" tunto sesės "Audros" pastovyklėje, Rako lavietėje.
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PAŠTO D Ė Ž U T Ė ___________________

Sveikinu seses ir brolius iš pasa
kiškai gražaus kalnuoto krašto. Per 5 
dienas ir naktis sėkmingai įveikėm 
300 km. žygį dviračiais. Buvom pa
siekę 2130 m (7000 pėdų) aukštumą 
- vienoj pusėj vanduo teka į Arktikos 
vandenyną, o kitoj - į Hudson įlanką 
ir Atlanto vandenyną.

Už Tėvų žemę!
Spalis

Linksmiausi sveikinimai iš “Neri
jos” t. “Audros” pastovyklės! Visos se
sės geroje ir skautiškoje nuotaikoje 
dirba, buriuoja ir kartu stovyklauja. 
Iki greito pasimatymo!

Stovykla "Vėtrungė"
2003 m., Rakas, Custer, Ml

Gavau Gegužės-Birželio “Skautų 
aido” numerį. Tikrai labai puikus; 
pilnas nuotraukų ir gražių aprašy
mų. Kiek man vadovės pasakoja, tai 
ta gausybė nuotraukų privilioja ir 
mažiausias seses paskaityti ir pavar
tyti lapus.

Apsiverkiau perskaičius 2003 m. 
Jubiliejinės stovyklos dainos žodžius. 
Tokie puikūs ir taiklūs šiandienai! 
Mintyse būsiu stovykloje ir stengsiu
os išmokti šią puikią dainą.

Knygos “Lietuvių Skaučių Sese
rija II” rinkimo darbas pasibaigė, 
išsiųsta spaudai. Knygoje sveikiname 
ir “Skautų aidą” 80-mečio proga.

Vis budžiu!
Lilė M.

Malonu pasigirti, kad mūsiškis 
s.v.ps.fil. Gabrielius Žemkalnis tapo 
išrinktas PLB Valdybos pirmininku! 
Nors jis pasitraukė iš aktyvios veik
los bene nuo 1980, bet žibėjo ben
druomenėje vesdamas savaitinę lie
tuvišką radio valandėlę, dirbdamas 
direktoriumi mūsų bankelyje “Talka” 
ir pagaliau atstovaudamas PLB 
Lietuvoje.

Iš liūdnų žinių — liepos 18 d. mirė 
brolio v.s.Teodoro Rotco mama, kuri 
jau buvo sulaukusi 99 metų amžiaus. 
Paskutiniu metu ji buvo silpna ir 
Teodoras kas dieną eidavo ją maitin
ti.

Gyvenant Lietuvių Sodyboje, ne

beturim laisvo laiko, nes su žmona 
Birute mes vieninteliai dar judrūs ir 
darbo tiek, kad nebėra laiko net vėl 
užsirišti “gero darbelio” mazgelį.

Budėkim! Ir Ad Meliorem!
Brolis Vytas Vaitkus,

Australia

Didelis ačiū už atsiųstus “Skautų 
aidus”. Po daugel metų, nevartęs šio 
žurnalo lapų, nustebau jo įvairumu ir 
gražumu. Prašau priimti mano auką 
šiam žurnalui.

Povilas Sodeika

Sakome nuoširdų skautišką ačiū 
sesei Elenai Namikienei iš Toronto, 
“Šatrijos” tunto tuntininkei s. Rūtai 
Lemon, “Rambyno” tunto tuntininkui 
s. Mariui Rusinui bei visiems sesėms 
ir broliams už tartus ir rašytus šiltus 
žodžius ir skautišką dovanėlę, kuri 
visada primins mums Kanados lietu
vius skautus.

Linkime visiems ir toliau tvirtai 
žengti skautybės keliu!

v.s. Alina Dvoreckienė, 
ps. Alina Gagytė ir mūsų skautai.

Vilnius

Užvakar, lyg žinia iš dangaus - 
“Skautų aido” nr. 2/2003!... Jau spė
jau jį perskaityti 2 kartus, bet, grei
čiausiai, ir vėl grįšiu - mat tiek daug 
naujienų iš LSS gyvenimo, tiek daug 
vardų ir įvykių!...

Nuo 2000 m. gyvendamas pas
toviai Vilniuje, priklausau “Basana

Ilgametė Kanados rajono skautų,-čių Vadė 
ir dabartinė Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkė 

v.s.fil. Rūta Bleizgytė Žilinskienė ir 
jos vyras kun. Algimantas Žilinskas,

LSS Evangelikų skautų,-čių dvasios vadas, 
neteko brangios Mamytės

a.a. Uršulės Timpaitės Bleizgienės.
Toronto Skautija reiškia nuoširdžiausią užuojautą.

vičiaus” d-vei (beje, senų skautų), bet 
nesu labai aktyvus, nes labai už
siėmęs. Praeitais metais parašiau 
Sydnėjaus skautų vyčių veiklos is
toriją (“Geležiniam Vilkui — 50”), o 
dabar rašau apybraižą “Sydnėjaus 
Skautų Židinys” - mat ir jam 2006 m. 
sueina 50-metis. Prieš tai dar para
šiau Australijos rajono istoriją... 
(Kalbant apie skautiškas istorijas - 
ar mums, skautams, nereikėtų pra
dėti rašyti “Lietuviškoji Skautija” 3- 
čią tomą? Gal pusiau lietuviškai- 
angliškai, bet reikėtų!)

Pridedu ir vieną, kitą (seną) eilė
raštuką skautiška tema, nes matau, 
kad “Sk.A” nei vieno eilėraščio nėra...

Bronius Žalys

Gražus tas “Skautų aidas” tik, deja,. 
vis siaurėja skaitytojų ratelis. Gal 
tik nuotraukomis eina privilioti jau
nus neskaitytojus, bent perver- 
čiančius puslapius.

Linkėdamas sėkmės nelengvame 
spaudos darbe. Budėkime!

B.Stundžia

Siunčiu nuotraukų iš Jubiliejinės 
stovyklos mūsų kalnuose. Ten buvau 
tik porą dienų, bet džiaugiausi visų 
gera nuotaika, entuziazmu ir drau
giškumu.

Arti 300 stovyklautojų - mums 
tai atrodo daug, bet brolis kun. Sau- 
laitis rodė skaidres iš Lietuvos, kur 
jų buvo 2000!

Lieku budėdama,
Sesė Birutė P.
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VISAD BUDĖ KIT!
metais lietuviai skautai išeivijoje 
išgirdo labai malonią žinią - Šventasis1969

Tėvas prelatą Antaną L. Deksnį, East St. Louis, IL. 
lietuvių parapijos kleboną, paskyrė Europos lietuvių 
vyskupu. Vyskupas Antanas Deksnys - skau

tininkas.
Šiais, mūsų 

sąjungos jubilie
jiniais metais, 
kreipiame žvil
gsnį į tuos, ku
rie dėjo kelio 
ženklus lietuviš
kajai skautybei, 
kurie pasižadėjo 
“būti pavyzdžiu 

jaunesniesiems skautams” ir tęsėjo, kurie pasakė 
“vieną kartą skautas - visada skautas” ir juo buvo.

Mūsų Brolio - vyskupo A. Deksnio ganyto
jiškasis herbas visa tai parodo ir pasako - “meilė 
niekada nesibaigia”.

Vysk. A. Deksnys gimė 1906 m. Rokiškio 
apskr. 1923 m. Rokiškyje įsteigė skautus, prie kurių 
tuoj prisijungė ir Juozas Prunskis (vėliau prelatas, 
skautininkas) ir 1925 m. buvo pirmuoju tuntininku 
ir trijų stovyklų viršininku. 1926 m. įsteigė skautus 
Rokiškio apskrities našlaityne. 1931 m. įšventintas 
kunigu, 1940 m. Šveicarijoje, Friburgo universitete 
gavo filosofijos daktaro laipsnį. Nuo 1943 m - East 
St. Louis lietuvių parapijos klebonas, pastatęs lietu
viškais motyvais (taip pat skautininko - 
ps.arch.J.Muloko) suprojektuotą bažnyčią. Nuo 
1969 m. gyveno Vokietijoje, mirė prieš kelis metus.

Ruošiant istoriją apie lietuvių skautų veiklą 
išeivijoje, vysk. A.Deksnys buvo paprašytas parašyti 
pora žodžių prie buvusio “Aušros” tunto Vokietijoje 
skyrelio knygai “Lietuviškoji Skautija 1945-1985”.

Čia spausdiname jo mintis:
“Baden Powellio įkurta ir kiekvienam 

kraštui savitai pritaikyta skautų organizacija pade
da kiekvienam asmeniui saviauklos būdu tobulėti 
bei rengtis ateities darbams ir pareigoms. Jos sieki
ai ir savęs auklėjimo priemonės nėra pasenusios; jos 
yra labai tinkamos mūsų jaunimui, kuriam šiandien 
be saiko peršamas religinis indiferentizmas, tautinė 
asimiliacija ir neribota laisvė — elgtis kaip jam 
patinka.

Savo kilniais šūkiais ir patrauklia saviaukla 
skautiškas gyvenimas paskatino ir mane jaunose 
dienose tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui.

Broliai ir Sesės, kuriame krašte ar kurioje 
valstybėje begyventumėt - visad budėkit! Ir aš 
budėsiu su Jumis. Dievo palaima visad telydi Jus ir 
jūsų kilnius darbus.”
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Dievui, Tau Tėvyne ir Žmonijai...
.s.fil. Vilius Bražėnas šiais 

% / metais, balandžio 6 d. sulaukė
V 90 metų. Sveikinam garbingąjį 

Jubiliatą! Brolis Vilius prieš 65 metus 
pradėjo svarbų ir gražų paprotį lietu
viškoje skautybėje parašydamas 
antrai Tautinei stovyklai, 1938 m., 

. dainą "Atgimė tėvynė" (muz. B. 
i Jonušo), kuri stipriai tebeskamba 

visuose išeivijos skautų vienetuose.
Ilgametis skautų vadovas, lau- 

žavedys, nepaprastas patriotas v.s.fil. 
Vilius Bražėnas taip ir gyvena pagal 
jo dainos žodžius "...supinsim darbą 
ir dainas..."

"Vėliavos žydrios plazda padangėj", 
ASS pirmojo suvažiavimo daina, 1951 m. 
(muz. Alfonso Mikulskio)

90-ąjį gimtadienį brolis Vilius šventė 
Lietuvoje. Sukakties proga, buvo išleistas 
pašto vokas, kurį "Skautų aido" redak
torei atsiuntė v.s.Česlovas Senkevičius iš 
Toronto.

(Dainų sąrašas sudarytas naudojant 
muz. Vytauto Strolios "Kur tas šaltinėlis" - 
Dainų šaltinių Rodyklės rankraštį. Red.)

Lietuviškoji skautija esame ap
dovanoti jo kūrybos vaisiais:

III Tautinės stovyklos daina 
"Juokiasi saulė", 1948 m. (muz. 
v.s.fil.Stepo Kairio)

IV Tautinės stovyklos daina 
"Laužai liepsnoja", 1958 m. (muz. 
Stepo Kairio)

V Tautinės stovyklos daina 
"Penkios dešimtys stovyklų", 1968 
m. (muz.Broniaus Budriūno)

Daina-giesmė "Budėkime se
sės ir broliai skautybėj" (muz. Bro
niaus Budriūno)

"Mūsų dainos dangų siekia", 
Brolijos Ąžuolo Mokyklos daina 
(muz.Juliaus Gaidelio)

"Jūros skautų maršas" (muz. 
Alfonso Mikulskio)

"Kai sargyboje berymant min
tys skrenda Lietuvon..." (muz. Ste
po Kairio)

"Dievui, Tau Tėvyne ir žmoni
jai", I-os Akademinės skautų 
stovyklos daina, 1947 m. (muz. 
Stepo Kairio)

Atgimė Tėvynė

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles; 

Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai!
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai.

Ei, pirmyn į Tautinę stovyklą, 
Ten paspausim broliškai rankas, 
Tai geriausia skautiška mokykla,

Ten supinsim darbą ir dainas,

Tautinė stovykla sušaukė visus, 
Panemunės šilas priglaudė svečius; 

Laužas tegul jungia skautiškas širdis, 
Liepsnos tegul neša Dangui mūs' mintis.
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2003 m. rugpjūčio mėn. 6 d.

...Tvirtovės sumūrytos iš akmenų, 
Didvyrių kovų legendos, 
...Ateitis priklauso jaunimui!

Siunčiame Jums skautiškus sveikinimus iš „Karaliaus Mindaugo“ Jubiliejinės 
Stovyklos vykstančios 2003 m. rugpjūčio mėn. 6-16 dienomis, Big Bear Lake, 
California.

Stovykloje švenčiame dvejus garbingus istorinius momentus, Karaliaus 
Mindaugo 750-ies metų karūnavimo sukaktį ir Lietuvos skautų 85-ių metų 
gyvavimo Jubiliejų.

Skautija, prisimindama Lietuvos didingą praeitį, tiesia kelią į prasmingą 
ateitį.

...Tegyvuoja lietuviška skautija!

Lietuvių Skautų Sąjunga

v.s.fil. Rimantas Griškelis
Lietuvių Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmininkas
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2003-i ų Metų Karaliaus Mindaugo Jubiliejinė Stovykla
Holcomb Valley Scout Ranch, Big Bear, CA

įsakymas Nr. 1:
2003 m. rugpjūčio mėn. 6 diena

Par.1 Šia ypatinga mūsų tautos Karaliaus Mindaugo 750 - ies metų sukaktuvių 
proga, skelbiu šią LSS Jubiliejinę Stovyklą “Karaliaus Mindaugo” vardu.

Par. 2: Stovykla vyksta Holcomb Valley Scout Ranch pradedant 2003 m. rugpjūčio
mėn. 6 diena ir baigant 2003 m. rugpjūčio mėn. 16 diena.

Par.3: Linkiu visiems mūsų sesėms ir broliams, atvykusioms iš tolimos Australijos,
Lietuvos, Kanados ir plačiosios Amerikos linksmai ir smagiai stovyklauti 
skautiškoje dvasioje šiame ypatingame gamtos kampelyje, pasisemti 
patyrimo, užmegsti brangių draugysčių ir pasidžiaugti savųjų tarpe.

Par. 4: Skelbiu šią Karaliaus Mindaugo stovyklą atidaryta.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

Pasirašė:

v.s.fil. Rimantas Griškelis 
LSS Tarybos Pirmininkas

į>s. fi
Karaliaus Mindaugo Jubiliejinės Stovyklos
Sekretorė

2003 RUGSĖJIS-SPALIS 5 SKAUTŲ AIDAS

7



2003-ių Metų Karaliaus Mindaugo Jubiliejinė Stovykla
Holcomb Valley Scout Ranch, Big Bear, CA

Įsakymas Nr. 2:
2003 m. rugpjūčio mėn. 16 diena

Par.1 Baigdami Karaliaus Mindaugo Jubiliejinės Stovyklos dienas, linkiu visiems 
mūsų sesėms ir broliams, atvykusioms iš Australijos, Lietuvos, Kanados ir 
įvairių Amerikos vietovių, saugiai grįžti namo, neužmiršti visą ką patyrėte 
šioje ypatingoje stovykloje, ir palaikyti artimus ryšius tarpusavyje.

Par. 2: Nuoširdžiai dėkoju visiems vadovams, kurie dėjo visas pastangas ir smarkiai 
dirbo siekiant geriausių pasekmių šiai stovyklai. Skautiškas AČIŪ! visiems 
broliams ir sesėms, kurie nesigailėjo savo laiko ir čia atvyko su entuziazmu 
ir pilni geros skautiškos nuotaikos.

Par. 3: Skelbiu šią LSS 2003-ių metų Karaliaus Mindaugo Jubiliejinę Stovyklą 
uždaryta. Iki pasimatymo 2008-siais metais IX-je LSS Tautinėje Stovykloje!

Budėkime! ir Ad Meliorem!

Pasirašė:

v « fil Rimantas Ariškelis
'i < .■ /kyo,/v.<■'!j..i/?Ti &

Danauole Bielskienė
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Karaliaus Mindaugo šalis 
Tebūna skautiška viltis!

2003 m. Jubiliejinės stovyklos šūkis

"Karaliaus Mindaugo" 
Jubiliejinės stovyklos 
2003 m. viršininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis 
ir vadovai v.s. Dalia 
Trakienė, v.s. Irena 
Markevičienė, v.s.fil. 
Zita Rahbar, v.s.fil. 
Romas Rupinskas, j.s. 
Algis Jonušas, v.s.fil. 
Tadas Dabšys.

aha-i m’ balandžio 21-22 dienomis LSS Tarybos 
JL akivaizdiniame posėdyje, Lemont, IL., 

Ramiojo vandenyno Vadė v.s. Birutė Prasauskienė ir 
Atstovas v.s.fil. Tadas Dabšys pasiūlė Tarybai 
Jubiliejinę stovyklą 2003 metais ruošti Ramiojo van
denyno rajone, netoli Rambyno stovyklavietės, San 
Bernardino kalnuose, Kalifornijoje.

Ir kodėl ne? Jei į Australiją (VI TS) 1978 m. galėjo 
nuvykti visas šimtas iš čia, tai dabar lietuviškosios 

skautybės 85-tą jubiliejų rinkimės atšvęsti tolimuosiu
os vakaruos...

Prasidėjo paruošiamieji darbai kritę ant Ramiojo 
vandenyno rajono vadovų pečių: tartis su amerikiečių 
stovyklavietės šeimininkais, koordinuoti jų teikiamas 
paslaugas, organizuoti atvykstančių, išvykstančių / 
transportą apie kurį LSS Tarybos Pirmininkas, "Ka
raliaus Mindaugo" Jubiliejinės stovyklos viršininkas ( 
v.s.fil. Rimantas Griškelis pasakė - "s.fil.Rimas Stoč-/ 
kus tik pro autobuso langą matė jubiliejinę stovyklą

besirūpindamas visų kelionėmis. Mil-

"Mindaugo" d-vės vadovai 1960 m. Detroite, 
įsakymus skaito si. Arvydas Barčas, toliau d-vės 
globėjas ps. Algirdas Vaitiekaitis, d-kas s.v.v.sl. 
Rimantas Griškelis, s.v.sl. Jurgis Gerulaitis ir 
s.v.sl. Algis Zaparackas.

(iš archyvo)

(Visos nuotraukos, išskyrus atskirai pažymėtas, yra 
s.fil. Vytenio Lietuvninko)
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Karaliaus Mindaugo karalystės kunigaikštis Rimantas Griškelis 
ir palyda: Tadas Dabšys, Bronius Naras, Irena Markevičienė, 
Birutė Prasauskienė, Rūta Sušinskienė, Antanas Saulaitis, SJ, 
Eugenijus Vilkas.

vakaro. O v.s. Ireną Markevičienė su v.s. Bronium Naru 
prie registracijos popierių ir visokių dokumentų dirbo 
dieną ir naktį. Parodė nepaprastą kantrybę! Labai 
daug darbų ant savo pečių turėjo ir Ramiojo van
denyno rajono Vadas v.s.fil. Tadas Dabšys.

v.s.fil. Gilandą Matonienę į darbą pagavom laimin
gu sutapimu. Atvyko su Kaziu, buvusiu LSB VS, o šioj 
stovykloj Brolijos stovyklos viršininku, į gegužės 
mėnesio pasitarimą ir ... sutiko suplanuoti ir vadovau
ti Mindaugo Dienos - stovyklos atidarymo iškilmių 
programai. Kokia tai buvo šventė!! Ir mažieji ir vyres
nieji šioj šventėj gavo tiek, kad užteks iki sekančios 
Tautinės. Apie Mindaugo Dieną galėčiau kalbėti be 
galo, bet čia tik pora akimirkų ant greitųjų - sesė 
Gilanda "Mindaugui", "Mortai" ir "vyskupui" 
parūpino puikius drabužius (matote nuotraukose), o 
mes visi stengėmės pagal savo supratimą "senoviškai" 
apsirengti. Žinoma, stovyklų ir pastovyklių viršininkai 
buvo "kunigaikščiai" ir "kunigaikštienės". Prieš 
"karūnaciją" Justinas Jonušas - riteris, atjojo raitas, o 
kai jo žirgas paliko žymes, tai mūsų vilkiukai tik -

žiniškas darbas!!"
Tai ir kalbamės toliau su stovyklos viršininku bro

liu Rimantu:

O kaip kiti "darbininkai"?
Visi buvo labai pareigingi, atsakomingi. Kai š.m. 

gegužės mėn. suvažiavom stovyklavietėn viso savait
galio posėdžiui, sutapo mintys, susilipdė draugystė. 
Kartu dirbti stovykloje buvo taip malonu, kad jai pasi
baigus ašarojom apsikabinę...

Ps.fil. Tomas Dundzila koordinavo programas tarp 
LSS ir BSA (amerikiečių instruktorių). Jo nuopelnas, 
kad kiekviena pastovyklė be vargo žinojo kada kops į 
bokštą, kada lėks dviračiais per kalnus, kada šaudys 
lankais, ps.fil. Danguolė Bielskienė buvo ne tik 
stovyklos sekretore, bet dar atliko daugybę smulkių, 
nepažymėtų darbų. Džiaugėmės kai jos dukra Audra 
stovykloje gavo ASD spalvas.

Buvo sunkumų su stovyklavietės tiekiamu maistu. 
Tas visas nemalonias padėtis išlygino s.v.ps. Vincas 
Giedraitis. Puikus ūkvedys! J.s. Algis Jonušas atvyko 
ir sako, kad be darbo tai nebus. Tai ir dirbo nuo ryto iki

Ramiojo vandenyno rajono Vadas v.s.fil. Tadas Dabšys, įdėjęs 
daug rūpesčio, kad 2003 m. LSS Jubiliejinė stovykla gerai 
pasisekty, su viešnia iš Bostono - v.s. Birute Banaitiene

Nuotr. B.Prasauskienės
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Pasižadėjusieji "būti pavyzdžiu ir dirbti skautybės gerovei"

"eek,eek,eek..." Stebėjau mūsų jaunimą ir džiaugiaus 
kaip jie viskuo domėjosi. Labai gerai buvo paruoštos 
skautoramos stotys. Prie gausios koplytstulpių, 
koplytėlių stoties išmokom apie daugelį negirdėtų, 
nežinomų dalykų.

Vadovų draugiškumo pavyzdys ar patraukė jaunimą?
Ir kaip! Pirmas dienas smarkiausiai pasirodė 

skautės ir prityrusios skautės. Koja, kojon, su daina 
atžygiuodavo į valgyklą. Netrukus ir kiti pasekė jų 
pavyzdžiu.

Ar sulaukėt stovykloje svečių?

Jurgita Karpavičiūtė buvo iš Lietuvos, Jonas 

Rukšėnas - iš Australijos, Zita Žilinskaitė - iš Anglijos, 

jai anksčiau buvo suteiktas paskautininkės laipsnis, tai 

šioj stovykloj davė įžodį. Daina Šliterytė taip pat iš 

Australijos - fantastiška laužavedė, puikiai kalbanti 

lietuviškai. Taip pat stovyklą aplankė buvęs Brolijos 

VS ir ASS Valdybos Pirmininkas v.s.fil. Eugenijus 

Vilkas iš Los Angeles ir buvusi Seserijos VS ir Tarybos 

Pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė iš Bostono. Na, ir trys

ASS suruoštoje moksly dienoje, ps.fil. Aldona Kudirkienė kalba apie mokytojos profesijų Nuotr. B. Prasauskienės
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Šv. Mišias aukojo v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ. Jis su ps.fil. 
Jūrate Venckiene stovykloje įrengė Alkavietę - susikaupimo, 
susimąstymo šilelį.

v.s.fil. Gilanda Matonienė, stovyklos iškilmiy vadovė ir 
Seserijos rajono puošimo vykdytoja su ps. Milda Kvedariene 
- Arizonos atstovės Nuotr. B. Prasauskienės

buvę Brolijos Vyr. Skautininkai stovyklavo - v.s.fil. 
Kazys Matonis - Brolijos stovyklos viršininkas, v.s.fil. 
Albinas Sekas - programos koordinatorius ir v.s. 
Romas Otto - pavyzdinės stovyklos viršininkas.

Gražus, bet rimtas stovyklos ženklas...
Mums, lietuviams, Lietuvos karalystės 750 m. 

sukaktis yra labai svarbi. Todėl mūsų Jubiliejinė 
stovykla yra "Karaliaus Mindaugo". Dail. Vincas 
Lukas labai suprato mano mintis ir puikiai sujungė į 
ženklą - karūną, Mindaugą, skautų ženklus, bei 
užrašą.

O kaip stovyklavietė?
Puikūs kalnai, naktį dangus kaip paveikslas. 

Pilnaties metu buvo šviesu, kaip dieną. Dienos šiltos, 
Mindaugo Diena buvo net karšta, o naktys šaltos.

Stovyklos vadovai suvažiavom pora dienų 
anksčiau. Naktį girdim kažkas kaukia - "coyotes"! Ir 
atrodė taip arti mūsų palapinių. Nejauku. Nurimo, kai 
suvažiavo stovyklautojai, nutarėm, kad mūsų vilkiukų 
išsigando...

Kadangi sausros metas, neturėjom teisės kurti 
ugnį. Pirmą vakarą "laužą" sustatėm iš žibintuvų. 
Galvojau - kaip čia bus su nuotaika, bet po kelių min
učių taip įsisiūbavo dainos, kad nebematėm ko 
trūksta. Iš viso stovykloje buvo labai daug dainuoja
ma. Jaunimas patys kūrė dainų žodžius populiarioms 
melodijoms. Kad ir ne grynai lietuviškai, bet 
lietuviškai. Skautai vyčiai pastatė platformą aukštai 
tarp medžių ir pakvietė visus į koncertą. Akademikai 
skautai kiekvienam laužui turėjo "muilo operą" Jūratė 
ir Kastytis, kurią įdomiai užbaigdavo, kaip televizijoj, 
su skelbimais. Žinoma, visi pripažino, kad prie laužų 
buvo geriausi vilkiukų pasirodymai - jų vadovo ps. 
Kęsto Reivydo nuopelnas.

Ir vėl grįžtam prie vadovų nuopelnų. Mano archyve 
radau 1960 m. nuotrauką. Jūs - "Mindaugo" draugov
ės draugininkas Detroite, o šalia stovi d-vės globėjas 
s.Algirdas Vaitiekaitis. Ką Jūs į tai...

Brolis Vaitiekaitis labai švelnaus būdo 
žmogus, išmintingai galvojantis. Mes visi dalyvavom 
IV Tautinėj stovykloj 1958 m. prie Detroito. Aš turėjau
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... Saulė jau nuslinko nuo kalnų, nuo miškų...

s.fil. Vytenis Lietuvninkas išklausys instruktorės patarimų ir... kops į bokštą! "Jūsų pastovyklė šiandien važiuos dviračiais", 

sako brolis Tomas Dundzila.

gerus vadovus; prie s. Česlovo Anužio daviau skauto 
vyčio įžodį. Dabar - Jubiliejinėj Č. Anužio sūnus 
Saulius gavo Korp! Vytis spalvas ir tuoj buvo pakeltas 
į filisterius. Jis daug dirba lietuviškoje visuomenėje, yra 
"Baltijos" tunto Detroite tuntininku.

Bijau, kad "Skautų aido" techninis redaktorius 
neišmestų manęs iš pareigų - Jūs atvežėt virš 

tūkstančio nuotraukų!
Tai s.fil. Vytenio Lietuvninko didžiulė dovana 

stovyklai. Kaip sakiau - visi skautai dirbo neprašomi, 
ar pareigos pažymėtos, ar ne - visi davė virš normos. 
Taip padarė ir brolis Vytenis.

Kalbėjosi sesė Alė
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MINDAUGO DIENA
LSS JUBILIEJINĖ

indaugo karūnavimo šventę, 2003 m. M rugpjūčio 9 d., rikis (ps. Bronius Fabijonas) 
pradėjo rago papūtimu į keturias pasaulio 

šalis. Šauklys (ps.fil. Jonas Variakojis) sukvietė visas 
valdas ir kunigaikštijas dalyvauti šioje svarbioje šven
tėje, iškviesdamas pagrindinį stovyklos štabą ir kiek
vieną pastovyklę sekančia tvarka:

- Iš visų Lietuvos kraštų ir valdų kviečiu visas 
kunigaikštijas dalyvauti mūsų didžiojo kunigaikščio 
Mindaugo ir kunigaikštienės Mortos karūnavimo 
šventėje.

- Pirmiausia - kunigaikštis Rimas (v.s.fil.Rimantas 
Griškelis) su savo palydovais ir svečiais... Įžygiavo 

pagrindinė stovyklos vadija ir atsistojo priekyje aikštės 
prie gairės.

- Iš Kernavės krašto (Seserija) - kunigaikštienė 
Dalia (V.S.v.s. Dalia Trakienė) su savo palydovėmis... 
Sesių vadija įžygiavo ir atsistojo į dešinę pusę nuo jau 
stovinčių. Vadiją sekė Seserijos pastovyklės pradedant 
paukštytėmis.

- Vaidilutės, vedamos vyriausios vaidylės Elinos 
(vyr.sk. Elina Venckienė)

- Iš Pajautos slėnio - kunigaikštienė Renata 
(s.fil.Renata Borucki) su savo dvaru...

- Iš Rašo krašto - kunigaikštienė Elytė (ps.fil.Elytė 
Maurukienė) su savo palydovėm...

- Nuo Neries krantų - kunigaikštienė Virginija 
(j.s.fil. Virga Rimeikienė) su dvaru...

- Iš Karūnos šalies - kunigaikštienė Daina (v.s.fil. 
Daina Kasputienė) ir jos skaitlingi palydovai...

- Iš Kunigaikščių Šalies (Brolija) - kunigaikštis 
Kazys (v.s.fil. Kazys Matonis) ir jo rikiai... Brolijos 
vadija atžygiavo ir stojo į kairę pusę. Juos sekė Brolijos 
pastovyklės pradedant vilkiukais.

- Iš tolimos Ariogalos pilies - kunigaikštis Kęstutis 
(ps. Kęstas Reivydas) ir jo jauni gynėjai...

- Iš Merkinės pilies - kunigaikštis Remigijus (v.s. 
Remigijus Belzinskas) ir pilies įgula...

- Iš netolimos Liškiavos pilies - kunigaikštis

Donatas (v.s.fil. Donatas Ramanauskas) ir jo pulkas...
- Iš artimos Medininkų pilies - kunigaikštis Aras 

(ps.Aras Mattis) su šauniais gynėjais...
- Iš tolimos Karūnos Šalies (ASS) - kunigaikštienė 

Zita (v.s.fil. Zita Rahbar) su savo palydovais...
- Ir pagaliau, iš artimos Samogitijos (Bendrija) - 

kunigaikštienė Danutė (s.fil. Danutė Mažeikienė) su 
palyda...

Visiems suėjus šauklys tęsė toliau:
- Pristatau mūsų ypatingai garbingus svečius, be 

kurių didelės pagalbos ši mums taip svarbi šventė 
nebūtų įvykusi...

- Iš tolimojo Kulmo - ekscelencija ir ordino kon-
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servatorius - Vyskupas Heindenreikas (senj. Moacir de 
Sa Pereira) su vienuoliu (senj. Audrius Avižienis)

- Iš Rygos - Livonijos Magistras Andrius von 
Stirland (s.v.Dainius Petronis) su dviem kalavijuočių 
palydovais (Rimas Marčiulionis, Mykolas Pumputis), 
kuris parūpino mūsų kunigaikščiui Mindaugui ir 
kunigaikštienei Mortai karūnas...

Pasigirdo vėl pučiamas ragas ... į aikštę ant žirgo 
("Dollar") įjojo Mindaugo rikis (j.b. Justinas Jonušas) 

su plevėsuojančia Mindaugo vėliava. Apjojęs aikštę, 
vėliavą perdavė pastatymui į stovą.

Šauklys iškilmingai tęsė:
- Kunigaikščiai, kunigaikštienės, bajorai, garbingi 

svečiai, vasalai, rikiai ir visi mūsų kunigaikščio paval
diniai! - Štai, mus suvienyjęs, šviesusis kunigaikštis 
Mindaugas (s.fil. Vytenis Vilkas), kunigaikštienė Morta 
(ps. Daina Šliterytė), bei jų atžalynas - Vaišvilkas 
(Antanas Luneckas) ir Ruklys (Lukas Dziolikas),

Rupeikis (Darius Sakalas) ir 
Ramunė (Rūta Bandžiulytė)...

Rupeikis ir Ramunė sekė 
tėvus, o Vaišvilkas ir Ruklys nešė 
kalaviją

Mindaugas, Morta ir vaikai 
artinosi prie vyskupo ir garbingų 
svečių. Vėl pasigirdo ragas ... 
minia žmonių skandavo -

"Valio kunigaikšti
Mindaugai! Valio kunigaikštiene 
Morta!"
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Miniai aprimus, vyskupas perskaitė senoviška 
lietuvių kalba "Tėve, mūsų":

"Tėve mūsų, Tu dunguji. Tava vardas tebūnie 
pašvintintas. Tava viešpatistė teateinie, Tava naras 
teišsipildai žemėje, kaip ir dunguji. Mūsų visų dienų 
duonų duoki mumus nū ir mūsų kaltį atleiski mumus, 
kaip mes atleidžiame mūsų kaltiemus. Ir pagundi- 
mana Tu nevedie mūsų, nū išgilaisvinki mus nuogi 
blagia. Amen."

Tada šauklys tęsė toliau -
-Kunigaikščiai, svečiai, visi pavaldiniai, pasik

lausykite karūnacijos akto, kuris du mėnesius greitais 
žirgais keliavo iš tolimo Milano...

Aktą perskaitė magistras Andrius von Stirland:

"Inocentas IV, Romos Vyskupas ir Popiežius visų 
tikinčiųjų... garbingam broliui Kulmo Vyskupui ir 
Ordino Konservatoriui Heidenreikui -

Širdis mūsų kupina džiaugsmo, kad Dievo Išgany
tojo mūsų Jėzaus Kristaus malone, apšvietus bran
giausią mūsų sūnų Kristuje, Mindaugą, šviesųjį 
Litą vijos Karalių, įkvėpė jį ... taigi, priimdami tai 

dėmesin, pavedame, kad, parinkęs sau keletą pralotų 
ir vienuolių, minėtąjį Mindaugą vainikuotum mūsų 
vardu visos Litavijos ir visų kraštų, kuriuos Dievo 
pagalba jau išplėšė iš netikėlių rankų arba ateityje 
galės išplėšti - karaliumi, ir kad rūpestingai 
praneštum apie tai visiems, užimantiems aukštas 
vietas, ir kad jam, kaip katalikų karaliui, yra pripažinta
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visa, kas priklauso karaliaus garbei, taip tačiau, kad jis 
pats ir jo įpėdiniai pripažintų, jog minėtoji karalystė ir 
kraštai, apie kuriuos kalbama, amžinai laikytųsi 
apaštališkojo sosto, kaip mūsų priimti per jo paties 
prašymus šv. Petro nuosavybei ir globai. Besi
priešinantiems, jeigu tokių būtų, kaip riaušininkus, 
prieš tai įspėjęs, paliesi bažnyčios cenzūromis, pašali
nant apeliacijas.

Duota Milane, liepos 17 d. popiežiaus pareigų

Minios šūkavo iš džiaugsmo! Įspūdingas momen
tas buvo naujo Karaliaus Mindaugo žodžiai pakėlus 
kalaviją:

"Tėvynės labui paaukojau viską. Kad nuo rytų iki 
vakarų, nuo pietų iki šiaurės skambėtų tik vienas var
das - LIETUVA! Ne ant mano galvos uždėjote šią 
karūną, bet ant visos Lietuvos. Pasižadu šį sunkų 
kalaviją pakelti tik tada, kai to reikės, kai to reikalaus 
Tėvynės laimė, žmonių gerovė ir Dievo garbė."

ėjimo mūsų devintais metais (1253 m.)"
Perskaičius aktą, magistro pagal

bininkai priklaupę kilstelėjo karūnas, 
kuria magistras paėmęs padavė 
vyskupui, o vyskupas iškilmingai ir 
pagarbiai uždėjo ant priklaupusių 
Mindaugo ir Mortos galvų.

Po karūnacijos vyskupas tarė:
"Palaimink Dieve šį narsų vyrą - 

Mindaugą...
kurį ir jūs, ir mes sau išsirinkome...
kad jūsų valią vykdytų...
kad mums jis būtų apgynėjas ir teisė

jas"
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Pasigirdo vėl minios šauksmai - "Valio Karaliau 
Mindaugai!, Valio Karaliene Morta!"

Žmonėms aprimus, šauklys vėl tarė:
- O dabar, mieli svečiai, kviečiu į pilies menę, kur 

jūsų laukia puota. Stalai tiesiog lūžta nuo stirnienos, 
elnienos, meškienos, daugybė įvairių paukščių ir 
skanėstų paruošta šiai iškilmingai progai. Jus 
atgaivins gira ir midus ... ne vieną ragą išlenksime per 
sekančias tris dienas!

Mindaugas, Morta ir jų 
vaikai iškilmingai išėjo. Paskui 
juos sekė vyskupas, magistras 
su palydovais ir kiti garbingi 
svečiai. Juos sekė 
kunigaikštienės su savo paly
domis ir kunigaikščiai su pilių 
įgulomis.

Per pastovyklių suėjimą 
buvo grojama kanklių ir vėliau 
per išsiskirstymą - klasikinė 
trimitų muzika. Muziką 
prižiūrėjo Tomas Kasputis.

Po iškilmių visi rinkosi į

2003 RUGSĖJIS-SPALIS

menę (virtuvės pastogę) trumpai atgaivai, po kurios 
sekė skautoramos pobūdžio, maždaug valandą trukęs 
užsiėmimas - pirma brolijos stovyklai, o po valandos 
seserijos stovyklai. Kiekvienoje stotyje praleidžiama 5 
minutės. Stotys ir pravedėjai buvo sekantys:
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STOTIS PRAVEDĖ

1. Ką žinai apie Mindaugą?

2. Mindaugo laikų 100 metų

3. Žemėlapiai

4. Ginklai

5. Pinigai

6. Senovės apranga

7. Senovės papuošalai

8. Kalba keičiasi

9. Pagonių tikėjimas

1 0. Krikščionybės simboliai

1 1. Kryžių piešimas

1 2. Senovės žaidimai

Kand. Elenutė Sventickaitė 

"time line" akademikai 

v.s.Romas Otto 

s.v. Dainius Petronis 

s.fil. Vytenis Vilkas 

t.n. Aleksa Moss 

v.s. Birutė Prasauskienė 

senį. Moacir de Sa Pereira 

fil. Nida Petronienė 

ps.fil. Jūratė Venckienė 

akademikai 

akademikai

Mindaugo Dienos programą, skautoramos stočių 
medžiagą ir pagrindiniams vaidintojams drabužius 
paruošė v.s.fil. Gilanda Matonienė. Visi kitr stovyklos 
dalyviai patys pasirūpino atitinkamus senoviškus 
drabužius. Akademikų skautų pastovyklė ypač daug 
prisidėjo atlikdami pagrindines roles ir pravesdami 
skautoramos stočių užsiėmimus. Dainius Petronis net

tikrą kalaviją parūpino Mindaugui.
Medžiaga Mindaugo Dienos programai ir skau

toramos stotims buvo surinkta iš sekančių šaltinių:
Mindaugas - Drama - Poema, J. Marcinkevičius, 

Vilnius 1970 m.
Mindaugas, Gudavičius, Vilnius 1998 m.
Lietuvos istorija, Daugirdaitė-Sruogienė,
Chicago 1956 m.
Lietuvos istorija, Šapoka, Kaunas 1936 m.
History Of Lithuania Before 1795, Vilnius 2000 m.
Lietuvių liaudies menas -

Mažoji Architektūra, Vilnius 1970 m.
Papuošalai, Vilnius 1958 m.

Encyclopedia Lituanica, Vol.HI, Boston 1973 m.
Lithuanian National Costume, A ir A. Tamošaitis,
Toronto 1979 m.
Lietuvių tautiniai rūbai, Vilnius 2001 m.
Lietuva mano tėvų žemė, V.Vijeikis,
Chicago 1961 m.

Tėvynė Lietuva, V.Augustinas, New York 1951 m.
Lietuvos istoriniai paminklai, Vilnius 1990 m.
Kito link, kun. A.Saulaitis, SJ, Vilnius, 2002 m.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA
LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausio Skautininko Pavaduotojas s. Edis Leipus

LSB Garbės Gynėjas v.s. Gediminas Deveikis

SVEIKI SUGRįŽĘ

velkinu "Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinės 
Vr^sto vykios stovyklautojus grįžusius atgal į namus,

mokyklas ir sueigas.Jubiliejinė stovykla tikrai 
buvo ypatinga ir sėkminga. Gražiuose Kalifornijos 
kalnuose dešimt dienų buvo smagiai ir įdomiai žaisti 
skautiški žaidimai.

Padėka už stovyklos pasisekimą pirmiausiai tenka 
LSS Tarybos pirmininkui broliui Rimui Griškeliui ir jo 
visam štabui, ypač ūkio skyriui. Intensyvūs organi
zaciniai darbai vyko ne tik stovykloje, bet ir daug 
mėnesių prieš ją. Didelis ačiū už Jūsų rūpestį ir 
begalinę kantrybę vykdant šiuos labai svarbius darbus.

Sveikinu seses v.s. Dalią Trakienę, v.s.fil. Zitą 
Rahbar, v.s.fil. Dainą Kasputienę ir jų vadijas už 
ypatingas pastangas paruošiant ir sėkmingai 
pravedant Seserijos, Akademikų ir jaunų šeimų paš

to vykles.
Visų skautų vardu tariu nuoširdų skautišką ačiū 

broliui v.s.fil. Kaziui Matoniui, Brolijos pastovyklės 
viršininkui ir jo visai vadijai už ypatingai gerai suplan
uotą ir pravestą Brolijos stovyklą. Visus metus 
sueigose vadovai moko brolius apie skautybę, lietu
vybę, gamtą. Buvo labai džiugu matyti skautus tikrai 
išgyvenančius tą visą programą ir patyrimą praktikoje. 
Šioj stovykloj skautai ne tik prisiminė ir panaudojo ką 
buvo anksčiau išmokę, bet įsigijo dar daugiau žinių 
apie skautavimą ir Lietuvos istoriją. Brolijos pastovyk
lės vadovų pasiaukojimas, sumanumas ir tvirtas ryžtas 
yra mums nepaprastas pavyzdys kaip savo veiksmu
ose, žodžiuose ir mintyse galima įgyvendinti skautų 
įstatus.

Valio ir Budėkime!
v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

Lietuvos pilys, Istorijos institutas, Vilnius 1971 m.
Great Ages of Man, Time-Life Books, N.Y. 1968 m.
Lithuania Ascending, S.C.Rowell,
Cambridge University
Lithuanian Heritage, May-June 2003 m.
Lietuvių poteriai, Z.Zinkevičius, Vilnius 2000 m.

Pasiruošimo buvo tikrai daug, bet Mindaugo 
Diena atėjo... ir po maždaug trijų su puse valandų 
viskas sėkmingai baigėsi. Liko tik prisiminimai ir daug 
fotografijų.

K.M.
(Nuotraukos s.fil. Vytenio Lietuvninko)
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS TINKLALAPIS

ietuvių Skautų Sąjungos tinklalapyje www.skau- 
Ltai.com jau veikia ir Brolijos tinklalapis, kurio tik

slas yra pateikti LS Brolijos veiklos gaires, vyri
ausio skautininko įsakymus ir kitas žinias. Norime 
pasiekti visus Brolijos vienetų vadovus, nes jie atlieka 
pagrindinį darbą auklėdami skautybėje išeivijos lietu
višką jaunimą.

Darbas tik pradėtas, tačiau turime didelius 
planus. Tinklalapis priklauso visiems Brolijos nariams, 
tad norėtume išgirsti ir jūsų nuomonę. Norėtumėm 
sužinoti ko jūs tikitės ir laukiate iš savo vadovybės, 
kaip geriau pritaikyti šį tinklalapį, kad būtų ju naudin

gas. Klausimus ir pasiūlymus siųskite broliui Edžiui 
Leipui - leipus@aol.com.

s. Edis Leipus sutiko būti tinklalapio 
šeimininku. Nuoširdus ačiū broliui Edžiui apsiėmusi
am šias svarbias pareigas. Taip pat dėkoju mūsų tin
klalapio vadovui - "webmaster" broliui Pranui 
Pranckevičiui už jo pasiaukojimą ir naudingus 
patarimus.

Budėkime!
v.s.fil. Romas Rupinskas
LSB Vyriausias Skautininkas

LS Brolijos stovyklos "Kunigaikščiy Šalies" vadovai: laužavedys s.v. Rytis Dumbrys, stovyklos viršininkas v.s.fil. Kazys Matonis, 
virš, pavaduotojas v.s. Romas Otto, komendantas ps. Bronius Fabijonas, programos vedėjas ps.fil. Tomas Dundzila, ūkio skyriaus 
vedėjas ps. Vincas Giedraitis.

Nuotr. Romo Otto
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s.v. Kęstutis Uldukis
po sunkios ir greitos ligos mirė 2003 m. gegužės 23 d., Los Angeles. 

Buvo sulaukęs 45 metų.
Priklausė skautų "Kalniškių" tuntui.

Psl. muzikas Herkulis Strolia
po sunkios ir greitos ligos mirė 2003 m. birželio 14 d., Chicagoje.

Brolis Herkulis, jaunystėje buvo oro skautu, 
priklausė "Lituanicos" oro skautų būreliui "Žalgirio" tunte, Bostone. 

Velionis taip pat buvo Amerikos karys veteranas, palaidotas karių kapinėse.

Žuvusiems prisiminti

Jūros ošimas yra nenustojantis bangų ir 
vėjo pokalbis. Mums artima Baltijos jūra 

turbūt dažnai mini senus laikus, kai buvo 
sudaužyti Jūratės ir Kastyčio gintaro 
rūmai...

Gal taip pat gailisi dingusių jūreivių, 
žvejų, prieš 70 metų su jachta Budys, prieš 
67 metus Buriavimo mokykloje žuvusių 
jūros skautų, naujais laikais paskendusių 
kelių buriuotojų. Juos Baltija apverkia gin
taro ašaromis.

Lietuvoje ir už jūrų marių jų atminimą 
savo širdyse saugo jūros skautai ir skautės.

į.v.s. Bronys Stundžia

Jury skauty laivą "Budį" audra užmetė ant 
Klaipėdos uosto molo siutriuškindamą jį ir tris jury 
skautus. Skauty Lelijėle pažymėta ši vieta.
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UŽSIDIRBAU SAVO MĖLYNĄ KAKLARAIŠTĮ
Rašinys laimėjęs antrq vietq 2002 m. LSS rašiniy konkurse, vyr.skauciy skyriuje, tema 

"Atsimenu kaip mes linksmai stovyklavom". Autorė - Bostono "Baltijos" tunto vyr. skautė.

vyr.sk. Vida Žiaugraitė

Vyr.sk. Vida Žiaugraitė
Nuotr. s.fil. G.Adomkaitienės

raėjusios vasaros (2002) P skautų stovykla buvo sma
giausia, kurioj esu bet 

kada buvusi. Aš ir dvi kitos 
mano draugės - Daina ir 
Kristina ruošėmės įsigyti mė
lynus kaklaraiščius ir turėjom 
daug darbo. Turėjom pravesti 
laužus, užsiėmimus, turėjom 
kraitį sukrauti. Bet tai dar ne 
viskas. Mūsų stovykloje yra 
tradicija, kad vyr. skautėm kan
didatėms, šalia rimto darbo, 
būna užduodami įvairūs keisti 
darbeliai, iškrečiami pokštai. 
Pirmą lytą, anksti pabudom ir 
nužygiavom pas mūsų vadovę. 
Ji pranešė, kad yra “grožio 
diena” ir padavė mums užsidėti 
kepures su ilgom geltonom 
kasytėm. Tada lūpų dažais nuspalvino mūsų žandus, 
rankų ir kojų nagus liepė nudažyti mėlynai. Mes trys 
nutarėm, kad dėl pirmos dienos, šis uždavinys nebuvo 
taip blogas.

Antrą dieną vadovė pasakė, kad nieko keisto 
šią dieną nebereikės dėvėti. Apsidžiaugėm, ir jau 
ruošėmės grįžti į pastovyklę. Bet vadovė mus paklausė 
- “kur jūs einat’” Ji turėjo rankose tris kiaušinius. 
Duodama tuos kiaušinius mums, ji paaiškino, kad čia 
yra mūsų kūdikiai ir mes turim juos prižiūrėti visą dieną, 
kad nepamestumėm ir nesudaužytumėm. Šalia to, 
turėjom gauti visų vadovų parašus ant tų kiaušinių. 
Nusinešėm kiaušinius į pusryčius ir prašėm parašų. Aš 
jau turėjau septynis parašus, kai vienai vadovei, sesei 
Loretai, mano kiaušinis netyčia išslydo iš rankų ir 
sudužo. Aš tą pamačius net kalbėti negalėjau! Tik stovė
jau ir žiūrėjau į sudužusį kiaušinį ant grindų. Man 
padavė kitą kiaušinį ir aš vėl viską pradėjau iš naujo. 
Pagaliau, po visos dienos, kiaušinis buvo pilnas parašų.

Sekanti diena buvo įdomiausia. Šį sykį ne mūsų 

vadovė, bet sesė Lina uždavė 
darbus. Mes jau tikėjomės, kad 
bus įdomu, nes sesė Lina yra 
labai keista ir įdomi moteriškė. 
Po pusryčių ji mums padavė 
“tutu’s”, stebuklingas lazdeles, 
karūnas ir iškabas “Miško 
fėjos”, kurias turėjome dėvėti 
visą dieną. Bet dar ne viskas... 
Kiekvieną sykį išgirdusios 
mūsų vardus, mes turėjome 
atsakyti “klausau" ir pašokti 
aukštyn. Stovyklautojams šis 
pokštas taip patiko, kad jie mus 
vis šaukė, o mes šokinėjom. 
Vėliavų nuleidimo metu, skau
tai gale savo šūkių - pridėjo ir 
mūsų vardus! Taip ir 
šokinėjom, ir šaukėm “klau
sau”! Paskutinis uždavinys - 

“Miško fėjų” pasirodymas vakarienės metu. Galvojom ir 
galvojom kaip galėtumėm pasirodyti. Nutarėm sukurti 
šokį. Paėmėm muziką iš modernių dainų, o judesius iš 
lietuvių tautinių šokių, kuriuos buvom išmokusios 2002 
m. šokit; šventei. Buvo tikrai juokingas šokis ir visiems 
labai patiko.

Žinoma, užsidirbti mėlyną kaklaraištį tai nėra 
keisti apsirengimai, ar kiaušinių nešiojimas. Skautėms 
geltonšlipsėms aš pra vedžiau miško užsiėmimą. 
Pastatėm “lapines” - padangtes iš šakų, spyglių, samanų 
ir lapų. Dirbome trijose gmpėse ir visos skautės sunkiai 
dirbo karštame ore. Buvo 99 laipsniai tą dieną! Baigus 
statyti, kiekviena grupė sustojo prie savos padangtės. 
Viena skautė iš kiekvienos grupės įlindo į vidų, o kitos 
iš viršaus užpylė kibirą vandens. Visos sušlapo ir kartu 
atvėso. Buvo labai juokinga.

Šios vasaros skautų stovykla buvo nuostabi, ir 
aš apie save ir skautavimą labai daug išmokau. Aš 
užsidirbau savo mėlynąjį kaklaraištį ir galiu toliau links
mai tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.
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LAUKIU SEKANČIOS STOVYKLOS
Rašinys laimėjęs trečių vietų 2002 m. LSS rašinių konkurse, skautų,-čių skyriuje, 

tema "Man patinka stovyklauti". Autorė - Los Angeles, "Palangos" skaučių tunto skautė

Lina Polikaitytė

tovyklauti man labai patinka, nes tada 
turiu progą kiekvieną dieną praleisti 

L-Z su mano draugėmis. Mūsų stovykla 
yra aukštai kalnuose. Dienos dažniausiai 
būna labai šiltos, net karštos, o vakarai - 
šalti. Smagu lakstyti tarp medžių ir matyti 
mažus gyvuliukus.

Vakarais man ypatingai patinka 
pasirodymai prie laužo. Šiais (2002) metais 
buvo pasirodymas, kuris tęsėsi beveik 
kiekviename lauže. Jo pavadinimas - 
"Karštas kaimas". Tas pasirodymas buvo 
labai įdomus ir juokingas.

Smagiausi žaidimai yra nakties 
puolimai. Smagu įslinkti į berniukų rajoną 
ir bandyti paimti jų gaireles. Man taip pat 
patinka budėti ir saugoti mergaičių rajoną 

nuo puolančių brolių.
Šiais metais turėjome ypatingą 

iškylą dviračiais. Buvo smagu pasivažinėti 
žemės keliais kalnuose ir daug įdomiau nei 
važiuoti cementinėmis gatvėmis. Taip pat 
buvome nuvykę į vandens parką. Viskas 
buvo labai smagu.

Man labai patinka būti skaute, 
smagu mokytis skautiškus dalykus ir 
kalbėti lietuviškai. Aš noriu visą savo 
gyvenimą skautauti ir jau laukiu sekančių 
metų stovyklos!

Lina Polikaitytė
Nuotr.B.Prasauskienės
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KUR BUVO
KARŪNUOTAS
KARALIUS MINDAUGAS?

ių 2003-jų metų liepos 6-tąją Lietuva šventė 750-tasias Mindaugo 
karūnavimo metines. Ši sukaktis įvairiais renginiais buvo paminė- 
ta ir išeivijoje. Nuostabaus grožio Kalifornijos San Bernardino 

kalnų pušyne rugpjūčio 6 dieną buvo iškilmingai atidaryta ir iki 
rugpjūčio 16 dienos tęsėsi L.S.S. Jubiliejinė "Karaliaus Mindaugo" 
stovykla. Bet, kiek gi mes turime žinių apie mūsų vienintelį karalių 
Mindaugą? Pavyzdžiui, kur jis buvo karūnuotas?

Iš istorinių šaltinių žinome apie Mindaugo krikštą, apie 
Lietuvos valstybės tarptautinį pripažinimą 1251 metais ir karūnaciją 
1253 metais. Yra išlikęs Mindaugo donacinis aktas (karūnavimo proga 
dovanojamų žemių) Vokiečių ordinui 1253 metų liepos mėnesį. (Šį 
Vokietijos trumpam laikui paskolintą dokumentą su Mindaugo 
antspaudu man teko matyti Vilniuje, Dailės muziejuje šių metų liepos 6 
d. R.R.) Jis patvirtina karūnavimo datą ir suteikia informacijos apie 
karūnacijos vietą: "Duota Letovijoje, musų dvare (datum in Lettowia, 
in curia nostra) 1253 Viešpaties metais, liepos mėnesį."

Mūsų iškilieji istorikai, kurie mano, kad karalius Mindaugas 
galėjo būti karūnuotas Naugarduke ar Lietuvos širdyje - Vilniuje, 
įtaria, kad dvaras "curia nostra" sutampa su tuose pačiuose dokumen
tuose vartojama Lietuvos "Lettowia" vardo forma ir, kad šis aktas buvo 
išduotas kažkokiame neįvardintame Lietuvos dvare.

Tačiau, istorijos magistrantas Tomas Baranauskas, Lietuvos 
Istorijos Laikraščio "Voruta" redakcijos narys (Nr. 13, 2003, liepos 5 d.) 
rašo, kad pagal jo visus tyrinėjimus "datavimo" formulėje beveik 
visuomet nurodoma konkreti vieta... nes nėra prasmės akto išdavimo 
vietą sukonkretinti, apibudinant ją kaip "dvarą" ir nenurodant to dvaro 
pavadinimo Jeigu jau sakoma, kad aktas išduotas "in curia", tai šalia 
visada nurodomas tos "kurijos" pavadinimas.

Įdomu, kad dar 1910 metais tyrinėtojas Eduardas Valteris savo 
straipsnyje "Mindaugo miestas, arba, kur ieškoti XIII amžiaus
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Letovijos" tokią vietą - Lettowia, šiandien žinomą Latavos vardu, yra atradęs netoli 
Anykščių, prie Latavos upelio, Šventosios intako. Šio upelio pavadinimas viename 1261 
metų Šėlos ribų akte rašomas lygiai taip pat, kaip buvo užrašytas Mindaugo dvaro var
das "in ripam Lettawiae". Kitame Šėlos ribų aprašyme XIV amžiaus pabaigoje, siena nuo 
Šventosios upės pasuka link "piliakalnio vardu Lettow" (borchwol, nomine Lettow) Tai 
liudija netik "Lettowia" ir "Latova" tapatybę, bet ir tai, kad tokiu pačiu vardu buvo vad
inamas ten esantis piliakalnis.

Šis piliakalnis, Latavos upelio pakrantėje buvo surastas tik 1997 metais šalia 
Latavos kaimo, Palatavio kaimo miške. Piliakalnis turi apie 33 metrų skersmens plokščią 
aikštelę, ginybinį griovį ir pylimą. Tai būtų tipiška kunigaikščio rezidencija. "Po šio 
atradimo", rašo Tomas Baranauskas, nebeliko abejonių dėl piliakalnio Lettow vietos ir jo 
pavadinimo tapatumo su Latavos vardu". Kadangi viduramžiuose kaimyninių valsty
bių valdovai susitikdavo savo valdomųjų žemių pasieniuose, gali būti, kad 1253 m. 
dvaras buvęs Lietuvos ir Livonijos pasienyje, buvo priimtiniausia vieta Mindaugo 
karūnavimui ir užsienio svečių priėmimui.

"Todėl, galima daryti išvadą" baigia savo rašinį Tomas Baranauskas, "kad 
Palatavio piliakalnis yra labiausiai tikėtina Mindaugo karūnavimo vieta."

Paruošė s.fil. Ritonė Rudaitienė

AUSTRALIJOS RAJONE

Sydney
(nuotraukas atsiuntė vyr.sk. Dovilė Zduobienė)

Iškyla ukin

"Aušros" skautai iškylavo 
"Fairfield" ūkin suvažiavo.
Ir paukštytės, ir vilkiukai - 
Smalsūs aptvare ožiukai. 
Karvę, laukiančią veršiuko, 
Skautai net pamelžt išmoko!

Sesė Elena ar sakė?
Tai pitonas, ne gyvatė!
Žalias viršus, pilvas baltas, 
Jei jį leidžia, ar jis kaltas? 
Šliaužia šie gyvi karoliai, 
Skautė pasipuošus, broliai!

Chris Miller mokosi kaip melžti karvę
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Andrius Jurkšaitis, Alex Karpavičius, ūkio darbininkė su koala ir 
Elissa Erzikov

Skautai vilkai nebijojo, 
Tą pitoną vis nešiojo.
Broliai Todd ir Chris, ir Tadas - 
Kuris jų pratimo vadas?
Čia narsumo ar gyvybės, s.Elena Erzikov su pitonu (drąsuolė!)

Ar gyvatės specialybės?

Ne tiktai žaidimus žaidėm, 
Ir koaloms snausti leidom, 
Brolis Tomas trimitavo - 
"Išmoksit kaip seniau matavo 
Napoleonas upelius,
Svarbius, karališkus žingsnius!"

Vieni skautai saliutavo, 
Pieštuku kiti mojavo: 
Visi būdai išbandyti, 
Ir matavimai rašyti.
Kelio ženklai čia sudėti - 
Reik išmokt kur eit, kur neiti.

Dangus žydras, saulė švietė, 
Mylėt gamtą Dievas kvietė. 
Visų auksinė nuotaika, 
Lydėjo mus į vakarą.

Tadas Kapočius vilioja Todd lablonskį...

Sesė Dovilė
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"Aušros" t. tuntininkas ps. Arvyd Zduoba 
su griaužiančiu žebenkščių (ferret) "Aušros" tunto iškylautojai 2003 m. birželio mėn.

JAV VIDURIO RAJONE

TYLUS VAKARAS BE VĖJO

Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku, 
Bet kai į tolį jas lydėjau - 
Nebuvo liūdna nei graudu...

togės - vienetų raportais, vėliavų įnešimu ir Tautos 
himnu. Miela buvo stebėti kaip mažyliai raportavo 
vadovams. Jiems tas buvo pasiruošimas ateičiai, kada 
jie patys priims kitų sesių ir brolių raportus.

avasaris mūsų nepamiršta. Štai atėjo 53-čias P pavasaris Clevelando Skautijai. Tik pamiršo mus 
gegužės mėnesio darganos. Gegužės 19 d. pir

madienį debesys pa
miršo atkeliauti skau- 
tiškon iškylon North 
Chagrin Metroparko 
giraitėn.

r Iškyla pradė
ta bendra "Neringos" 
ir "Pilėnų" tuntų su
eiga pievoje prie 
"Ąžuolo lapo" pas-

Clevelando skautijos iškyla gegužės 19 d. pradėta Nerin

gos" ir "Pilėny" tunty sueiga
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T-kas v.s. R.Belzinskas uždeda geltonus kaklaryšius įžodį davusiems skautams.
Jam padeda draugininkas s. A. Belzinskas

Lauželio baletas...

Skautiškos veiklos metams baigiantis, 
"Neringos" tunte sekančios "Aušrinės" d-vės skautės 
išlaikė antrojo patyrimo laipsnio egzaminus: Alina 
Cepulytė, Daina Chmieliauskaitė, Aistė Degesytė, 
Elena Juodišiūtė, Neris Klimaitė, Lina Majorovaitė, 
Aleksa Narbutaitytė, Nijolė Pollock ir Laura Tuljak.

"Širvintos" d-vės prityrusios skautės tapo vyr. 
skaučių kandidatėmis: Greta Augytė, Milda Chmie
liauskaitė, Nida Hallal, Janina Klimaitė ir Milda Ma
ciulevičiūtė.

vyzdingai sueigas lankiusiai Elenai Juodišiūtei įteiktas 
pažymėjimas. Ji ištisus metus nepraleido nei vienos 
sueigos. Pagirtos sekančios sesės, kurios praleido tik 
vieną sueigą: Ernesta Bartuškaitė, Ramunė 
Bartuškaitė, Monika Cepulytė, Monika Juodišiūtė, 
Kaja Kijauskaitė ir Nijolė Pollock.

Sėkmingai veiklos metus užbaigus, 
"Neringos" tuntininkė s.fil. Virginija Juodišiūtė 
Rubinski ypatingą padėką pareiškė tunto vadijai už

"Laimutės" d-vės 
jaunesnioji skautė Monika 
Juodišiūtė tapo skaučių kan
didate.

Liepsnelė Izabelė 
Rubinski tapo jaunesiųjų 
skaučių kandidate. Jos visos 
toliau lavinsis skautybės pro
gramose.

Veiklos metais pa-

"Neringos" sesių šypsenos 
giraitės iškyloje
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"Gražių dainelių daug girdėjau" Clevelando skautijos smagioj iškyloj

šypsenas ir darbą: adjutantei prit.sk. Janinai Klimaitei, 
"Liepsnelių" draugininkei vyr.sk. Vaivai 
Laniauskaitei, "Laimutės" d-vės draugininkei vyr.sk. 
Pollock ir jos talkininkei v.s. Livijai Pollock, 
"Aušrinės" d-vės draugininkėms vyr. skautėms Linai 
Beržinskaitei, Vaivai Bučmytei ir Teresei Paškonytei, 
bei jų patarėjai v.s. Vilijai Nasvytytei Klimienei, "Širv
intos" d-vės draugininkėms vyr.sk. Ventai Civinskaitei 
ir Genutei Tamošiūnaitei, tunto iždininkei ps. Iris 
Hallal ir tunto Dvasios vadovui bei sueigų patalpų 
šeimininkui v.s. kun. Gediminui Kijauskui, S.J.

Tuntininkė yra dėkinga "Pilėnų" tuntininkui 
v.s. Remigijui Belzinskui ir Giliukų būrelio vadovams 
- Tomui Beržinskui ir Simui Kijauskui už gražų ben
dradarbiavimą. Visiems šios sueigos dalyviams tun
tininkė palinkėjo smagiai stovyklauti ir gražių vasaros 
atostogų.

"Pilėnų" tuntininko gegužės 19 d. įsakymu, 
pagal skautų kandidatų draugininko s. Andriaus 
Belzinsko pristatymą, sekantieji skautai kandidatai 
baigė 3-jo patyrimo laipsnio programą ir gavo teisę 
duoti skauto įžodį: Aleksas Abriani, Steven Abriani, 
Laimis Belzinskas, Rimas Pliodžinskas ir Tadas 
Taraškevičius. Šis penketukas prie "Pilėnų" tunto vėli
avos davė skauto įžodį ir ją pabučiavo. Geltonus kak
laryšius jiems uždėjo ir gerojo darbelio mazgelius 
užrišo vadovai, o Tėvynės meilės mazgelius rišo 
mamytės ir tėveliai.

Šių metų "Pilėnų" tunto veikloje pasižymėjo:

jauniausias broliukas raportuoja "Pilėnų" tuntininkui v.s. 
R.Belzinskui

Giliukų būrelyje - Justinas Hallal; vilkiukų kandidatų 
d-vėje Aras Klimas, skautų kand. d-vėje Laimis 
Belzinskas; skautų d-vėje Matas Hallal ir prit. sk. d- 
vėje Vėjas Belzinskas. Tuntininkas pasveikino brolius 
už pagirtiną sueigų lankymą.

"Pilėnų" tunto broliams ir "Neringos" t. 
sesėms palinkėta smagių vasaros atostogų dalyvaujant 
vasaros stovyklose ir rudenį vėl susitikti vienetų 
sueigose.

"Ąžuolo lapo" pastogėje pasivaišinta 
atsivežtais užkandžiais, gardelėje keptomis dešrelėmis 
ir vaisvandeniais. Po to ugniakure užkurtas laužas, 
kurio programai vadovavo sesė Virginija Juodišiūtė
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Rubinski. Komiškas vaizdelis ir 
dainos palydėtos katutėmis. Vėl 
išėjom pievon, kur rate rankomis 
susiėmę užbaigėme iškylą tradicine 
"Ateina naktis"...

Pasidžiaugta tuo, kas buvo 
atsiekta 53-jų metų veikloje. O 
dabar linkime sesėms ir broliams 
smagių vasaros kelionių, nepa
mirškite Jubiliejinės stovyklos 
Californijoje arba stovyklaukite 
Dainavoje, Michigane.

Padėka ir gėlės sesėms skautininkėmsBrolis Gerardas
(nuotraukos G. Juškėno)

"MINDAUGO GIRAITĖS" STOVYKLA

iais metais lietuviai švenčia 750 metų sukaktį nuo 
karaliaus Mindaugo karūnavimo. Taigi, sesės ir 
broliai skautai iš Detroito ir Clevelando šį istorinį 

įvykį atžymėjo pavadindami savo stovyklą Dainavoje 
"Mindaugo giraitės" vardu. Stovykla vyko birželio 28 
- liepos 5 dienomis, dalyvavo apie 150 mažų ir didelių 
stovyklautojų, o savaitgaliais mūsų skaičius pakilo 
virš 200 žmonių.

Stovyklos pasisekimas daug priklauso nuo 
vadovų ir kitų talkininkų. "Mindaugo giraitės" 
stovyklos viršininku buvo "Baltijos" tunto tuntininkas 
Saulius Anužis, komendantu - s.v. Lukas Laniauskas. 
Jaunų šeimų pastovyklei vadovavo Lidija Gobienė, 
paukštytėms - Vilija Klimienė su padėjėja vyr.sk. Lana 
Pollock. Vilkiukų vadovu buvo Rimas Matvekas, jam 
padėjo Linas Gobis ir s.v. Andrius Giedraitis. Skaučių 

viršininkei Daivai Luka
siewicz padėjo Vilija 
Matvekienė, Alma Jan- 
kienė ir vyr.skautės 
Vaiva Laniauskaitė ir 
Rūta Sventickaitė. Skau
tų vadovu buvo Darius 
Rudis, su juo kartu dirbo

Elfo
DAINAVA 2003

Paukštytės: Diana, Koja, Sara, Monika, Viktorija, Aleksa, 
Žiema, Alyssa, Brigita, Austėja ir Alina.

Kęstas Civinskas, skautai vyčiai Gintas Civinskas ir 
Andrius Miliūnas. Prityrusioms skautėms ir vyr. 
skautėms kandidatėms vadovavo Rasa Karvelienė, 
prisidėjo Virga Norkevičienė, Rasa Ramanauskienė, 
Virginija Rubinski, Kristė Zomborienė ir vyr.sk. Teresė 
Paškonytė. Prityrusiems skautams vadovavo Paulius 
Jankus su padėjėjais Donatu Ramanausku ir skautais 
vyčiais Tadu Kaspučiu ir Gyčiu Mikulioniu. Vakarines
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"Mindaugo giraitės" stovykloje vilkiuko įžodį davė Andrius Lukasiewicz, Nikutis Busuito, Andrius Gobis ir 

Erikas Anužis

programas ruošė Rūta Mikulionienė, 
stovyklos slauge buvo Dalia Harp, 
sporto programai vadovavo vyr.skautės 
Lina Beržinskaitė ir Genutė 
Tamošiūnaitė. Mus skaniai maitino 
šeimininkė Alma Sventickienė ir virtu
vės štabas - Lina Anužienė, Loreta 
Mikeska, Regina Puškorienė, Rasa 
Ramanauskienė, Margaret Rudienė, 
Kristina Zubrickienė, o jom talkino 
ūkvedžiai Alma Butkūnienė ir Kastytis 
Karvelis.

Mes labai džiaugiamės, kad jau
nieji vadovai taip gražiai prisidėjo prie 
stovyklos darbų atlikdami ne tik jiems 
paskirtas pareigas, bet vadovaudami 
laužų programoms, bei dainų 
pamokoms. Prityrusios skautės ir vyr. 
skautės kandidatės taip pat daug padėjo 
sesei Rūtai prie vakarinių programų 
ruošimo.

Nors pirmomis dienomis mus 
užpuolė audros, apvertė kelias palap
ines, bet stovyklautojų nuotaika buvo 
gera ir linksma. "Mindaugo giraitėj" 
žaidėm Mindaugo karūnavimo žaidimą, 
apsilankėm viduramžių karnavale, 
rinkom karalaičiui žmoną... Statėm var-

Virtuvės štabas - Kristina Zubrickienė, Lina Anužienė, vyr. šeimininkė Alma 
Sventickienė ir Regina Puškorienė

Vyr. skautės kandidatės ir prit. skautės džiaugiasi skania vakariene, kurią 
pačios pagamino lauko virtuvėje su sesės Rasos Ramanauskienės pagalba
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[nuotraukas atsiuntė v.s.R.Karvelienė)

Dainavos stovyklavietėje, prie Rambyno 
kalno broliai Tadas, Alvydas, Pauliukas, 
Renatas, Danius ir Linas pastatė bokštą

Linksmos skautės ir vilkiukas

tus, gaminam maistą lauko virtuvėse, sportavom, pasirodėm prie laužo. 
Vyresnieji plaukė baidarėmis, skautės jodinėjo arkliais, skautai iškylavo ir 
žuvavo, o jaunieji buvo nukeliavę į "javainių sostinę" Battle Creek, MI. 
Visi praleidom vieną dieną prie Wamplers ežero. Amerikos nepriklau
somybės šventės proga, ketvirtadienį, buvo šokiai, o penktadienį tradici-

Mindaugo šventėje princas Pilypas 

Lukas Laniauskas

Kiras Kijauskas džiaugiasi ežeru

Perkunas Reventas jau 
pasiruošęs šokiams... Liepsnelė Kamilė Memėnaitė valo suolus pastogėje
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nis amerikietiškas "barbecue".
Stovyklos metu įvyko nemažai atsiekimų: 

vilkiukų įžodį davė Erikas Anužis, Nikutis Basuito, 
Andrius Gobis ir Andrius Lukasiewicz. Skautais tapo 
Vytis Anužis, Mikas Giedraitis, Michael Harp, Marius 
Jankus, Matas Lukasiewicz, Algirdas Reventas ir 
Juozukas Zubrickas. Skaučių įžodį davė Vilija 
Mikeskaitė, Regina Ramanauskaitė ir Julija Sirgedaitė. 
Prityrusių skautų kaklaraištį užsidirbo Matas Anužis, 
Aras Butkūnas, Danius Giedraitis, Pauliukas Jankus ir 
Renatas Tukys. Į vyr. skaučių kandidačių eiles perėjo 
Arija Kasputytė, Laura Karvelytė, Svaja Mikulionytė, 
Vija Underytė ir Alana Zomboraitė. Skautais vyčiais 
tapo Andrius Giedraitis, Tadas Kasputis, Gytis 
Mikulionis ir Andrius Milūnas. Sveikinam visus ir 
linkime toliau pavyzdingai skautauti.

Dėkojam visiems, kurie prisidėjo prie stovyk
los pasisekimo. Džiaugiamės glaudžiu bendradarbiav
imu su Cleveland© tuntais. Iki pasimatymo sekančioj 
stovykloj Dainavoje, o tiems, kurie ruošiasi vykti į 
Jubiliejinę stovyklą Kalifornijoje, linkime geros 
kelionės ir sėkmingos stovyklos.

rk

Mergaitės puošiasi šokiams. Sesė Dalia dažo nagus raudon
ai, baltai ir mėlynai

JAV ATLANTO RAJONE

—1 —1 L

Washingtone
esių židiniečių sueiga, kartu su vyrais, 
įvyko š.m. gegužės 3 d. sesės Audronės 

k^Zir Miko Pakščių namuose. Sueiga buvo 
suruošta duoti visiems progą susitikti ir 
pabendrauti su buvusiu mūsų kapelionu 
kun. Antanu Lape, kuris, baigęs studijas 
Katalikų universitete Washingtone, jau pora 
metų dirba kunigų seminarijoje Telšiuose.

Mūsų vadovė sesė Meilė Mickienė 
pasveikino visus susirinkusius ir pristatė

2003 m. Kaziuko mugėje Washingtone ps.fii. Paulius Mickus, 
Akademikų skautų vadovas s.v. Paulius Lukas, L.R. Ambasadorius 
Vygandas Ušackas, Židinio vadovė v.s.fil. Meilė Mickienė, ps.fii. Tomas 
Dundzila, skautų vyčių vadovas s.v. Tomas Skučas.
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Zidinietės po skautininkės įžodžio. Sėdi: s.Irena Jankauskienė, Židinio vadovė v.s.fil. Meilė Mickienė, įžodį davusi ps. Vida 

Cejauskienė, v.s. Ona Siliūnienė, s. Nijolė Grinienė. Stovi: s.fil. Audronė Pakštienė, ps. Daiva Orentienė, vyr.sk. Regina 
Galinaitienė, vyr.sk. Teresė Landsbergienė, ps.fil. Danutė Cunningham, vyr.sk. Aldona Simanavičienė, vyr.sk. Janina Cikotienė, 
ps. Gina Skučienė, vyr.sk. Ramutė Aidienė, v.s.fil. Dalė Lukienė.

Kaziuko mugėje busimieji vilkiukai ir paukštytės

svečius iš Lietuvos. Su kun. Lape į sueigą 
atvyko prelatas Juozas Šiurys ir kun. Lapės 
sesuo Birutė Simkevičienė. Sueigoje taip pat 
dalyvavo svečiai iš Vilniaus Auksė ir Tomas 
Budinai. Turint tiek daug svečių iš Lietuvos, 
kalba vis linko į dabartinį gyvenimą Lietuvoje. 
Prel. Šiurys ir kun. Lapė pasidalino įspūdžiais ir 
atsakinėjo į klausimus. Sueigoje buvo proga 
pamatyti filmą iš prezidento Bush kelionės į 
Lietuvą. Visi džiaugėmės, kad ir mūsų pastan
gos padėjo Lietuvai įstoti į NATO. Ta proga 
pakėlėme taures šampano, kurį sesė Audronė 
taupė kaip tik šiai progai.

Po skanių užkandžių sesė Irena 
Jankauskienė, kaip visuomet, pakvietė visus 
dainai. Tos kelios valandos buvo labai įdomios 
ir linksmos, ir per greitai prabėgo. Sudainavę 
"Ateina naktis", nenoromis skirstėmės tikė
damos vėl greitai pasimatyti.

Sesė Daiva
(nuotraukas atsiuntė v.s.fil.M.Mickienė)
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Washingtono židinietės prie savo kepty forty.

Virtuvės personalas - akademikai ir skautai vyčiai. Priekyje: Tomas Dundzila, Tomas Skučas, tora Bačauskaitė ir 
Laura Lauciūtė. Stovi: Paulius Lukas, Paulius Mickus, Nida Mickutė, Algis Šilas ir Mya Dundzilienė.
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KANADOS RA JO N E

Paukštytės iškylavo Toronte, 
o jūrų skautai 
atliko gerą darbelį

Toronto jury skautai meniškai puošia Labdaros slaugos namy 
sienas. Iš k.: A.Birgiolaitė, M.Gorys, S.Kulikauskas

Nuotr. S.Šileikienės
(iš "Tėviškės Žiburių" 2003.06.17.)

Gražy gegužės mėn. šeštadienį "Šatrijos" tunto paukštyčiy draugovė 

iškylavo Toronto mieste esančiame "Ontario Place".

Kaip smagu pakilti aukštai, aukštai...
Paukštytės Larisa Saplytė, Petrauskaitė, Julia Degutytė, Rasa Aleknavičiūtė, Alma Ramanauskaitė

Paukštyčių iškyloje sesei draugininkei padėjo ir vyr. sk. kandidatės Julia Valiulytė, Ramunė Janušonytė, Victoria Radžiūnaitė
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Prieš 65-rius metus...
ada - Kauno (Šančių) skautai, vadovaujami 
šviesios atminties mokytojos, skautų vadės 

JL Vladės Arminaitės, nešini laukų gėlių krepšiu, 
žygiavome sveikinti Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną.

Prezidentūros kiemelis (Kaune) pilnas skautų. 
Su mokytoja praėjome pro sargybą stovinčią prie durų. 
Tai man buvo didelis įspūdis. Palipėjus laiptais pusę 
aukšto, pamačiau save dideliame veidrodyje. Šalia vei
drodžio stovėjo žaliais lapais graži gėlė. Pasisukus į 
dešinę ir palipėjus dar pusę aukšto, didžiuliam kam
bary pamačiau rojalį. Kambario dešinėje - durys į 
balkoną, jų dešinėje - langas. Buvome palydėtos į 
balkoną, kuriame stovėjo prezidentas.

Ištarus pirmuosius sveikinimo žodžius ir per 
garsiakalbį išgirdus jų aidą, staiga viską pamiršau. 
Mokytoja pakuždėjo man į ausį ir išdrožiau visą 
sveikinimo kalbą! Prezidentas, dėkodamas, ištiesė 
man dešinę. Aš padaviau jam kairę ranką, o dešine 
atsaliutavau paukštytės saliutu.

Grįžus į patalpą, prie lango stovėjęs vyriškis 
mane pakėlė ir, pastatęs ant palangės, paklausė: "ar 
matai, kiek daug skautų?" "Matau".

Kas vyko toliau - atminties siūlo pabaiga...

v.s. Alina Dvoreckienė prezidentūros balkone Kaune 2003 m. 
birželio 13 d. Šioje vietoje ji, būdama paukštyte, sveikino 
Lietuvos prezidentą A. Smetoną.

Tą pačią birželio 13 d., tik jau po 65-rių metų, 
stovėjau prezidentūros balkone viena, bet jau ryšinti 
žaliu kaklaraiščiu...

Dėkinga v.s.b. Valdui Rakučiui ir ypač 
Istorinės prezidentūros sektoriaus vedėjai Audronei 
Veilentienei, kuri mane lydėjo šiuose nuostabiuose 
prisiminimuose.

v.s. Alina Dvoreckienė
(Sesė Alina, atkūrus skautybę Lietuvoje, buvo pirmoji 
Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke. Red.)

TAUTINĖ STOVYKLA "SKILTIES DVASIA"
Lietuviškosios skautybės jubiliejui atžymėti, 2003 m. liepos 20-27 dienomis prie 
Platelių ežero, Žemaitijoje, vyko Lietuvos Skautijos surengta Tautinė stovykla 
"Skilties dvasia".

Stovyklos viršininkas - Žydrūnas Pilitauskas.
Stovykla suskirstyta pastovyklėmis. Skiltys vadinamos gaujomis, gen

timis, būriais, o vadovai - guru. Šalia įprastų stovyklinių reikmenų, skautai turėjo 
atsivežti į stovyklą ir skautiškas (iki peties) lazdas.
Jaunesniųjų skautų pastovyklei vadovavo Gražina Kačergytė, Rapolas Vedrickas. 
Pastovyklės tema - Aplink pasaulį - kiekvieną dieną gyvenama tam tikros šalies
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dvasia, visi simboliai, papročiai, dainos. "Robinzonų" 
saloje kiekvieną dieną iškylaus 4 skiltys su nakvyne 
lapinėse bei laukiniais nuotykiais.

Skautų paštovyklės "Citrinų sodas" vadovai - 
Valdas Rakutis, Benita Mincevičiūtė. Programoje - 
Maltos diena, Gerojo darbelio diena - puiki proga par
odyti, kaip skautai supranta mazgelį ant kaklaraiščio, 
tuo pačiu išgirsti ką ošia Žemaitijos sengirė. 
Mafekingo gynyba - nepamirštami įspūdžiai iš 
Roberto Baden Powellio gyvenimo; vėliavos pagrobi
mo principu paremtas visą dieną trunkantis žaidimas. 
Turgaus diena ir 1.1.

Jūrų skautų pastovyklės ir uosto programai 
vadovavo Jonas Dragūnas, Vida Tamkevičienė, Tomas 
BrOga, Jolanta Lazdauskienė.

Patyrusių skautų pastovyklėje "Vyšnių 
mieste" kviečiami svečiai ir iš užsienio. Pastovyklės 
vadovai - Živilė Poteliūnaitė, Dainius Urbanavičius, 
Viktorija Krastinaitė, Inga Kaučikaitė, Alvydas Ežerin- 
skis, Liudas Gikaras, Visvaldas Varžinskas, Aira 
Bertašiūtė.
Kun. Antano Saulaičio dėka religinė programa įgauna 

visai kitą vaizdą, yra skirta mąstymui bei dvasinio 
pasaulio supratimui. Sportinė progr38ama. Visi pas
tovyklės dalyviai turės galimybę dalyvauti 
Nacionalinio parko, ypač turtingo piliakalniais ir kito
mis istorinėmis vietomis, pažinimo žygiuose. 
Ruošiamas Gedimino pilies "šturmas", "Mafekingo 
apsiaustis" bei prityrusiems skautams naktinio orien
tavimosi trasa. Visi patyrę skautai turės galimybę 
pabūti jūrų uoste ir išbandyti jūrų skautų gyvenimo 
privalumus.

Vyresniųjų skaučių ir skautų vyčių pastovyk
lės pavadinimas - "Te visad šviečia saulė ir dangus 
būna melsvas". Vyr. skaučių rajonas - "Mėlynos sva
jonės", o skautų vyčių - "Rovertentas-2003". Vadovai 
- Jolita Buzaitytė-Kašalynienė ir Vygantas Kiulkys.

Skautininkų pastovyklė - "Skautininkija - 
Lietuvos ateities kūrėja". Viršininkas - Mečislovas 
Raštikis, komendantas - Donatas Bagdonas, Religinės 
programos vadovė - Astra Ivanauskienė.

(Paruošta pagal informacinį stovyklos biuletenį "Skilties 
dvasia", red.)

Patyrusiy skautŲ,-iy pastovyklės "Vyšniy miesto vadovės ir vadovai Nuotr. ps. Alinos Akulič
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBES FONDAS

Gerbiami Lietuviškosios Skautybės fondo Rėmėjai, Rėmėjos,
Šiais metais švenčiame 85-ąją Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį. Tą pačią - 85-rių metų sukaktį šį 

rudenį švenčia ir lietuviškoji skautija. Per tuos dešimtmečius daug tūkstančių Lietuvos jaunimo perėjo skautiškąją 
mokyklą! Daugelis jų ištvermingai pasitarnavo Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Ir dabar skautų,-ių gretos nemažėja: prie senųjų išeivių skautijos jungiasi nemaža dalis naujųjų ateivių 
jaunimo. Vis stiprėja veikla ir laisvoje Lietuvoje.

Lietuviškosios Skautybės fondo parama užsienio lietuvių skautijos stovykloms, vadovų lavinimui, lei
diniams, archyvui yra labai reikalinga. Simbolinėmis sumomis taip pat remiami skautiški vienetai Pietinėje 
Amerikoje ir Europoje. Nors žymiai sumažėjo bankų mokamos palūkanos, 2002 metais tiems reikalams buvo 
paskirstyta 12,510 dol. Deja, šiais metais ši suma bus gerokai mažesnė.

Fondo aukotojų dosnumo dėka, 2002 m. gale pagrindinis (nejudinamas) kapitalas jau siekė 288,000 dol. 
sumą. Prašome paremti Lietuviškosios Skautybės fondą nebūtinai savo vardu. įrašykime giminių ar draugų var
dus, neužmirštant ir mirusiųjų. Aukas galima nurašyti nuo federalinių pajamų mokesčių. Už kiekvieną auką iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

Lietuviškosios Skautybės fondo valdyba

Lietuviškosios Skautybės fondas buvo įsteigtas 1975 metais.
ištraukos iš Lietuviškosios Skautybės fondo nuostatų:
Lietuviškosios Skautybės Fondas (LSF) yra Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) institucija skautiškojo jaunimo ugdy
mo darbams finansiškai remti.

LSF lėšas sudaro: A- aukos, dovanos, palikimai. B-LSS padalinių įnašai. C-kitos LSF valdybai priimtinos 
pajamos.

LSF pajamos pervedamos į neliečiamo kapitalo investicijas, kurių palūkanos ar dividendai naudojami 
lietuviškos skautybės tikslams vykdyti.
LSF valdybą sudaro iš viso septyni nariai: Trys nariai skiriami LSS Tarybos Pirmijos ketveriems metams ir keturi 
valdybos nariai, paskiriami po vieną iš Tarybos Pirmijos, Brolijos, Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio, tų LSS 
šakų kadencijos laikui.

LSF valdyba kasmet praneša LSS Tarybos Pirmijai apie šių skyrių veiklą ir atskaitomybę.

LSF valdyba šiuo metu yra:
v.s.fil. Petras Molis - pirmininkas, v.s. Mykolas Banevičius - vice pirmininkas, s. Elena Černienė - iždininkė ir lei
dinių administratorė, v.s. Saulė Šatienė - sekretorė, v.s.fil. Danutė Marcinkevičiūtė - narė spausdinių reikalams, 
fil. Julius Špakevičius - narys meniniams reikalams, ps. Elenutė Nalivaikaitė - narė.
Šalpos skyriui prie LSF vadovauja ps. Danutė Kazakaitienė.

Siunčiant auką, čekius prašom rašyti: Lithuanian Scouts Assoc. Inc. - LSF
Iždininkės adresas:
Elena Černienė

37 Midgley Lane
Worcester MA 01604
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"Norėčiau aš keliauti ten toli, toli..."

"Skauty aido" redakcijos bendradarbę sesę 

Ritonę Rudaitienę (deš.) sudomino ką apie 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 m. 

sukakties įvykius skaito "Respublikoj" svečias iš 

Marso. Nuotrauka daryta "Akropolyje - Hyper 

Maximoj", Vilniuje.

Praėjusiose Sokiy šventėse sesė Ritonė 

buvo dalyvė-šokėja, o šioje -žiūrovė. Siame 
SA numeryje yra jos straipsnis "Kur buvo 

karūnuotas Karalius Mindaugas".

"Skautę aido" administratorė v. s. Albina 
Ramanauskienė Kaune prie Bernardo Brazdžionio 

biusto, kuris buvo pastatytas prie poeto namo.

"Jau, kad šaukėm mūšy choristams žengiantiems Vil

niaus gatvėmis Dainy dienoj" - džiaugėsi sesė Albina 

su broliu Liudu dalyvavusi visuose Lietuvos karalystės 

750 m. jubiliejaus renginiuose.

Nuotr. v.s.fil.Liūdo Ramanausko

Santariškiy ligoninės Vilniuje ortopedinį skyriy 

j.v.s.Birutei Vindašienei ir vys.sk. Birutei 
Vilutienei parodė dr. Kęstutis Šuniukas. 
"Sietuvos" d-vės, Lemonte, narės sesės Birutės ste
bėjo Didžiosios šventės renginius ir dalyvavo 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime liepos 7-11 

dienomis Vilniuje.

Grįžusios iš kelionės, jos papasakojo savo 

nuostabius įspūdžius draugovės sueigoje, o sesė B. 

Vilutienė dar pasidžiaugė galimybe pamatyti gerai 

atliekamą darbą Santariškiy ligoninėje.

Nuotr. B. Vilutienės
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____  KNYGŲ LENTYNĖLĖJE

v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ ir A.Karaliūtė, SJE 2003 m. paruošė studento vadovą -
KRIKŠČIONYBĖ IR KULTŪRA.

Marijonų Talkininkų Centro Leidykla, Kaunas 2003 m.
Įvade autoriai rašo:

"Kadangi universitetinių studijų tikslas yra sudaryti sąlygas lavintis visam žmogui (lot. univers - "visapusiškai, 
visuotiniai"), šis akademinis kursas skirtas norintiems artimiau susipažinti su religiniais, etiniais, dvasiniais klausimais ir 
įsigilinti į tuos, kurie atrodo labiau naudingi ar įdomūs. Atskleidžiama šiuolaikinėje kultūroje gyvuojanti krikščioniška 
pasaulėžiūra ir jos įtakojama žmogaus veikla."

KITO LINK - Žaidimai ir sielovados pratimai jaunimui, antra dalis.
Parengė v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ. Marijonų Talkininkų Centro Leidykla, 2003
Tai greičiausiai išparduota knyga - per tris savaites!
Leidėjai apie autorių - v.s.fil. A.Saulaitį rašo:

"Šią knygą parengė kun. Antanas Saulaitis SJ, Lietuvos Teisės universiteto, socialinio darbo katedros dėstytojas. 

Didžioji spausdinamų žaidimų ir pratimų dalis yra jo paties sugalvota, ilgus metus dirbant skautų ir šiaip jaunimo stovyk
lose Amerikoje, Brazilijoje bei Lietuvoje. Kita dalis parengta pagal pasaulio skautų leidinius."

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XI-JO SEIMO LEIDINYS

Redaktoriai: Vytautas Kamantas, Gražina Kamantienė, Aušra Veličkaitė.
2003 m. liepos 7-11 d. Vilniuje vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) seime visi atstovai gavo šį 
stambų leidinį. Jame telpa Lietuvių Charta, PLB konstitucija, seimo darbo taisyklės, seimo narių pavardės, praėju
sio - PLB X Seimo ir X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso nutarimai, PLB valdybos ataskaitiniai (2000-2003) 
pranešimai, Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Lietuvių Jaunimo Sąjungos pranešimai, PLB XI-ojo Seimo Sesijos 
programa ir kt.

PLB Seime dalyvavo 150 seimo narių iš 35 valstybių! PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas savo 
žodyje XI-jam PLB Seimui sakė:

Esame viena lietuvių tauta šioje žemėje, Seserys ir Broliai visuose pasaulio kontinentuose, ir mums 
visiems yra viena Nepriklausoma Lietuva.

Ps. muz. Vytautas Strolia, baigiantis ruošti
DAINŲ ŠALTINIŲ RODYKLĘ - KUR TAS ŠALTINĖLIS,

klausia ar kuris iš mūsų vyresniųjų vadovų yra girdėjęs kas parašė lietuviškus žodžius skautiškoms dainoms:

"Nusileido saulužėlė", Skolinys iš vokiečių?
"Sesės skautės, saulutė mums prašvito", skolinys iš prancūzų (La Joie scoute "Freres scouts, le soleil dore les tentes"), 
muzika Jacques Sevin, SJ.

"Toli prie jūros kranto", Šveicarijos skaučių daina La Vieux Chalet "La-haut sur le montagne".

Muzika Abbe Joseph Bovet.

2003 RUGSĖJIS-SPALIS 41 SKAUTŲ AIDAS

42



IS EUKALIPTŲ PAVĖSIO-PRIE NERIES
Igametis "Skautų aido" redakcijos narys v.s. 

IBronius Žalys iš Sydney, Australijos 2000 m. grįžo 

gyventi į Lietuvą. 2002 m. Vilniuje išėjo jo poezijos 
rinktinė "Būrė laimę laumės". Tai jau trečia brolio 
Broniaus eilėraščių knyga. Australijoje buvo išleistos 
"Apie žmones, žemę ir vėjus" (1983) ir "Laiko 
pėdomis" (1985).

Dėkodami broliui Žaliui už atsiųstą knygą, 
dalinamės su skaitytojais jo mintimis.

v.s. Bronius ir Palmyra Žaliai Vilniuje prie Neries

Kai vakarais eukaliptų viršūnėse sužiba žvaigždės, 
aš einu klajoti netolimam australiškam miške...
Bet menas man vaizdai Šimonių tamsmėlynės girios, 
kai aš, tartum žalia miškų dvasia, klajoju tarp 

tankių akacijų ir eukaliptų gojų —

PAVASARIS VILNIUJE

Dar sniego skaros dangsto Vilnių, 
bet jau pavasaris - jauti - nebetoli, 
vidudieniais vandens klaneliuos miesto bokštai spindi, 
kai tu jo gatvėmis senom skubi!..

Pavasaris kažkur už Panerio kalvų dar truputį užtruko, 
bet laužo jau ledus sravi Neris, 
tuoj parkuose išskleis lapus ir ąžuolas, ir bukas, 
beržai Vilnelės bangose šakas mirkys...

Tu nueini senosiom miesto gatvėm, 
o širdyje pabunda kažkoks keistas ilgesys 
ir audrina jausmus, per žiemą nepaliestus, 
pavasarinis, šiltas saulės spindulys.

Pirmoj šimtmečio stovykloje 2000 m. sausio mėn. Australijoje, vėliavy nuleidimo metu dalis 
Sydnėjaus skauty židiniečiy. Iš dešinės: v.s. Bronius Žalys, ps.fil. Elena Jonaitienė, s.fil. Elena Kive- 
rytė-Erzikov, ps. Milda Karpavičienė-Karp, Židinio kanclerė v.sl. Juta Sliterienė.

Nuotr. Vyt. Vaitkaus
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VIENETO KNYGŲ VEDIMAS
v.s. Laima Kiliulienė

ėdimas knygų vienetuose yra labai svarbus. 
\ / Knygose atsispindi vieneto veikla, surinkti
V dokumentai lieka vėlesniam laikui ir yra 

naudingi mokymo vadovėliai sekančioms vadovėms. 
Kiekvienas vienetas turi turėti sekančias knygas ir jos 
turi būti vedamos tvarkingai.

Gaunamųjų ir siunčiamųjų raštų knyga - Čia yra visi 
gauti laiškai ir siunčiamų laiškų nuorašai. Gaunamieji 
raštai gali būti suskirstyti į skyrius - laiškai, 
aplinkraščiai (Seserijos vadijos, rajono, tunto) ir 1.1.

Vadijos protokolų knyga - ją veda adjutante ar tam 
tikslui paskirta vadovė. Čia yra posėdžių protokolai, 
kurie yra numeruoti. Protokolų nuorašai siunčiami 
vadijos narėms, kurios nedalyvavo posėdyje.

Įsakymų knyga - Čia yra kiekvienos tuntininkės, 
draugininkės įsakymai. Jie turi būti numeruoti ir iš 
knygos neišimami.

Turto knyga - Kiekvienas vienetas turi įsigijęs kokio 
nors turto. Laikui bėgant įgyjama naujų daiktų, senieji 
susidėvi, kartais pasimeta ir juos reikia nurašyti. Tam 
tikslui turi būti vedama knyga. Knygos pradžioje ran
dasi turto sąrašas. Reikalui esant, pažvelgus į sąrašą, 
tuoj matosi ką vienetas turi ir ką reikia įsigyti. Turto 
knygą tvarko ūkio vedėja.

Iždo knyga ir pateisinamieji raštai. Kadangi pinigų 
atskaitomybė yra labai svarbi, iždo knygos turi būti 
vedamos patyrusio žmogaus, kuris nusimano apie 
pinigų tvarkymą. Pateisinamieji raštai turi būti saugo
mi nes jie paaiškina apie pajamas ir išlaidas vienetu

ose. Reikalui esant, jie gali būti parodomi valdžiai. 
Visos knygos turi būti tikrinamos LSS Kontrolės 
komisijos ar tam tikslui sudarytos komisijos bent vieną 
sykį į metus. Tikrinimas turi būti atžymėtas aktu su 
tikrintojų parašais bei paaiškinimais.

Kartoteka. Narių sąrašai, adresai, telefono numeriai, 
kuriai draugovei priklauso ir t.t. Nauji sąrašai daromi 
rudenį kai vienetas pradeda darbą, kai ateina nauji 
nariai. Toj pačioj knygoj yra narių žinių lapai, kurie 
turi būti tvarkingai užpildyti (išlaikyti pat. laipsniai, 
specialybės, pakėlimai) ir vis papildomi. Šį darbą 
atlieka adjutante ar kitas paskirtas asmuo.

Nuostatų Reguliaminų knyga. Čia laikomi svarbiausi 
sąjungos raštai, dokumentai, kaip LSS Statutas, LSS 
pakėlimų, apdovanojimų nuostatai ir t.t.

Draugovės, skilties knyga. Čia gali būti vieneto narių 
sąrašai, sueigų planai, sueigų lankymo registracija, 
asmens žinios, nario mokestis, skautiška spauda ir t.t.

Vieneto dienoraštis-albumas. Išgražinti piešiniais, 
veiklos nuotraukomis, narių rašinėliais, įžodžio 
dalyvių parašais, iškarpomis iš spaudos ir t.t. Čia turi 
atsispindėti vieneto veikla žiūrint skaučių akimis.

Tunto svečių knyga. Ši, išpuošta ir pritaikyta dienos 
įvykiui atžymėti knyga, naudojama stovyklose, 
mugėse, tunto sukaktuvių šventėse.

(Iš v.s.fil. A.Saulaičio, S.J. knygos "Skautiškųjų vienetų 
vadovai ir vadovės")
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VADOVEI

v.s.fil. Nijolė 
Kersnauskaitė [viduryje) 
skautininkės įžodžiui 
pristato LR Garbės 
Konsulę sesę Ingridą 
Bublienę (dešinėje) 
2000 m. Clevelande.

Nuotr. GJuškėno

ietuvių Skaučių Seserijos vadija 2002 m. išleido 
v.s.fil. Nijolės Kersnauskaitės paruoštą ir 

JL__/redaguotą "Vadovės užrašai". 202 puslapių lei

dinį sudaro 19 sąsiuvinių (1997-2002 m.) Labai platus 
religinės skaučių programos skyrius (sąsiuviniai 12-19)

Religinę leidinio dalį paruošė ir redagavo 
s.kun. Gediminas Kijauskas, S.J., LSS Seserijos ir LS 
Sąjungos katalikų dvasios vadas ir v.s.kun. Algimantas 
Žilinskas, LSS Seserijos ir Brolijos evangelikų dvasios 
vadas.

Leidinį surinko ir atspaude Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos spaustuvė Cleveland, 
Ohio.

Knygoje yra: sueigų planai ir pavyzdžiai, 
Liepsnelėms ir Giliukams sueigos planas su žaidimais 
ir darbeliais (paruoštas s.Rasos Karvelienės), 
"Neringos" tunto Clevelande pravesto DAINATONO 
- dainavimo maratono pavyzdys, 1997 m. Romuvos 
stovyklavietėje, Kanadoje, vykusio įdomaus užsiėmi
mo "Du Takeliai" aprašymas ir daug kitos naudingos 
medžiagos.

Sąsiuvinyje Nr. 1, sesė Nijolė skaučių sueigai 

tema "Skautės elgesys", tarp kitko, rašo apie skautės 
uniformą:

"... Taigi, kai išoriniai ženklai mums sako, kad 
štai šitas žmogus išpažįsta šį ar kitą idealą, mes 
taikome jo elgesiui tam tikras formas.

Skautės uniforma yra jos išpažįstamų idealų 
išorinis ženklas. Štai kodėl uniformą reikia gerbti ir 
mylėti, ir ją su noru dėvėti; klysta, kurie galvoja, kad 
uniformą mes dėvime, kad vienodai atrodytume ar 
kad kam nors pasirodytume. Uniforma yra mūsų 
vidujinio, dvasinio kelio simbolis ir ji visiems pasako, 
kad štai šita mergaitė savo visu gyvenimu ieško gėrio, 
nes ji tarnauja Dievui, Tėvynei ir Žmogui.

Iš mūsų uniformos mus atpažindami žmonės 
laukia, kad mes savo elgesiu savo skautiškumą patvirt
intume. Kartą uniformuotą mergaitę pamatęs žmogus 
apie ją jau spręs ne kaip apie tą ar kitą mergaitę, bet 
kaip apie skautę; ir jo reikalavimai bus griežtesni, nes 
jis žino, kad gera skautė turi savo neeiliniu elgesiu iš 
kitų išsiskirti."
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2003 RUGSĖJIS-SPAUS

SKAUTĖS ĮSTATAI
Įstatas Vertybė

Skautė tiesi
Nemeluoja, o duotą žodį išlaiko

Meilė tiesai 
Teisingumas

Skautė ištikima Dievui ir Tėvynei
Pilnai praktikuoja savo religines pareigas 
Yra veiksmo, o ne žodžio lietuvaitė

Tikėjimas 
Patriotiškumas

Skautė naudinga ir padeda artimui
Atneša į kito žmogaus gyvenimą bent truputį džiaugsmo
Padeda kitiems nors ir mažuose dalykuose
Parodo ir jaučia gerą valią visiems

Artimo meilė

Skautė draugė savo artimui ir sesuo kitai skautei
Būti drauge reiškia suprasti kitą, turėti pakankamai 
išminties ir mokėti priimti kiekvieną žmogų tokį 
koks jis yra

Išmintingumas

Skautė mandagi ir kukli
Žino ne tik mandagumo taisykles ir pagal jas elgiasi, 
bet siekia ir sielos mandagumo (t.y. moka kitą tikrai 
gerbti)
Moka stovėti nuošaliai, nereikalauti sau nei 
dėmesio, nei atlyginimo

Romumas
Nuolankumas

Skautė gamtos draugė
Myli viską, kas yra aplink, nes viskas yra 
Dievo pasaulio dalis

Gailestingumas

Skautė paklusni savo tėvams ir vyresniesiems
Noriai ir su meile priima patarimus ir nurodymus
Priima vyresniųjų valią, žinodama, kad jie daugiau 
išmano ir trokšta jai gero; visas gyvenimas yra pagrįstas
Dievo ir žmogaus įstatymais, kurie tvarko žmogaus gerovę

Paklusnumas
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Skautė linksma, susivaldo ir nenustoja vilties 
Neapsunkina kitų savo rūpesčiais 
Nepraranda noro ir pajėgumo šypsotis 
Gyvena geresnio rytojaus viltimi

Susivaldymas
Viltis

Skautė taupi
Moka viską, kas duota tinkamai panaudoti:
laiką, pinigus, draugiškumą, tėvų ir artimųjų meilę, 
gamtos grožį, muziką, meną, knygas...
Dalijasi su kitais tuo, ką pati gero turi...

Dosnumas
Neturto supratimas

Skautė blaivi ir skaisti savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose
Tarnauja Dievui gražia siela, tvirta valia 
ir tyra širdimi

Skaistumas

Geležinis įstatas: Skautė sąžiningai atlieka visas savo pareigas
Vykdo visus įstatus, o per juos gyvena skautybėje Valios tvirtumas

(Iš "Vadovės užrašai", Sąsiuvinis Nr. /)

"Neringos" t-kė sesė Virginija sako: "po kiekvieno posmo plokim!"

2003 RUGSĖJIS-SPALIS 46 SKAUTŲ AIDAS

47



ATSPĖK MŪSŲ TUNTO VARDĄ
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U N G F T R M N K R E G Ž D Ė M T R A S L
N B D C G J P K D T R L M N T R S K S N B
G R I E Ž L Ė T R U M N Ž U V Ė D R A K N
Ė B K C D P L E R E L I S K L N Ž Ą S I S

PAUKŠČIŲ GALVOSŪKIS
Tarp šių raidžių yra laukinių ir naminių paukščių vardai:
Antis, apuokas, balandis, erelis, gandras, gegutė, genys, gervė, griežlė, 
gulbė, kalakutas, kėkštas, kikilis, kregždė, kukutis, kuosa, lakštingala, 
pelėda, pempė, povas, šarka, sniegena, strazdas, tetervinas, vanagas, 
varna, varnėnas, vieversys, višta, volungė, zylė, žąsis, žuvėdra, žvirblis
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National L.
Gedimino Fr . 51 
2635 V i 1 ni us 
LTTHUANIA
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