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“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

v.s.F.Mockus, Toronto, ON, v.s.D.Gutauskienė, Burlington, ON, v.s.fil. 
M.Mickienė, Springfield, VA, v.s.fil. L.Milukienė, Plainview,NY,
j.s.fil. V. Rimeikienė, New Lenox, IL, ps.R.Lemon, Toronto, ON, 
v.s.fil.D.Ramanauskas, Livonia, Ml, V.Averinceva, Veiveriai, v.s.D.Kasputienė, 
Pasadena, CA, v.s.fil.K.Ječius, Villa Park, IL, v.s.fil.K.Matonis, Sun City, AZ, 
v.s.B.Banaitienė, Boston, MA, s.l.Šerelienė, Lemont, IL, v.s.R.Belzinskas, 
Richmond heights, OH, v.s.S.Jelionienė, Darien, IL, ps.senj. R.Pečiulis, 
Toronto, ON.

Visiems nuoširdus ačiū!

Jubiliejinėje stovykloje šiais metais man neteko būti, bet "Skautų aide” ji 
lieka skautiškajai istorijai dėka vadovų, kurie parūpino informaciją. Nuoširdus 
ačiū Sesėms ir Broliams - R.Griškeliui, K.Matoniui, D.Ramanauskui, 
V.Rimeikienei, D.Kasputienei, R.Otto, Z.Rahbar, R.Belzinskui, R.Pečiuliui, 
B.Prasauskienei, V.Lietuvninkui.

Ruošiant penktą š.m. “Skautų aido” numerį paspaudėm kompiutery ne tą 
mygtuką ir... vietoj sesės Kudirkienės (B.Prasauskienės nuotraukoj) žygiuoja 
brolis Ramanauskas su savo riteriais... Atsiprašome. Nėra lengvas dalykas iš 
tūkstančio nuotraukų atrinkti 50 spausdinimui. Norisi (o taip pat ir pareiga) par
odyti kaip galima daugiau, kad dabarčiai būtų džiaugsmas, ateičiai - informa
cija.

Dar kartą drįstu prašyti Seses ir Brolius vadovus pasirūpinti, kad jūsų 
vienetai matytųsi “Skautų aide”. Nuoširdus ačiū visiems, kurių vienetai per 
šiuos keturis metus taip gražiai matėsi skautiškuose puslapiuose.

Mūsų vyresniuosius labai prašau pranešti, kai išlydime Namo kurį mūsų 
narį. Kas pergyvenome - žinome, kad kartu džiaugtis yra linksmiau, kartu 
liūdėti - lengviau.

Sesė Alė N.

Prenumerata metams $10.00

Oro paštu i užsienį $40.00

Garbės prenumerata $20.00

Garbės leidėjo prenumerata $30.00

VIRŠELYJE:
Pirmame viršelyje: Jubiliejinės stovyklos proga, prityrę skautai su Lietuvos trispalve 
San Gorgonio kalno viršūnėje, Kalifornijoje.

Alpinistų skiltį sudarė: Matas Anužis, Tadas Anužis, Vytas Kasputis, Linas 
Kasputis, Aras Butkūnas, Jonas Vaičikonis, Vytas Kapačinskas, Nicholas Hallal. 
Vadovai: Aidas Mattis, Varpas de Sa Pereira, Donatas Ramanauskas, Tomas 
Dundzila, Bronius Fabijonas.

Antrame viršelyje: Prityrę skautai Jubiliejinės stovyklos Kalifornijoje, pavyzdinėj 
iškylavietėj. Dešinėje priklaupęs LSB Vyr. Skautininko Pavaduotojas s. Edis Leipus.
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85 metai

LIETUVIŠKAJAI SKAUTYBEI

Čia tarp kryžių - 
Kryžiaus keliai. 
Ačiū Tau, Dieve, 
kad mus vedei.

Ir nepaklydom
ir nesuklupom,
šviesą tamsoj
pažinom širdim, 
išpažinome lūpom.

Aleksandras Radžius

LSS 85-erių GYVAVIMO METŲ SUKAKTUVINIS SVEIKINIMAS

Susirinkę po žiburiuojančiu dangum prie 85-ojo laužo, kibirkštėlių salvėmis nušviečiančio mišką ir 
mus, sveikiname Jubiliatę Lietuvių Skautų Sąjungą.

Niekas Tau neuždėjo mindaugiškos karūnos ar pasaulinių olimpijadų auksinių medalių, bet trys aini- 
jos kartos, susijungusios rankomis apie laužą, dėkoja Tau daina ir skautiška širdim.

Tu buvai mums kaip Tėviškė, surinkusi pabirusius vaikus ir išauginusi juos Dievo meilei, tėvynės labui 
ir artimo gerbūviui. Tavo rūpesčiu jie tapo subrendusiais lietuviais ir piliečiais tėvynei ir gyvenamajam 
kraštui.

Telaimina Tavo žingsnius ir darbus Visagalio ranka.

s. Irena Šerelienė

2003 LAPKRITIS-GRUODIS SKAUTŲ AIDAS
Lietuvos \ 

nacionaline 
M. Mažvydo 
v biblioteka/
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 85 m. VEIKLOS PROGA

Sveikinu vadoves-vadovus, skautes-skautus ir visą skautijos šeimą, pradedant nuo senelių iki jauni
ausių anūkėlių!

Jie visi savo pastangomis prisideda, kad L.S.S. gyvuotų iki šiandien. O mūsų veiklos istorija labai 
jdomi, nes tęsiasi per kelias narių kartas ir per kelis pasaulio kontinentus.

Garbė ir malda tiems, kurie jau išėjo j anapilį...
Garbė tiems, kurie šiandien stengiasi, kuria, kad Lietuvių Skautų Sąjunga liktų skautiškai lietuviška, 

kaip jos vardas, kad sako.
Tad ir linkiu šios garbingos šventės proga, kad L.S.S. būtų skautiškai lietuviška ir ateityje.
Valio Lietuviškai Skautijai!

v.s.fil. Lilė Milukienė
1976-1978 m. LSS Tarybos Pirmininkė

GYVUOK IR KLESTĖK!

Prieš 85-erius metus, 1918 m. lapkričio 1 dieną, lietuviškoji skautybė, lyg gražiausias žiedas, pražydo 
amžinojoje Lietuvos sostinėje Vilniuje. Likimo jai skirtas nelengvas kelias vertas mūsų dėmesio ir pagar
bos.

lemta sulaukti Tėvynę laisvės praradimo ūkanoms gaubiant. Bet vis gi, po kelių metų, nors ir toli nuo 
gimtojo krašto, vėl suplevėsuoja aukštai iškelta Žalioji Vėliava! Kilnių idealų kelių ją nešė daug rankų; atsi
davusių vadovų,-ių lydimas, ją sekė mūsų skautiškasis jaunimas išeivijoje, tolimose pasaulio šalyse. 
Dabar ji vėl laisvai plevėsuoja laisvoje Tėvynėje.

Šių metų kovo 15 dieną šventėme ir visada jaunatviško, skautiška dvasia trykštančio, mūsų mielo 
“Skautų aido” 80-ją gyvavimo sukaktį.

Mūsų vadovų, skautiškos spaudos darbuotojų, tėvų ir rėmėjų pasiaukojimo dėka galime džiugiai 
švęsti šias įsimintinas mūsų organizacijos sukaktis.

Gyvuok ir klestėk, Lietuviškoji Skautija, 85-jo gimtadienio sulaukusi! Netilk ir garsiai aidėk, mielas 
“Skautų aide”, žengiantis į devintąjį dešimtmetį!

Dar daug gražių, prasmingų sukakčių linki budėdama -

v.s. Sofija Jelionienė

2003 LAPKRITIS-GRUODIS SKAUTŲ AIDAS2
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SVEIKINIMAS 85 METŲ

LSS JUBILIEJAUS PROGA

Mielos sesės ir mieli broliai,

Sveikinu Jus visus šios sukakties proga. Jūsų narystė Lietuvių skautų sąjungoje įrodo, kad lietuviškas 
skautavimas vis dar atsiekia savo tikslus - auklėti lietuvišką jaunimą skautiškais principais. Skautaujame 
įdomiai, įvairiai, su dideliu entuziazmu ir malonumu.

Prieš maždaug 8 metus pasėjau sėklą/mintį, kad sąjunga turi kreipti didesnį dėmesį į skautus ir 
skautes, o ypač į vienetų vadovus. “Karaliaus Mindaugo” Jubiliejinė stovykla, Holcumb Valley, CA., par
odė tos sėklos/minties pasekmes. Stovykla buvo suruošta skautams ir skautėms. Tas atspindėjo pro
gramose, stovyklos laikraštėlio puslapiuose ir entuziastiškų skautų ir skaučių pasakojimuose. Iš tos sėk
los/minties taip pat išaugo skiltininkų kursai ir ateinantis vadovų, tuntininkų suvažiavimas neformaliems 
pasikalbėjimams, pasitarimais. Taip pat tas atsispindi “Skautų aide”.

Gyvename 21-me amžiuje. Daugiau ir dažniau yra naudojamas kompiuteris. Skautų svetainėse gal
ima rasti vis daugiau naujos ir prasmingos informacijos. Tad, tai mano sėklai/minčiai dar daug yra vietos 
šioje dirvoje. Turime pritaikyti sąjungos struktūrą 21-am amžiui.

Valio ir pagarba sąjungos vyriausiems vadovams. Valio ir pagarba vienetų vadovams ir vadovėms. 
Bravo Jums skautai ir skautės, kurie noriai ir entuziastiškai lankote sueigas, dalyvaujate iškylose ir stovyk
lose. Neleiskite savo vadovams užmigti ar pasyviai vadovauti. Raginkite juos, kaip jie ragina jus, tobulėti 
ir sudaryti jums progas įdomesniam ir veiklesniam skautavimui.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Kęstutis Ječius
1994-1996 metų LSS Tarybos Pirmijos pirmininkas

Sveikinu Seses ir Brolius su 85-uoju skautų gyvavimo jubiliejumi.

Te visada kaitriai dega skautiški laužai!

Te mus visada lydi “Dievui, Tėvynei, Artimui - budėk!”

v.s. Alina Dvoreckienė
Vilnius

2003 LAPKRITIS-GRUODIS SKAUTŲ AIDAS3
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DOVANA SKAUTIJAI
P“-ąją veiklos sukaktį švenčianti lietuviškoji 

rS ’’jskautija sulaukė netikėtos dovanos. Vilniaus 
universitete, bibliotekininkystės ir informaci-

jos studijas š.m. baigė Vitalija Averinceva apgynusi

lankė ir čia esančią Meno mokyklą - pabaigė gitaros 
bei keramikos klasę. Nuo pat mažens labai mėgo 
skaityti, tai iš esmės ir nulėmė, jog baigusi vidurinę

bakalauro darbą "Knyga ir
mokyklą pasirinko bibliotekininkystės studijas 

Vilniaus universitete. Šių,
skaitymas skautijos ju
dėjime."

Tai pirmas mokslo 
darbas skautiškaja tema.

Studijas apvainikuoti 
tokios temos darbu autorė 
pasirinko todėl, kad -

"...dar trečiame kurse 
vykdžiau anketinę apklau
są, kurios metu apklausiau 
Veiveriuose vykusio skau
tų suvažiavimo dalyvius. 
Taigi tiek su pačiais skau
tais, tiek su jų gyvenimo 
būdu jau buvau šiek tiek 
susipažinusi. Atrodė svar
bu, atlikti skautų spaudos 
bei skaitymo tyrinėjimus, 
kadangi įvairių visuo
meninių organizacijų 
spaudos bei skaitymo 
klausimams akademinėje 
aplinkoje skiriama nepa
kankamai dėmesio." (V.A)

V
italija Averinceva 
gimė 1980 m. Iki 18 
metų gyveno ir 

augo Veiveriuose (Prienų 
rajone), pedagogų šeimoje 
- mama lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja, tėvas 
- matematikos dėstytojas. 
1986 m. pradėjo lankyti 
Veiverių Tomo Žilinsko 
vidurinę mokyklą. Ją 1998 
metais baigė su pagyrimu. 
Gyvendama Veiveriuose

2003 metų, birželio 3 
dieną apgynė bakalauro 
darbą "Knyga ir skaity
mas skautijos judėjime". 
(Norisi prie biografijos 
pridėti ką iš autorės tik 
per laišką sužinojau - 
diplominis darbas buvo 
įvertintas aukščiausiu 10 
pažymiu! Red.)

B
aigusi bakalauro stu
dijas, mokslą nutarė 
pratęsti studijuo

dama magistrantūroje - 
pasirinko studijas ne savo 
(Komunikacijos), bet Filo
logijos fakultete. Birželio 
pabaigoje sėkmingai iš
laikė stojamuosius egza
minus lietuvių literatūros 
studijoms.

Savo trumpą biografi
ją Vitalija Averinceva 
baigia žodžiais -

"Pabaigoje norėčiau 
pridurti, jog skaute, deja, 
neteko būti, tačiau pats 
judėjimas man patrauklus 
tuo, jog ugdo žmogų tiek 
fiziškai, tiek dvasiškai, o 
patys skautai žavi savo 
organizuotumu, aktyvu
mu, išradingumu ir jau
natviška energija. Labai 
džiaugiuosi, jog man teko 
garbė rašyti bakalauro

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 4 SKAUTŲ AIDAS
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darbą tokia tema ir iš arčiau susipažinti su skautijos 
judėjimu. Dėkui visiems skautams už bendradarbiav
imą. Linkiu kuo geriausios kloties Jums visiems!"

"Knyga ir skaitymas skautijos judėjime"
- didelis 75 puslapių veikalas. Turinyje: 

Santrumpų sąrašas
Įvadas
1. Skautijos judėjimas
2. Skautų spaudos istorinė apžvalga
2.1 Skautų spauda Tarpukario Lietuvoje
2.2 Skautų spauda išeivijoje
2.3 Skautų spauda Lietuvoje po 

Nepriklausomybės atkūrimo
3. Skautų skaitymo interesai ir pomėgiai
3.1 Respondentų charakteristika
3.2 Skaitymo charakteristika

J

3.3 Anketinio tyrimo rezultatų apibendrinimas 
Išvados
Bibliografinių nuorodų sąrašas
Zusammenfasusung - santrauka vokiečių kalboje 
Priedai

Įvade rašoma:
(ištraukos)

"Bakalauro darbo pagrindinę dalį sudaro trys 
skyriai: 1) Skautijos judėjimas; 2) Skautų spaudos 
istorinė apžvalga; 3) Skautų skaitymo interesai ir 
pomėgiai. Skyrius Skautų spaudos istorinė apžvalga 
turi tris paragrafus: 1) Skautų spauda tarpukario 
Lietuvoje; 2) Skautų spauda išeivijoje; 3) Skautų spau
da Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo. 
Paragrafe Skautų spauda tarpukario Lietuvoje daug 
dėmesio skiriama "Skautų aido" leidybos bei platini
mo ypatumams. Paragrafe Skautų spauda išeivijoje 
atskirai apžvelgiama Akademinio skautų sąjūdžio 
spauda...

...Daugiausia renkant medžiagą naudotasi LNB 
Lituanikos skaitykloje bei Lituanikos archyve saugo
mais leidiniais, nes dauguma svarbių šaltinių, kuriu
ose aptariamas skautų spaudos klausimas buvo išleisti 
JAV, Lietuvai tuo metu esant Tarybinės sąjungos sudė
tyje, kur skautų organizacija buvo uždrausta ir jokie 
objektyvūs tyrinėjimai šios organizacijos veiklos 
klausimu buvo neįmanomi. Apie "Skautų aido" leidi

mo ir platinimo organizavimą informacija buvo rinkta 
Lietuvos centriniame valstybės archyve, kur yra spe
cialus fondas skirtas skautams. Kaip šaltiniai buvo 
naudoti "Skautų aido" redakcijos laiškai, prašymai, 
ataskaitos, planai ir kiti dokumentai (iki 1940 m. red)

...Renkant informaciją apie dabartinę skautų 
spaudą išeivijoje elektroninio pašto pagalba buvo 
susisiekta su išeivijos (JAV) skautininke Zita I. Rahbar 
bei skautininke, dabartine "Skautų aido" redaktore, 
Ale Namikiene, kurios trumpai pristatė dabar 
leidžiamą periodiką, neseniai išleistas ar ruošiamas 
išleisti knygas.

...Bakalauro darbu Knyga ir skaitymas skautijos 
judėjime siekiama sumažinti susidariusį tyrinėjimų 
vakuumą apžvelgiant skautų spaudos raidą, o ne 
pateikiant spaudos bibliografiją ir detalų atskirų leidi
nių aprašymą. Ypač svarbu buvo pateikti žinių apie 
dabartinę skautų spaudos leidybos sitaciją. Bakalauro 
laipsniu siekiama atkreipti dėmesį ne tik į skautų, bet 
ir į kitų visuomeninių organizacijų spaudą, skaitymo 
kultūrą, paskatinti tolimesnius tyrimus šia kryptimi. 
Sistemingi tyrinėjimai padėtų nustatyti atskirų organi
zacijų indėlį į valstybės kultūrą, atskleistų kultūrinio 
visuomeninio gyvenimo Lietuvoje įvairovę."

L
abai gaila, kad "Skautų aido" puslapių apimtyje 
negalime džiaugtis ir dalintis Vitalijos 
Averincevos labai kruopštaus ir, mums skautams, 

labai gražaus ir vertingo darbo vaisiais.
Vienas bakalauro darbo Knyga ir skaitymas skau

tijos judėjime egzempliorius randasi Nacionaliniam 
Lietuvos skautijos biure, Kaune, kitą egzempliorių 
gavome saugoti Lietuvių Skautų Sąjungos archyve, 
Lemont, IL.

v.s.Alė Namikienė

Tai pirmas mokslo 
darbas skautiškaja 

tema

2003 LAPKRIT1S-GRUOD1S 5 SKAUTŲ AIDAS
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JUBILIEJINE STOVYKLA
L.S.S “KARALIAUS MINDAUGO” JUBILIEJINĖ STOVYKLA

2003 m. rugpjūčio 6-16 d.d., Holcomb Valley, California

Stovyklos vadovybė:

Stovyklos viršininkas
Viršininko pavaduotoja ir komendante 
Sekretorė
Stovyklos iždininkė ir registratorė 
LSB “Kunigaikščių šalies” stovyklos viršininkas 
LSS “Kernavės” stovyklos viršininkė 
ASS “Karūnos” stovyklos viršininkė
Jaunų šeimų “Karūnos šalies” pastovykiės virš. 
Bendrijos “Samogitijos” pastovykiės viršininkė 
Pavyzdinės/iškylų pastovykiės viršininkas 
Stovyklos programos koordinatorius 
LSS-BSA programų koordinatorius 
Mindaugo Dienos vadovė-koordinatorė 
Religinės programos vadovas 
Ryšininkas su Holcomb Valley BSA 
Transportacijos vadovai

Stovyklos ūkio skyriaus vedėjas 
Krautuvėlės priežiūra
Pagalbinis gydytojas prie BSA 
Laikraštėlio redakcija

Tinklalapio priežiūra

Stovyklos jrengimas/papuošimas

v.s.fil. Rimantas Griškelis 

s. Rūta Sušinskienė 
ps.fil. Danguolė Bielskienė 

v.s. Irena Markevičienė 
v.s.fil. Kazys Matonis 

v.s. Dalia Trakienė 
v.s.fil. Zita Rahbar 
v.s.fil. Daina Kasputienė 
s. Dana Mažeikienė 
v.s. Romas Otto 
v.s.fil. Albinas Sekas 
ps.fil. Tomas Dundzila 
v.s.fil. Gi landa Matonienė 
v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ 
v.s.fil. Tadas Dabšys 
v.s.fil. Tadas Dabšys 
s. f H. Rimas Stočkus 

s.v.ps. Vincas Giedraitis 
fil. Regina Griškelienė 
ps.fil. Andrius Kudirka 

ps.fil. Rimantas Pečiulis 
s. f ii. Aldona Kudirkienė 

Skautai akademikai 
ps. Aras Mattis 
Skautai akademikai 
v.s.fil. Tadas Dabšys 

Los Angeles skautai vyčiai

(Jubiliejinės stovyklos nuotraukos yra s.fil. Vytenio Lietuvninko, o kitos žymimos atskirai.)

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 6 SKAUTŲ AUDAS
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Stovyklą atidarant

"Štai - Jubiliejinė stovyklai", sako viršininkas įs.fil. Rimantas Griškelis

Sveikinu visus atvykusius į šią mūsų Jubiliejinę stovyklą. Linkiu visiems užmegsti naujas ir 
atgaivinti senąsias pažintis, gėrėtis nepaprastu kalnų ir miškų grožiu, ir džiaugtis būnant 
savo brolių ir sesių tarpe.

Švenčiame 85-sius mūsų skautavimo metus ir jaučiamės laimingi turėdami progos vieningai 
susiburti laisvojo pasaulio padangėje. Supraskime, įvertinkime šią dovaną ir toliau siekime tar
nauti Dievui, Tėvynei ir artimui.

Budėkime! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
Lietuvių Skautų Sąjungos

Tarybos Pirmininkas

"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinę stovyklą sveikina:

Mieli Lietuvių skautų sąjungos nariai,
Leiskite jus visus nuoširdžiai pasveikinti suvažiavusius iš viso pasaulio į Jubiliejinę Lietuvių skautų sąjungos 

stovyklą "Karalius Mindaugas".
Smagu, kad Lietuvių skautų sąjunga kartu su visais pasaulio lietuviais mini Lietuvos valstybės atkūrimo ir 

karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-ąsias metines. Šis didis jubiliejus simbolizuoja mums visiems pilietinį 
įsipareigojimą bei meilę savo Lietuvos kraštui, šis reikšmingas metų junginys kviečia mus tolesniam aktyviam dar
bui protėvių, valstybės bei ateities kartų labui.

Lietuvių skautų sąjunga yra geras pavyzdys kartų sąveikos bei organizuoto darbo ugdant lietuvybę bei pili
etiškumą savo tarpe. Sveikinu jus su šiuo didžiuliu pasiekimu bei ^viečiu toliau augti ir būti puikiu kartų 
susikalbėjimo bei bendro darbo vardan Lietuvos valstybės.

Linkiu jums visiems gražios šventės bei veiklių metų!
Pagarbiai

LR Ambasadorius Vygaudas Usackas

2003 LAPKR1TIS-GRUOD1S SKAUTŲ AIDAS7
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Nuoširdžiai sveikinu "Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinės stovyklos vadovus, seses ir brolius. Ši Jubiliejinė 
stovykla pasižymi ne tik tuo, kad ji ruošiama pirmą kartą Kalifornijoje aukštai kalnuose, bet ir švenčia 750 m. 
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejų. Tikiu, kad ši stovykla paliks visiems labai gražius įspūdžius.

Linkiu gero oro, skautiškos dvasios ir gražaus bendradarbiavimo.
Linksmo ir laimingo stovyklavimo!

Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė

buv. LSS Tarybos Pirmininkė,
VIII Tautinės stov. viršininkė

Širdingai sveikinu seses ir brolius šios prasmingos stovyklos proga susirinkusius paminėti lietuvių tautos 
garbingas sukaktis, pabūti kartu savųjų brolių-sesių tarpe, sudominti jaunimą lietuvių skautavimu, kurį prak
tikuoja įvairiuose kontinentuose gyvenantis lietuviškos kilmės jaunimas.

Nuoširdžiai linkiu visiems vadovams, skautams ir skautėms giedrios nuotaikos ir sėkmingo skautavimo. 
Tikiu, kad ši stovykla paliks jums gerus įspūdžius, sustiprins buvusią draugystę ir sukurs naujas pažintis.

Budėdamas!
v.s.fii. Sigitas Miknaitis

buv. LSS Tarybos Pirmininkas,
1983 ir 1993 m. Jubiliejinių stovyklų viršininkas

Mielos sesės ir broliai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, suskridusius į "Karaliaus Mindaugo" jubiliejinę skautų,-čių stovyklą.
Linkiu geros nuotaikos, draugystės, gerų žinių perdavimo, o džiaugsmo dienas parsivežkite į vienetus su 

pasiryžimu tęsti lietuviškus, skautiškus darbus Dievui, Tėvynei ir Artimui.
Budėkime!

v.s.fiL Petras Molis
Lietuviškosios Skautybės Fondo Pirmininkas 

buv. LSS Tarybos Pirmininkas, 
VII Tautinės stovyklos viršininkas

Sveikiname visus susirinkusius į "Karaliaus Mindaugo" Tautinę stovyklą Kalifornijos kalnuose. Siunčiame 
skautiškus linkėjimus iš Lietuvoje vykusios Tautinės stovyklos "Skilties dvasia", 2003 prie Platelių. Linkime, kad 
stovykloje praleistas laikas ir įspūdžiai pavirstų geraisiais darbais ir džiugintų jus iki kitos Tautinės stovyklos.

Lietuvos skautuos vadija ir 
stovyklos "Skilties dvasia" štabo nariai

2003 LAPKRIT1S-GRUODIS 8 SKAUTŲ AIDAS
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"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinės stovyklos spauda

VADOVĖLIS - DAINORĖLIS

Jubiliejinės stovyklos proga buvo išleista 146 pus
lapių stambi, tvarkinga knygelė "Lietuvių Skautų 
Sąjungos 85-jų metų "Karaliaus Mindaugo" 
Jubiliejinės stovyklos Vadovėlis - Dainorėlis". 
Dainorėlio metrikoje:

Dainorėlis paimtas iš 8-sios LSS Tautinės 
Stovyklos

Vadovėlį - Dainorėlį paruošė v.s.fil. Rimantas 
Griškelis

Jubiliejinės Stovyklos ženklą sukūrė Vincas Lukas
Tiražas 400, Chicago IL., 2003 m. Kaina $5.00
Pirmoje dalyje spausdinamas LSS Tarybos 

Pirmininko v.s.fil. R.Griškelio sveikinimas stovyklau
tojams, toliau - "Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinės 
stovyklos vadovybė (bendrinė, Skautų Brolijos, 
Skaučių Seserijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir 
jaunų šeimų stovyklų). Seka Jubiliejinės stovyklos 
dienų mintys, gražioji lietuvių skautų stovyklos malda 
(parašyta kun.Vlado Mažono 1924 m. red.), bendros 
tvarkos taisyklės, skautiški šūkiai ir skautų įstatai.

Antroje dalyje yra 128 puslapiai dainų su gaidomis 
ir 13 giesmių.

AN

tietuvių Skautų

Ižpainorėlis' Vado’

2003 m. rugpjūčio 6-16 dienomis £

Holcomb Vaiiey Scout Ranch , 
Big Bear laks,California f

“Karaliaus Mindaugo
Is Stovyklos

LAIKRAŠTĖLIS
"JUBILIEJINĖS STOVYKLOS NAUJIENOS

Per dešimtį stovyklos dienų išleisti net trys 
laikraštėlio numeriai. Paskutiniame numeryje 
laikraštėlio redaktorius ps.senj.Rimas Pečiulis mini 
ypatinguosius bendradarbius: ps.fil. Aldoną 
Kudirkienę, t.n. Aleksą Moss, t.n. Viktoriją 
Sušinskaitę, kand. Elenutę Sventickaitę, senj. Moacir 
de Sa Pereira, t.n. Jurgitą Karpavičiūtę, ps. Arą Mattis, 
ps.fil.Tomą Dundzilą ir iliustratorę vyr.sk. Dainą 
Mattytę.

Laikraštėlio viršelį pirmam numeriui paruošė 
s.v.ps.senj. Rimas Pečiulis, antro ir trečio numerio
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Meiliai kalbinamas Jubiliejinės stovyklos laikraštėlio redaktorius brolis Pečiulis.

viršelius piešė vyr.sk. Daina Mattytė.
"Jubiliejinės stovyklos naujienose" keli straipsniai 

gali būti svarbūs ir įdomūs ne vien stovyklavusiems, 
bet ir mums visiems. Tarp daugelio stovyklinių nuo
traukų, viena ypač parodo ką reiškia skautybė mūsų 
jaunajai kartai. Antrame laikraštėlio numeryje rašoma, 
kad Pasaulio lietuvių jaunimo XI kongreso Studijų 
dienose Vasario 16 gimnazijoje, Huttenfeld, Vokietijoje 
dalyvavo daug skautų. Visi jie - skautai vyčiai, vyr. 
skautės ir gintare padarė bendrą nuotrauką.

AN

"Jubiliejinės stovyklos naujienos" iliustratorė sesė 
Mattytė.

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 10
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VYČIAUKIM VISAME PASAULYJE)!
Broli Vyti,

Nusprendei, kad nori dalyvauti stovykloje, kuri randas, kitoj pasaulio pusėj. 
Deja, tavo Vyčio lazda netelpa kuprinėje ir jos negali su savimi pasiimti. Visi žino, 
kad skautas vytis be lazdos yra kaip cepelinas be padažo! Seses juoksis iš 
tavęs, jei pasirodysi be lazdos Ką gali daryti?

Brolyt.. Tau reikia įsigyti mūsų naujausią prekę! Fit. Almanto Pokšto "V-Lazda 
2CW. Tai yra geriausios kokybės pilnai [traukiama vyčių lazda, lengva vartoti!

s) Gatf vaikščiot! ar pasiremti laisvai, 
t>} Sesėms labai patiks!

Tokį pulkų malonumą gali turėti tik už 250 dot!!! Siųsk užsakymą ir čekį 
Pokšto 'V-Lazds 2000" 

1253 Kojos Traukimo gatve
Les Angeles, CA

DĖMESIO!! lazdos bus išsiųstos, kai Vyr. Skautininkas patvirtins, kad esi davęs 
vyčio įžodį!

(Šis psjenj.R.Pe4iulio ir vyr.sfcdainos Manytos pokštas tilpo "Jubiliejinės stovyklos 
naujienose"}

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 11

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
ALKAVIETĖ

Alkavietė - tai susitikimo, susikaupimo, 
susimąstymo šilelis, kurį įrengė v.s.fil. Antanas 
Saulaitis, SJ ir ps.fil. Jūratė Venckienė. 
Alkavietėje yra įrengtos Kryžiaus Kelių stotys su pri

taikytomis susimąstymo mintimis. Siūloma pagalvoti, 
kur Kristaus pavyzdžiai pasireiškia žmonių tarpe šian
dien. Ar tai stovyklose Lietuvoje, ar visame pasaulyje? 
Kur mūsų šiandien laukia gerų darbelių iššūkiai?

Alkavietėje pakabintas gražus Marijos drožinys, 
kurį stovyklai paskolino v.s.fil. Gilanda Matonienė. 
Dievo Motina moko mus melstis ir mylėti bei veda 
mus arčiau prie Dievo. Jeigu kas norėtų kaip nors 
prisidėti prie Alkavietės Susikaupimo šilelio savo 
kryžiukais ar mintimis, kviečiame čia savo kūrinius 
prie medžių pririšti ir su visais pasidalinti.

SKAUTŲ AIDAS
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Alkavietė pastatyta pagrindinio stovyklos 
kelio ir kelio, vedančio į registracijos pastatą, 
sankryžoje, skersai nuo strėlių šaudymo ir gamtos 
kampelio.

Ateikite pavieniui ar grupėmis ramiai pasėdėti 
ant suolelių gražioje Dievo gamtoje, pagalvoti, 
padiskutuoti ar pasikalbėta su Dievu.

Ps.fil. Jūratė Venckienė
("Jubiliejinės stovyklos naujienos")

Kalifornijos kalnuose v.s.fil.Antanas Saulaitis, SJ ir ps.fil. Jūratė
Venckienė Nuotr. R.Otto

NEPAPRASTOS VĖLIAVOS

P
amačiusi nepaprastas vėliavas menėje (virtuvės 
pastogėje), pradėjau klausinėti seses ir brolius, iš 
kur tos vėliavos atsirado. Man paaiškino, kad 

Tėvas Saulaitis tą vėliavų projektą sugalvojo ir 
įgyvendino kartu su kitais broliais skautais. Nutariau 
pasikalbėti su Tėvu Saulaičių apie šį nuostabų projek
tą.

Pirmiausia paklausiau iš kur tėvas gavo tokią 
idėją. Jis man atsakė, kad lankė "Miško ženklo" 
stovyklą 1977 metais, ir ten kiekvieną rytą buvo kelia
ma vis kita istorinė Jungtinių Amerikos Valstijų vėlia
va. Pakėlimo metu, būdavo trumpas vėliavos reikšmės 
paaiškinimas ir pritaikyta daina (pvz. Civilinio karo 
vėliava ir "When Johnny Comes Marching Home 
Again" daina). Tėvui Saulaičiui ta idėja buvo taip 
įdomi, kad jam kilo mintis panašiai suprojektuoti 
Lietuvos vėliavas.

Pirmasis toks bandymas įvyko kartu su Čikagos 
"Aušros Vartų" tuntu 1980 metais, kai buvo suprojek
tuotos 14 vėliavų - viena vėliava kiekvienai stovyklos 
dienai. Tos pačios buvo panaudotos "Gintaro ir 
Ąžuolo" mokyklų stovykloje kartu su istoriniais 
aiškinimais. Projektas buvo galutinai įgyvendintas 
1988 m. Tautinei stovyklai, kai p.Ramunė Petrulienė iš 
Detroito pasiuvo visas vėliavas.

O iš kur gauta visa informacija suprojektuoti aut
entiškai vėliavas? Ta informacija, paaiškino Brolis 
Saulaitis, buvo gana sunkiai gauta, kadangi Lietuva 
tuo laiku dar buvo užimta ir dokumentai sunkiai gau
nami. Reikėjo surasti kitus šaltinius, nebūtinai iš 
Lietuvos. Buvo naudojami piešiniai iš žurnalų ir 
straipsniai iš anglų ir vokiečių istorinių šaltinių, 
Kojelavičiaus knyga "Herbynas" ir kt. Visi brėžiniai 
tada buvo nusiųsti s.v. Aleksui Radžiui (Baltimore, 
MD), kuris daug laiko praleisdavo gilindamasis į 
herbų ir vėliavų istoriją bei kilmės šaknis, kad 
patikrintų autentiškumą. Taip pat iš tų istorinių 
piešinių buvo numatytas vėliavų dydis.

Man krito į akis vėliavų uodegos ir kaip jos sukirp
tos. Tėvas Saulaitis taip paaiškino:

4 uodegos - Karaliaus, Didžiojo Kunigaikščio ar 
Sultono ženklas

3 uodegos - kunigaikščio ženklas, pvz. Trakų 
kunigaikštystės ženklas

2 uodegos - įvairiai, dažniausiai pulko ženklas
1 uodega - didesnės, kurios atrodo kaip trikampis 

būdavo dažniausiai pulko, o su viena uodega šone ir

2003 LAPKR1T1S-GRUODIS 12 SKAUTŲ AIDAS

14



Brolį v.s. Romą Otto specialių/įy iškylų rajone aplankė sesės 
v.s. Irena Lileikienė, vyr.sk. Rėdą Pliūrienė, Mindaugo Dienos 
programos kūrėja ir vedėja v.s.fil. Gilanda Matonienė, ps. 
Milda Kvedarienė Nuotr.R.Otto

mažesnio dydžio - tai riterio ženklas
Zigzagas - nieko nereiškia
Vėliavos uodega atlikdavo svarbų darbą. Jei paste

bėsite kai pučia vėjas, tai tik uodega plevėsuoja, o ne ta 
dalis su herbu. Tai būdavo labai svarbu, nes karo kau
tynėse reikėjo būtinai žinoti, kas yra kas. Herbai tą 
viską išaiškindavo (panašiai, kaip šiais laikais geltona 
M reiškia McDonalds). Spalva irgi turėdavo reikšmę:

Mėlyna - Taika, taikos laikas
Raudona - Karas, karo laikai, žengiame į karą
Žalios ir baltos spalvos atsirado vėliau ir būdavo 

naudojamos pagal skonį.
Taip pat su geltona spalva. Svarbiausia buvo, kad 

parinktos spalvos būtų iš tolo gerai ir aiškiai matomos.
Seniausia vėliava turėjo dviejų sukryžiuotų iečių 

ženklą. Kadangi apie ją mažai žinoma, nebuvo kaip ją 
autentiškai atkurti. Seniausia atkurta vėliava - su 
Gedimino stulpais, sekanti buvo su Vyčiu. Lietuvos 
Karo muziejus yra iš Lietuvių Skautų Sąjungos 
pasiskolinęs šias vėliavas. Lietuvoje Karo muziejus jas 
iškabina ypatingoms šventėms. Į LSS Jubiliejinę 
stovyklą, Kalifornijoje, jos buvo specialiai atvežtos, 
kad mes galėtumėm jomis pasidžiaugti.

Labai dėkoju Tėvui Antanui Saulaičiui už 
pasikalbėjimą.

Vyr.sk. Reda Pliūrienė

Labai malonu kviesti naujus narius į skautininkų ratą. Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis, 
KorplVytis Garbės narys v.s.fil. Eugenijus Vilkas, įžodį pravedanti v.s.fil.Zita Rahbar, KorpIVytis Garbės 
narys v.s.fil.Antanas Saulaitis,SJ ir LSB "Kunigaikščių šalies" stovyklos viršininkas v.s.fil. Kazys Matonis

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 13 SKAUTŲ AIDAS
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Skautininkų įžodis
"Karaliaus Mindaugo" Jubi

liejinėje stovykloje skautininko 
įžodį davė vyr.sk.v.sl. Zita Žilin
skaitė iš Anglijos ir s.v. Vaidas 
Sekas iš Los Angeles. Įžodžio 
apeigoms vadovavo ASS Vadijos 
Pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar.

Skautininkų rate - naujieji nariai - 
ps.Zita Žilinskaitė ir ps. Vaidas Sekas.

Sekmadienis

Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus, 
kai nešam auką Tavo šlovei, 
Viešpatie!

Kai nešam auką Tavo šlovei, 
priimk ir maldą sesių, brolių, 
Viešpatie!

s.kuo. Stasys Yla

2TO3 LAPKRITIS-GRUODIS 14 SKAUTŲ AIDAS
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Pavyzdinė pastovyklė - iškylavietė

Pavyzdinės stovyklos vadovas v.s.Romas Otto su padėjėjomis ps.Veronika Taraškaite ir Barbara Taraškiene 
iš Clevelando.

Pavyzdinėj pastovyklėj - iškylavietėj v.s. Romas Otto vadovavo ypatingiems skautų ir 
skaučių užsiėmimams vietovėje, kur seniau būdavo filmuojami "Bonanza", "Dr.Doolittle", 
"The X-Files" filmai.

Be ugnies iškylautojams teko gamintis maistą, įsirengti nakvynei "lapines" - sausų žolių 
pastoges (pagal gamtos sąlygas), pritaikyti pionerijos gabumus praktikoje ir džiaugtis ypatin
ga, daug kam pirmą kartą matoma gamta.

Uždavinius baigusios, skautės gali ir pailsėti.

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 15 SKAUTŲ AIDAS
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Prit. skautas Kazimieras Šoliunas prie savo pastatytos padangtės jau pasiruošęs nakčiai.
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SkilčiŲ varžybose viena skiltis rąstą iškėlė 29 kartus! (nuotraukos Romo Otto)

Skautų Brolijos "Kunigaikščių šalis"

"KUNIGAIKŠČIŲ ŠALIS - BROLIJOS ATEITIS!"
"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinėje stovykloje, Lietuvių Skautų Brolijos stovyklą "Kunigaikščių šalis" sudarė 

skautų vyčių "Medininkų pilies", prityrusių skautų "Liškiavos pilies", skautų "Merkinės pilies" ir vilkiukų 
"Kalniškių" tunto "Anykščių šilelio" draugovės pastovyklės.

LSB "Kunigaikščių šalies" stovyklos vadovai:

Stovyklos viršininkas
Viršininko pavaduotojas
Komendantas
Programos vedėjas
Ūkio skyriaus vedėjas
Ūkio skyriaus vedėjo padėjėjai

Laužavedys
Skautų vyčių pastovyklės viršininkas
Skautų vyčių pastovyklės vadija

Prityrusių skautų pastovyklės viršininkas

v.s.fil. Kazys Matonis 
v.s. Romas Otto
s.v.ps.fil. Bronius Fabijonas 
ps.fil. Tomas Dundzila 
s.v.ps. Vincas Giedraitis
s.v. Linas Venckus

Nestoras Ruplėnas 
s.v. Rytis Dumbrys 
s.v.ps. Aras Mattis 
s.v. Dainius Dumbrys

s.v. Justinas Jonušas 
ps. Jonas Rukšėnas
v.s.fil. Donatas Ramanauskas
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19



Prityrusių skautų pastovyklės vadija s. Edis Leipus
s.v. Varpas de Sa Pereira
s.v. Aidas Mattis
s.v.kand. Kondrotas Mažeika
s.v. Marius Anelauskas

Skautų pastovyklės viršininkas
Skautų pastovyklės vadija

v.s. Remigijus Belzinskas 
ps. Andrius Gaputis 
Matas Hallal
s.v.v.sl. Tomas Beržinskas 

s.v.kand. Vėjas Belzinskas 
s.fil. Vytenis Lietuvninkas 
s.v.v.sl. Juozas Kapačinskas 
s.v.kand. Danius Anelauskas

Vilkiukų pastovyklės viršininkas
Vilkiukų pastovyklės viršininko pavaduotojas

ps. Kęstas Reivydas
ps. Vytas Dabšys

"Kunigaikščių šalies" 
stovykla atidaryta 
viršininko v.s.fil.
Kazio Matonio žodžiu:

Susirinkome iš arti ir toli, įvairaus amžiaus ir dar įvairesnio paty
rimo. Suartėkime šioje stovykloje ir pažinkime artimiau vienas kitą.

Mintimis jungiamės su sesėmis ir broliais Lietuvoje. Jie savo 
stovyklas jau užbaigė - mes tik pradedame. Mus skiria atstumas, bet 
jungia ta pati skautybės idėja, tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, tiek

Kanadoje, ar kitame

Brolijos stovykla rikiuotėje. Kairėje stovyklos viršininkas v.s.fil. Kazys Matonis, šalia - ps. 
Vincas Giedraitis ir kt.

krašte.

ir malda:

Vieni iškeliaujame 
kasmet, kiti tik pirmą 
kartą iš namą ir į stovyk
lą. Tačiau, visi keliaujame 
į naują nuotykių ir 
pamokų gyvenimą Tavo 
gražioje gamtoje. Lydėk 
kiekvieną mūsų žingsnį 
Viešpatie!
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"Liškiavos pilies" prityrusių skautų pastovyklė. Antroje eilėje kairėje - viršininkas v.s.Donatas Ramanauskas

LIŠKIAVOS PILIS
"Liškiava, Lietuva, Skautija

Prityrę skautai visada BUDI!"

Prityrusių skautų pastovyklės DIENORAŠTIS
2003 m. rugpjūčio 6 d., Trečiadienis

Pirma stovyklos diena. Jau antradienį iš vakaro 
pradėjo suvažiuoti prityrę skautai iš įvairių vietovių. 
Po pusryčių pradėjome statyti pastovyklės vartus. Tie, 
kurie buvo primiršę pionerijos surišimus, tuoj vėl 
išmoko ir visi gražiai dirbo kartu. Pavalgę pietus, 
baigėme vartų statybą ir dar suspėjom pastatyti stiebą 
pastovyklės gairei. Likusį laiką visi mokėsi kaip 
sušpleisuoti likusius virvių galus į 15 pėdų ilgio vienti
sas virves.

Penktą valandą po pietų įvyko Brolijos gairės 
nuleidimas ir kiek vėliau Jubiliejinės stovyklos atidary
mas.

Po vakarienės mūsų skautai pasiskirstė į skiltis. 
Kiekvienoje palapinėje tilpo po du skautus, tai visi 
turėjo progą išsirinkti palapinės draugą. Po to maišėme 
poras taip, kad kiekvienoje skiltyje būtų skautai iš 
kelių vietovių, kad bent keletas naujų draugysčių 

užsimegstų stovyklos metu. Susidarė keturios stiprios 
skiltys: "Baisūs briedžiai", "Išnaudoti zuikiai", 
"Geležiniai žirgai" ir "Juodi lokiai". Skiltininkais 
buvo Gintaras Gaputis iš Montrealio, Linas Kasputis - 
Detroito, Lukas Dzidolikas - Los Angeles, Viktoras 
Jučas - Chicago, Darius Subatis - Bostonas.

Miškas labai sausas, ugnį kurti draudžiama, tai 
broliai Aidas ir Konradas suorganizavo susipažinimo 
vakaronę su prityrusiomis skautėmis. Vyko žaidimai, 
pokalbiai. Po vakaronės - į lovas. Oras šaltas, gera 
miegoti. Taip pat - nėra uodų!!!

Rugpjūčio 7 d., Ketvirtadienis
Mūsų siekis šioje stovykloje yra išmokti apie 

kalnalipystę ir suteikti progą skautams įsigyti tą spe
cialybę. Todėl planuojame kasdien iškylauti dviračiais 
ar pėsčiom. Šiandien prieš pusryčius užsidėjome 
kuprines ir nužygiavome iki Ramiojo vandenyno
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Skautiškoji patirtis... v.s.Bronius Naras iš Shrewsbury MA, ps.fil.Tomas Dundzila - Washington, 
s.fil. Vytenis Kirvelaitis - Chicago, v.s. Romas Otto - Toronto, ps. Andrius Gaputis - Montreal.

rajono stovyklavietės "Rarnbyno", kuri randasi už 1.5 
mylios nuo mūsų pastovyklės Holcomb Valley Scout 
Reservation. Grįžus pusryčiams buvo puikus apeti
tas!

Po pusryčių susirinkom prie sandėlio, kuriame 
laikomi kalnų dviračiai (mountain bikes). Po trumpos 
BSA instruktorių pamokos, skautams buvo pri-
taikyti atitinkamo dydžio dviračiai ir šalmai. 
Kiekvienas turėjo pravažiuoti trumpą kliūčių 
taką, o po to važinėjosi Holcomb Valley stovyklos 
apylinkėje. Kai kurie takai buvo Jabai statūs 
(aukštyn ir žemyn) ir akmenuoti. Ten nukristi 
būtų buvę nekas, bet mūsų skautai gerai atlaikė.

Vėliau brolis Varpas mokė skautus kaip rišti 
reikalingiausius kalnalipystei mazgus. Po pietų, 
atlikę plaukimo egzaminą ir patikrinimą, atsi
gaivinome stovyklos baseine. Dvi skiltys šiandi
en gavo progą kopti laipiojimo siena (climbing 
wall), kuri yra net 32 pėdų aukščio ir tris lipimo 
takus nuo labai lengvo iki labai sunkaus.

Vakare - pirmas stovyklos bendras "laužas". 
Be ugnies, bet vistiek labai smagu.

Rugpjūčio 8 d., Penktadienis
Iškyla dviračiais. BSA instruktoriai Dustin ir 

Chris mus palydėjo žemyn iš mūsų stovyklos 
(kuri randasi 7000 pėdų virš jūros lygio) Van 
Duesen keliu iki North Shore kelio. Pakely vienas 

skautas pasiprašė grįžti atgal į stovyklą. Kelias toks 
akmenuotas, kad BSA palydovui nuleido padangą. 
Teko sustoti ir pataisyti. Nuvažiavę apie 4-5 mylias, 
atsiradome jaukiame parkelyje šalia Big Bear ežero. 
Nors ežero vanduo labai nusmukęs nuo lietaus stokos, 
daug žmonių vistiek plaukiojo laivais ir net skrajojo

Vilkiukai visada Budi! Kairėje - ps. Vytas Dabšys, vidury - 
viršininkas ps. Kęstas Reivydas.

(nuotraukos v.s.Romo Otto ir s.fil. Vytenio Lietuvninko)
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Skautę vyčiy pastovyklė "Medininky pilis". Dešinėje prik
laupęs viršininkas ps.Aras Mattis.

virš ežero ant "parasails". Skaniai pasisotinom 
sumuštiniais ir gaivinančiais vaisiais. Papietavus, 
dar du skautai prašėsi būti parvežami į stovyklą. 
Kelias namo ant Polique Canyon kelio buvo beveik 
vien į kalną. Tie, kurie mokėjo gerai vartoti dvi
račio bėgius, važiavo aukštyn be sustojimo. 
Nesupratusiems bėgių permetimo, teko nuo dvi
račių nulipti ir stumti juos aukštyn. Vienas skautas 
parpuolė ir liko kruvinom rankom bei smakru. Bet 
nusiplovė, apsitvarstė žaizdas ir važiavo toliau iki 
pabaigos. Iš 28-nių pradėjusių ryte kelionę, 23 
užbaigė. Pradėjo aiškėti kas kops sekančią savaitę į 
San Gorgonio kalną.

Po tokios sunkios šiandien kelionės, buvo 
nuostabu, kaip greitai mūsų broliai atsigavo 
vakaro šokiams!

Rugpjūčio 9 d., Šeštadienis
Karaliaus Mindaugo diena. Iš ryto turėjom 

progą pasimaudyti baseine, bet nebuvo labai šilta, 
tai daugelis pasirinko sportą - tinklinį ir kvadratą. 
Prieš piętus spėjome pasiruošti savo "senoviškus" 
drabužius. Po pietų vyko karaliaus Mindaugo 
"karūnavimas". Visi stovyklautojai išdidžiai žygia
vo į aikštę dėvėdami savo specialią aprangą. Buvo 

inscenizuotas prieš 750 metų vykęs Mindaugo 
karūnavimas. Labai įdomu ir smagu.

Po "karūnacijos" visi dalyvavome skautų 
akademikų paruoštoje Lietuvos istorijos "skautoramo- 
je". Dvylikoje stočių buvo išdėstyti plakatai ir 
eksponatai apie senovės Lietuvos aprangą, kalbą, gin
klus, žemėlapius ir 1.1. Irgi labai įdomu ir smagu.

Apie 5 vai. p.p. prasidėjo didysis paradas. 
Tvarkingomis uniformomis skautai ir skautės išsiriki
avo pagal savo vietoves, t.y. Bostonas, Chicaga, 
Detroitas, Clevelandas, Los Angeles ir kiti. Po parado 
daug kas darėsi grupines nuotraukas prisiminimui.

Vakare - didysis bendras "laužas" (be ugnies). 
Smagiai dainavom, žiūrėjom juokingus pasirodymus, 
labai patiko "klausimai tetai Rūtai".

Rugpjūčio 10 d., Sekmadienis
"Atsikėliau anksti rytelį..." Kėlėmės 4 vai. ryto. Iš 

stovyklos išžygiavom apie 5 valandą, dar prieš saulei 
tekant. Kartu su mumis žygiavo brolis kun. Antanas 
Saulaitis, kuris, pakelyje prie didžiulio akmens, 
pravedė trumpą susikaupimo pašnekesį. Tyloje ėjome 
toliau. Norėjome suspėti pasiekti Jono kalno (John 
Peak) viršūnę prieš aušrą. Paskutinė žygio dalis buvo 
be pažymėto tako, bet vistiek suskubom pasiekti 
viršūnę apie 6:15 ryto. Ten radome USGS (United 
States Geological Survey) ženklą (benchmark), kuris 
tiksliai pasako aukštį nuo jūros paviršiaus. Salia 
ženklo randasi "geocache" dėžė. Joje palikti laiškai tų,
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Skauty "Merkinės" pastovyklė, viršininkas v.s.Remigijus Belzinskas paskutinėj eilėj vidury.

kurie čia ansčiau lankėsi. Radom ir brolio Tomo 
Dundzilos laiškelį, kuriame pasveikino atvykusius 
brolius. Keli mūsų skautai irgi paliko savo laiškelius, 
o tada - žemyn. Spaudėm, kad spėtume puryčiams.

*Pp brolio Antano Saulaičio atnašautų šv. Mišių ir 
pietų, prityrę skautai dalyvavo akademikų skautų 
suruoštoje profesijų dienoje (Career Day). Įvairūs pro
fesionalai dvylikoje stočių pasakojo apie savo profesi
jas, atsakinėjo į klausimus. Tarp daugelio profesijų 
buvo ir gydytojas, kunigas, advokatas bei kiti.

Vakarinę programą pagal televizijoje matomą 
"Whose Line is it Anyway" su prityrusių skaučių 
vadovėmis suplanavo broliai Aidas, Konradas ir 
Varpas. Visi buvo suskirstyti į grupes, kurios viena 
prieš kitą varžėsi. Konkursas rėmėsi ant greitos ir 
juokingos improvizacijos, už kurią teisėjai skyrė 
taškus. Vakaronės pabaigoje buvo paskelbti laimėto
jai; jiems įteikta premija.

Rugpjūčio 11 d., Pirmadienis
Šį rytą su prit. skautėmis išėjome iškylauti. 

Pirmoji kelio dalis mus nuvedė į buvusią aukso 
kasyklą. Norint patekti į vidų, reikėjo pro mažą uolo

je angą įlysti į pagrindinį tunelį, kuris vedė apie 100 
m į kalno šoną. Vietose dar matėsi labai maži aukso? 
blizgučiai. Ne visi drįso ten lysti, nes labai daug 
dulkių, sunkiau kvėpuoti. Vis dėl to apie pusę iš 60- 
ties skautų ir skaučių įlindo pasižiūrėti. Pažygiavę 
toliau atsiradome Rambyno stovyklavietėje. Sesė 
Elytė paruošė kompaso žaidimą, o kiti vadovai 
pravedė "pasitikėjimo" žaidimus (trust games) - 
labai įdomu ir smagu. Pietums grįžome į stovyklą. Po 
vakarienės, broliai Edis ir Aidas suorganizavo pri
tyrusių skautų įžodį, kuris vyko Rambyne.

Prityrusio skauto įžodį davė: Antanas Luneckas, 
Andrius Aukštuolis, Kazimieras Šoliūnas, Vytas 
Kapačinskas, Algis Grybauskas, Dainius Fabianovich 
(visi iš Chicagos) ir Edvardas Bataitis iš Los Angeles.

Po tylos, prit. skautų dalinys sėkmingai atliko 
puolimą Seserijos stovykloje.

Rugpjūčio 12 d., Antradienis
Pasiruošimas ryt dienos iškyloms. Brolis Romas 

Otto su viena grupe diskutavo tikslus ir reikalavimus 
dėl "survival camp" iškylos, o brolis Varpas tikrino 
kuprines ir reikmenis tų prit. skautų, kurie rytoj kops
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į San Gorgonio kalno viršūnę.
Po piet skiltys dar gavo progą pajodinėti arkliais ir 

palaipioti "climbing wall".
Vakare buvo bendras laužas.

Rugpjūčio 13 d., Trečiadienis
Į pusryčius visi atėjome jau pilnomis kuprinėmis. 

San Gorgonio grupė pasidalino maisto davinius, 
prisipildė vandens butelius. Visi pasisvėrėm su pil
nomis kuprinėmis. Kuprinių svorio vidurkis išėjo 48 
svarai.

San Gorgonio skiltį sudarė Matas Anužis, Tadas 
Anužis, Vytas Kasputis, Linas Kasputis, Aras Butkūnas 
(visi iš Detroito), Jonas Vaičikonis ir Vytas Kapačinskas 
iš Chicagos, Nicholas Hallal iš Cleveland. Vadovai - 
Donatas Ramanauskas, Varpas de Sa Pereira, Aidas 
Mattis, Tomas Dundzila ir Bronius Fabijonas.

Pusantros valandos važiavome iki kalno tako 
pradžios (trailhead) netoli Fish Creek (apie 8000 pėdų 
aukščio), kuris randasi į šiaurės rytus nuo San 
Gorgonio kalno. Apie 12 vai p.p. pradėjome žygį. 
Karšta ir saulėta. Kuprinės sunkios, o takas beveik vien 
aukštyn. Tokioje aukštumoje sunku alsuoti; kas pus
valandį sustojam pailsėti, atsigerti vandens ir užkram- 
tyti užkandžio (trail mix). Nors žygis ir sunkus, bet visi 
gėrėjosi ir stebėjosi kalno bei gamtos grožiu. Po kelių 

valandų atsiradome kryžkelėje, kuri vadinasi 
Mineshaft Saddle. Aukštis 9820 pėdų. Nuo tos 
kryžkelės pasirinkome taką vedantį žemyn į 
stovyklavietę vardu Mineshaft Flats. Atvykom į ją 5 
vai. p.p. Prasidėjo nakvynės įsirengimas ir paruošimas 
vakarienės. Keturi vadovai paėmę tuščius vandens 
butelius ir filtravimo pompas keliavo vieną mylią iki 
upelio parnešti vandens. Upelio krantas buvo labai 
apžėlęs spygliuotais ir "stinging nettle" augalais, 
kurie labai apsunkino vandens sėmimą. Grįžę 
stovyklavietėn vandens nešėjai irgi stipriai 
pavakarieniavo džiovintais makaronais (Ramen noo
dles) ir dešrelėmis. Likusį maistą sudėjom į "bear 
bag" ir iškėlėm į didelį medį. Laužo kūrenti negalima, 
tai saulei leidžiantis apie 8-tą valandą visi ėjo miegoti, 
žinodami, kad rytoj laukia dar ilgesnis žygis.

Nedalyvaujantys kelionėje į San Gorgonio kalną, 
25 "Liškiavos pilies" pastovyklės prit. skautai po pus
ryčių pilnomis kuprinėmis nukeliavo apie pusę 
mylios į "primitive camping" pastovyklę. Ten jie 
turėjo įsirengti miegojimui pastogę, patys pasiruošti 
pietus ir vakarienę. Broliai Edis Leipus ir Romas Otto 
prižiūrėjo, kad viskas gerai vyktų.

Rugpjūčio 14 d., Ketvirtadienis
Antroji San Gorgonio kalno kelionės diena.

Jubiliejinėje stovykloje savo patirtimi dalinosi LSB "Ąžuolo" vadovų mokyklos buvę kursantai, mokyklą baigusieji ir jos vadovai.
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Stovykloje susitiko LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Romas 
Rupinskas ir ps. Jonas Rukšėnas iš Australijos. Brolio Rukšėno 
uniformą puošia dviejų jubiliejinių stovyklų ženklai - šių 
jubiliejinių metų pirmos stovyklos Australijoje sausio 2-1 1 d. 
"Vilniaus sapnų" ir "Karaliaus Mindaugo" JAV, Kalifornijoje

Kėlėmės 5 vai. ryto, prieš saulei tekant. Pusryčiams 
paruošėm karštos košės. Atsigabenę daugiau vandens 
iš North Fork Spring, susidėjome daiktus ir 
išžygiavome iš Mineshaft Flats stovyklavietės apie 8 
val.r. Mineshaft Saddle kryžkelę pasiekėm už pusva
landžio. Ten, slaptoje vietoje palikome miegmaišius, 
nereikalingus reikmenis ir drabužius. Kuprinėse pasi
likome tik vandens ir maisto. Pakely suradome nukri
tusio lėktuvo liekanas; atrodo jau nuo senų laikų. 
Lipant aukštyn ir aukštyn, augmenija vis daugiau 
retėjo, kol, besiartinant prie kalno viršūnės, liko vos 
keletas spygliuotų krūmų ir samanų. Spaudėm toliau 
ir Mt. San Gorgonio 11500 pėdų viršūnę pasiekėm 
11:30 vai.d. Vaizdas nuostabus! Truputį miglota 
(hazy). Visi pasirašėme kalno knygoje, kurią 
suradome "geocache" dėžėje. Tada skaniai vaišinomės 
sūriu, džiovinta dešra ir sausainiais. Nuo stipraus vėjo 
slėpėmės tarp akmeninių sienų, tarp kurių kiti iškylau
tojai kartais pernakvoja ant kalno viršūnės. 
Nusifotografavome su Lietuvos trispalve ir 
"Liškiavos" pastovyklės gaire. Apie 12:30 vai. 
pradėjome leistis žemyn. Brolis Varpas mus -vedė 
"cross country" - sutrumpintu keliu atgal. Vietose 
takas buvo labai status. Skautams labai patiko taip 

iškylauti. Į Mineshaft Saddle sugrįžome apie 2 val.p.p., 
susidėjome paliktus daiktus, dar prisipildėme van
dens iš paslėptų butelių. Išeinant iš Mineshaft Saddle 
dangus pradėję labai niauktis ir paskutinę žygio 
valandą pradėjo smarkiai lyti. Nuvargę ir sušlapę Fish 
Creek trailhead pasiekėm apie 4:30 val.p.p. Broliai 
Marius Anelauskas ir Vincas Giedraitis mūsų laukė su 
karštais užkandžiais - quesadillas. Link Holcomb 
Valley, į stovyklą išvažiavome 5 valandą ir tik, tik sus
pėjom įžygiuot į valgyklą vakarienei.

Brolio Otto vadovaujamoj "survival camp" pas- 
tovyklėj stovyklavę prit. skautai dar išėjo į žygį prie 
"Mushroom Rock", kur turėjo progą išbandyti savo 
gabumus kopti į uolas. Atrodo, kad visiems patiko.

Vakare buvo antri ir paskutinieji stovykloje šokiai. 
Šokių tema - "Toga party". Juos organizavo skautai 
akademikai. Labai smagu.

Rugpjūčio 15 d., Penktadienis
Paskutinė stovyklos pilna diena. Nuėmėm 

įrengimus ir tvarkėme pastovyklę. Po pietų dar liko 
laiko smagiai pajodinėti, šaudyti strėlėmis, palaipioti 
lipimo siena. Programą baigėme tinklinio turnyru, 
kurį laimėjo "Geležinių Žirgų" skiltis.

Paskutiniame "Liškiavos pilies" prityrusių 
skautų pastovyklės gairės nuleidime buvo įteikti 
sekantys atžymėjimai:

Skautiškiausias prit. skautas - Niek Hallal iš 
Cleveland

Tvarkingiausias - Kaziukas Šoliūnas - Chicago 
Pavyzdingiausias - Jonas Vaičikonis - Chicago 
Geriausia skiltis - "Geležiniai Žirgai", skiltininkas

Viktoras Jučas
5 vai. pavakary prasidėjo stovyklos užbaigimo 

ceremonijos. Liūdna baigti stovyklą, nors daugelis jau 
ir namų pasiilgo. Po vakarienės baigėme tvarkytis ir 
tada į paskutinį bendrą laužą. Po laužo jaunimas 
nebenorėjo eiti gulti, tai davėm leidimą prit. skautams 
ir skautėms pratęsti pastogėje vakaronę iki pirmos 
ryto.

Rugpjūčio 16., Šeštadienis
Kelionė namo. Dalis prit.skautų į Los Angeles oro 

uostą autobusu išvyko 5:30 ryto, sekantieji - 10 vai. 
Broliai skautai iš Los Angeles dar pasiliko ilgiau 
užbaigti stovyklos sutvarkymo darbus. Didelis ACIŲ 
jiems už visą talką beruošiant šią stovyklą.

v.s.fil. Donatas Ramanauskas
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Iš "Kunigaikščių šalies" albumo
"Merkinės pilies" -

"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinės stovyklos "Merkinės pilies" pastovyklės skautai prie Big Bear Lake Solar Observatory.
Antros eilės kairėje - draugininkas Tomas Beržinskas, o dešinėje - draugininko pavaduotojas Vėjas Belzinskas

Jubiliejinėje stovykloje susi
draugavo skautai iš kelių vietovių. 
Čia - iškylos metu ant Pacific Crest 
tako Martynas Gimbutis (Los 
Angeles), Vytis Anužis (Detroit), 
Linas Šepikas (Los Angeles), Tadas 
Taraškevičius (Cleveland), Laimis 
Belzinskas (Cleveland), Karigaila 
Reventas (Virginia Beach) ir Matas 
Hallal (Cleveland)
Nuotraukos R.Belzinsko
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Iškyla dviračiais Saudom strėlėmis Nuotr.B.Prasauskienės
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Vi Iki ūky pastovy klės -

Vilkiukų pastovyklės broliai su vadovais ps.Kęstu Reivydu ir ps. Vytu Dabšiu prie jų įrengtos meteorologijos 

stoties. . Nuotr. B.Prasauskienės

Išplausim aukso... Nuotr. V.Lietuvninko

Nors ir pavargę, bet vilkiukai vis budi! Edvardas 
Dabšys, Andrius Polikaitis ir Lukas Žygas su vadovu 

ps.Kęstu Reivydu.
Nuotr. M.Sodeikos
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Skaučių Seserijos "Kernavė"

Skaučių Seserijos "Kernavės" stovyklautojos prie nuostabaus dydžio rūtelės.

LSS "Kernavės" stovyklos vadovės:

Stovyklos viršininkė
Viršininkės pavaduotoja
Komendante
Seserijos iždininkė
Ūkio skyriaus vedėja
Seserijos rajono papuošimų vadovė
Laužavedės /

Vyr. skaučių ir gintarių pastovyklės virš.
Vyr.skaučių ir gintarių pastovyklės vadija

Prityrusių ir jūrų skaučių pastovyklės virš 
Prityrusių ir jūrų skaučių pastovyklės vadija

Skaučių ir jūrų jaunių pastovyklės virš.
Skaučių ir jūrų jaunių pastovyklės vadija

Paukštyčių ir udryčių pastovyklės virš.
Paukštyčių ir ūdryčių pastovyklės vadija

v.s. Dalia Trakienė
s.fil. Alma Vilkaitė Stočkienė 
g.v.v. Kristina Jonušaitė 
v.s. Irena Markevičienė
Kristina Bandžiulienė
v.s.fil. Gilanda Matonienė 
vyr.sk. Janina Griciūtė 
ps.Daina Šliterytė
j. s.fil. Virga Rimeikienė 
vyr.sk.v.sl. Stefutė Utz 
vyr.sk. Aušra Venckutė 
g.v.v. Rita Dičiutė Tumas 
ps.fil. Elytė Maurukienė 
vyr.sk.v.sl. Indrė Žukauskaitė 
vyr.sk. Daiva Mattytė 
vyr.sk. Rasa Milo
s.fil. Renata Ramanauskaitė Borucki 
s.fil.Indrė Paškauskienė
ps. Rasa Ramanauskienė 
vyr.sk. Veronika Taraškaitė 
vyr.sk. Nyka Aukštuolytė 
vyr.sk. Elina Venckienė 
vyr.sk.sl. Aurelia Končiutė 
vyr.sk.sl. Viktorija Trakytė
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Visu trijy Chicagos tunty - "Nerijos", "Lituanicos" ir "Aušros Varfy-Kernavės" atstovai

Paukštyčiy vadovė Elina Venckienė ir jaunesnioji sesė ruošiasi
, - .i. Sudėsim puokštes

dažyti gėlėms vazonėlius. r

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 29 SKAUTŲ AIDAS

31



LSS Jubiliejaus iškilmėse v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ, v.s.fil. Kazys Matonis, v.s. Irena Markevičienė, v.s. Birutė Banaitienė ir 
Skaučiy Seserijos VS, "Kernavės" stovyklos viršininkė v.s. Dalia Trakienė.

"Baltijos" tunto sesės iš Boston, MA
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"NERIES" PASTOVYKLE
"Neries pakrantėj Gabijos liepsna

- Kernavės dvasia!"

"Laisvės Varpo" vietininkijos atstovės iš Philadelphijos

"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinėje 
stovykloje gintarės ir vyresniosios skautės 
iš tolimiausių Amerikos kampų susibūrė 
Seserijos "Kernavės" stovykloje, "Neries" 
pastovyklėje. Daugiau nei 30 sesių kartu 
su komendante vyr.sk. v.sl. Stefute Utz 
jausmingai sušukdavo pastovyklės šūkį - 
"Neries pakrantėj Gabijos liepsna - 
Kernavės dvasia!"

Stovykloje įsikūrėme greitai ir tuoj 
įsijungėm į įvairias BSA pasiųlytas progra
mas. (Ačiū, Broli Tomai). Visoms teko jod
inėti arkliais, šaudyti strėlėmis, lipti į 
bokštą-laipiojimo sieną ir retkarčiais atsi
gaivinti baseine. Gintarės suprojektavo 
tradicinį laivo denį ir iškėlė jūrų skaučių 
vimpilus, o vyr. skautės pastatė pastovyk
lės vartus ir juos papuošė gaire. 
Viršininkės pavaduotojos g.v.v. Rita 
Dičiutė-Tumienė ir vyr.sk.v.sl.t.n. Aušra 
Venckutė energingai vadovavo užsiėmimų 
programai.

Savaitgalį svečiavosi j.s. Ramunė 
Dičius, tai turėjome progą paklausyti jos 
pašnekesio apie lietuvių pagonių tikėjimą. 
Po to sesės, pasipuošusios vainikais, sen
oviniais drabužiais ir plačiomis 
šypsenomis dalyvavo Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo šventėje. Sekmadienio vakar
inė programa buvo labai įdomi. Skautai 
vyčiai ir budžiai pakvietė seses į savo pas- 
tovyklę koncertui. Ten jas vaišino ir daina
vo joms sukurtas dainas. Vakaras smagiai 
tęsėsi toliau dalyvaujant akademikų 
s/iruoštuose "Survivor" naktiniuose 
žaidimuose.

Pirmadienį išvykome į netoli esančią 
Ramiojo vandenyno rajono Rambyno 
stovyklavietę naktinei iškylai. Kun. 
Antanas Saulaitis pušyne mums pravedė
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susimąstymą, o baigiantis šv. Mišioms dangus 
pasipuošė žvaigžde virš mūsų ratelio. Antradienį, 
saulei tekant, slaptoje vietoje daugiau nei 60 sesių 
susirinko į Vilijos Vilimaitės ir Rūtos Bagdonavičiūtės 
įspūdingą vyresniosios skautės įžodį. Gerai pailsėju
sios, po pietų nuvykom į "Big Bear Lake" miestelį ir, 
pasikėlę keltu į kalno viršūnę, apžiūrėjom visą vietovę.

Antros savaitės bėgyje sesė Milda Kvedarienė 
aplankė mūsų pastovyklę ir pamokė seses austi ilgą 
pintą juostą. Visa pastovyklė audė tą didžiulę juostą 
kartu. Skautų akademikų suruoštoj "profesijų" dieno
je, sesės turėjo gerą progą pasikalbėti apie universite
tus bei profesijų pasirinkimą. Vakare su paukštytėm, 
vilkiukais ir jaunom šeimom smagiai dainavom prie 
žibintų "laužo", o skautai vyčiai mums pritarė 
gitaromis.

Ketvirtadienį su vyčiais ir budžiais išsiruošėm 
į Desert View. Nors buvo sunku anksti keltis ir 3 
valandą ryto išvykti, bet buvo verta pamatyti saulę 
tekančią virš Mojave dykumos. Po vakarienės sesės 

pradėjo ruoštis "Toga" šokiams. Antklodės, paklodės, 
skaros ir staltiesės stebuklingai pavirto į vakarines 
sukneles ir visos iškeliavo į šokius.

Jubiliejinės stovyklos saulėtos dienos ir šaltos, 
mėnulio apšviestos naktys prabėgo per greitai. Smagu 
prisiminti dainą, kuri dažnai skmbėjo mūsų pastovyk- 
lėje -

Ar pamatysiu tave vėl drauguže?
Ar atsiminsiu stovyklos dienas?
Nors tas lauželis seniai jau užgeso,
Pasiliks širdyje šiluma visada.

Liks širdyje šiluma.

j.s.fil. Virga Rimeikienė
"Neries" pastovyklės viršininkė

"Neries" pastovyklės sesių išvyka į Big Bear Lake.
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Šv. Mišiose kartu meldėsi gintarės, vyr. skautės, skautai vyčiai ir budžiai.

Akmeninis grybas
P

rityrusių skaučių "Rasos" pastovyklė atsikėlė anksti šeštadienio rytą ir tuoj 
pat po pusryčių pradėjo kelionę į "grybo akmens" vietovę. Keliaujant 
pieva, karšta saulė švietė ant mūsų prakaituojančių kūnų. Turėjome perlip

ti spygliuotos vielos tvorą, tai kelios merginos apsidraskė savo kojas. Išeidamos 
iš stovyklos, pamatėm apdaužytą mašiną, smėlėtu keliu pro mus labai greitu 
tempu pravažiavo "dirt bikers". Sustojom prie "Wilbur" kapo ir pasikalbėjome 
apie jo atsiekimus bei legendas apie jo mirtį.

Neužilgo pasiekėm Rambyną, Kalifornijos skautų stovyklavietę. Iš 
pradžių manėm, kad kelias bus lengvas, bet kai pamatėm daugybę didelių 
akmenų, supratom, kad bus sunku lipti. Kelis kartus pasiklydom, bet pagaliau 
suradom teisingą kelią.

Po visų nuotykių atvykom prie "grybo akmens". Ant jo susėdusios, mes 
žiūrėjom į gražią gamtą, įspūdingus vaizdus, medžius ir kalnus. Pasidarė liūdna, 
nes žinojome, kad gal daugiau niekad nebesugrįšim į šią įdomią vietą.

Artėdamos prie stovyklos, susirikiavome ir grįžome linksmai dainuo
damos. Buvome pavargusios, ištroškusios, prakaituotos, bet labai patenkintos 
mūsų atsiekimu.

Sesės Aura Neidhardt, Lia Šukytė, Kima Bacevičiūtė, Vilija Dudor, Renata 
c-Simonaviciute

("Jubiliejinės stovyklos naujienos")
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Akademinio Skautų Sąjūdžio "Karūna"
"Karūnos" stovyklos vadovai:

Stovyklos viršininkė
Komendantas
Programos vedėjas
Programos koordinatorė su kitomis stovyklomis
Ūkio skyriaus vedėjas
Laužavedys
Fotografai, korespondentai
Dainavimo instruktorė
"Tauro Rago" orkestro vadovas

v.s.fil. Zita Rahbar 
s.fil. Jonas Variakojis 
senj. Moacir de Sa Pereira 
ps.fil. Julytė Kudirkienė 
s.v. Dainius Petronis 
senj. Audrius Avižienis 
s.fil. Nida Petronienė ir kiti 
Gitana Variakojienė 
ps.fil. Andrius Kudirka

Prie puikios ASS stovyklos gairės, kurią pagamino fil. Tina 
Antanaitytė-Buntinienė ("karūna" - akademikai skautai ir 
skautės susiėmę rankomis), matome seses Adriją Karaliūtę, 
Mirandą, Julytę Kudirkienę, Reginą Griškelienę, Aušrą 
Mulokaitę, Laurą Lauciutę, Zitą Kuliešytę, Jurgitą 
Karpavičiūtę ir kt.

(Nuotraukos s.fil. Vytenio Lietuvninko)

DAVĖ PASIŽADĖJIMUS...
Akademinis Skautų Sąjūdis džiaugiasi naujais 

nariais. Ypatinga šventė įvyko "Karūnos" stovykloje, 
kai į tikrąsias nares Akademikių Skaučių Draugovėje 
buvo pakeltos t.n. Audra Bielskutė, t.n. Aurelija 
Končiūtė, t.n.Rasa Milo, t.n. Viktutė Sušinskaitė, t.n. 
Viktorija Trakytė ir t.n. Siga Vasaitytė, o į Korp! Vytis 
senjorus - Saulius Anužis.
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Jubiliejinėje stovykloje skauty akademiky grupelė stebėjo pastovyklėse programą, rinko apie skautus žinias ir nežinant nuste
bindavo skautus ar vienetus "Mindaugo medaliais". Kandidatai apdovanojimui buvo atrinkti iš ty, kurie kaip nors specialiai 
nusipelnė - ar ką nepaprasto atliko, ar labai visus prajuokino, ar pavyzdingai elgėsi ir 1.1. Vilkiuky pastovyklė gavo pirmąjį 
"Mindaugą" už meteorologijos stoties pastatymą. Jie buvo viešai pagirti ir apdovanoti. Nuotraukos viduryje - šviesiais 
marškinėliais vilkiukas su medaliu, o sekančias dienas vis kitas vilkiukas tą medalį gavo nešioti.

Raportuoja komendantas s.fil. Jonas 
Variakojis

Mindaugo dienoje atžygiuoja "Karūnos" stovykla. "Karalienė" - ASS stovyklos virš, 
v.s.fil. Zita Rahbar, toliau "dvaro" narės - Daina Zemaitaitytė, Siga Bielskutė, Lina 
Matušaitytė, Regina Griškelienė, Jurgita Karpavičiūtė ir kt.
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STOVYKLA,
KURIOS NIEKADA
NEUŽMIRŠIU

Vėliavininkės - Viktorija Sušinskaitė, Jurgita Karpavičiūtė (iš 
Lietuvos) ir Elenutė Sventickaitė.

K
iekvieną vasarą visame pasaulyje vyksta daugy
bė įvairiausių skautiškų stovyklų. 2003-ieji - 
ypatingi metai, nes lietuvių skautams tai yra 

Jubiliejinės stovyklos metai - ir nesvarbu, ar Lietuvoje, 
ar Amerikoje, lietuviai skautai susirenka tam, kad 
pajustų bendrumo dvasią, pagerbtų tradicijas, 
užmegztų naujas pažintis ir atgaivintų senas, 
pasimokytų vieni iš kitų įvairiausių dalykų, kad 
tiesiog praleistų šiek tiek laiko drauge.

Vos pasibaigus Lietuvoje vykusiai Tautinei stovyk
lai "Skilties dvasia" 2003", atsisveikinusi su tėvais, 
draugais ir Lietuvos akademikais, išskridau į JAV, kur 
po savaitės Kalifornijoje, San Bernardino kalnuose, 
turėjo prasidėti Lietuvių Skautų Sąjungos organizuoja
ma Jubiliejinė stovykla. Galimybę keliauti į šią stovyk
lą man suteikė Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno 
fondas (pirmininkas fil.V.Mikūnas). Išvykstant iš 
Lietuvos buvo neramu, nes taip toli vykau pirmą 
kartą, be to, visiškai viena. Visas jaudulys dingo, kai 
nusileidus lėktuvui Čikagos oro uoste mane pasitiko 
fil. J.Variakojis. Pasijutau iš tikrųjų laukiama, buvau 
sutikta labai šiltai tiek Jono, tiek jo žmonos Gitanos. 
Buvo gera girdėti lietuvių kalbą, skambančią už 
tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos, gerti arbatą ir 
priglausti pavargusią galvą minkštoje lovoje.

Buvo labai keista, bet malonu pasitikti rytą 
Amerikoje. Manęs jau laukė kelionė lėktuvu į Omaha, 
iš kur kartu su s.I.Lileikiene turėjome išvykti į stovyk
lą. Su siaubu galvojau, kaip reikės nuvažiuoti daugiau 
negu tūkstantį kilometrų automobiliu, bet po to 
supratau, jog tai vienas malonumas. Tos kelios dienos 
kelionės tikrai neprailgo. Niekada net nesvajojau, kad 
pamatysiu tiek valstijų, įvairių kraštovaizdžių, 
žmonių, kad turėsiu galimybę išvysti Las Vegas. Vis 
dėlto didžiausi netikėtumai dar laukė ateityje. Kai 
rugpjūčio 6 dienos rytą pasiekėme stovyklavietę, 
supratau, kad niekada net nebūčiau pagalvojusi, jog 
turėsiu galimybę stovyklauti Kalifornijos kalnuose. 
Negąsdino net tai, kad buvo siaubingai karšta, trūko 
oro ir skaudėjo gerklę. Meluočiau, jei sakyčiau, kad 
tuo metu nenorėjau namo, atgal į Lietuvą, bet praėjus 
keliom dienom suvokiau, kad patirti tai, ką galiu patir
ti čia, Amerikoje, yra tikrai veringa ir naudinga man 
asmeniškai, o taip pat aš galėsiu visą įgytą patirtį per
duoti Lietuvos skautams, ypač akademikams.

Kadangi mane į Jubiliejinę stovyklą Amerikoje 
pasikvietė akademikai (ASS pirmininkė fil. Z. Rahbar), 
tai natūralu, kad gyvenau būtent jų pastovyklėje. 
Bene smagiausia stovyklos dalis buvo susipažinimas 
su visais. Patekau į tikrai įdomių ir linksmų žmonių
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kompaniją. Neįmanoma papasakoti visko, ką mes 
veikėme stovykloje, todėl norėčiau pabrėžti tuos 
dalykus, kurie labiausiai įstrigo atmintin. 
Didžiausią įspūdį man paliko naujų narių pakėli
mai į senjorus ir tikrąsias nares. Visa širdimi 
suvokiau, jog visame pasaulyje lietuvius 
akademikus sujungia tie patys tikslai, siekiai, tas 
pats pasižadėjimas veikti kartu. Buvo labai keista, 
nes apeigos labai skiriasi nuo tų, kurias turi 
Lietuvos akademikai, tačiau bendra dvasia buvo 
tikrai pakili ir kai kurių žmonių pasiryžimas ir 
atsidavimas iš tikrųjų vertas susižavėjimo. 
Negaliu nepaminėti tokių renginių, kaip 
akademikų krikštynos ir Blynų balius. Ir dabar 
dar prisiminus kai kurias šių atrakcijų detales 
norisi nuoširdžiai nusijuokti. Taip pat tikrai 
intelektualios kasdienės diskusijos apie įvairius 
svarbius dalykus, tokius, kaip ASS ideologija, tau
tinis identitetas, kalbos svarba ir jos slidumas, 
buvo ta programos dalis, kurios labai trūksta 
stovyklose Lietuvoje.

Šv. Mišių metu fil. Andrius Kudirka ir s.v. Aidas Mattis

Stebėdama visa tai, kas vyksta Amerikos lietuvių 
stovykloje, neišvengiamai viską lyginau su 
Lietuvos stovyklomis. Buvo keista, kad maistą 

gaminasi ne patys stovyklautojai (nors meksikietiškas 
maistas buvo tikra atrakcija), kad neteko nė karto 
užuosti tikro laužo dūmų (sausra sudarė per didelį 
gaisro pavojų.red), kad nė karto nepamačiau rūko, 
kuris yra neišvengiama Lietuvos stovyklų vakarų 
dalis, taip pat šiek tiek kitokios dainos, skambančios 
bendruose laužuose 
ir pastovyklėse. 
Tačiau per dešimt 
dienų aš prie visko 
labai pripratau ir 
skausmingai suvoki
au, kad čia, 
Kalifornijos kalnu
ose, aš visam laikui 
paliksiu savo širdies 
dalelę.

Šiek tiek 
laiko praleidusi Los 
Angeles, išskridau į 
Čikagą. Jau kitą 
dieną grįžau į 
Lietuvą. Kai lėktu
vas leidosi Vilniaus 

t.n. Viktorija Sušinskaitė vadovauja vienai iš skautoramos apie Mindaugą stočiy.oro uoste, lijo jau 

šaltas rudens lietus, tačiau buvo gera vis dar jausti 
Kalifornijos saulės pėdsakus ant veido, prisiminti šiltus 
žmonių veidus ir suvokti, jog kartais dideli atstumai 
nereiškia nieko, kai žmones jungia tie patys siekiai, ver
tybės, idealai.

Ad Meliorem!
Ln. Jurgita Karpavičiūtė

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 37 SKAUTŲ AiD'AS

39



"Karūnos šalies" jaunų šeimų pastovyklė
Mindaugas - Karalius Lietuvos 

Auksinė karūna ant galvos!

Saulėtos Kalifornijos kalnuose
susirinko virš 40 tėvelių, mamyčių, 
liepsnelių ir giliukų dalyvauti 

"Karaliaus Mindaugo" Jubiliejinės 
stovyklos jaunų šeimų pastovyklėje. 
Tarp tėvelių buvo skautininkių, skau
tininkų, jūrų skaučių, skautų vyčių, vyr. 
skaučių, ateitininkų ir tokių, kurie nors 
neaugę skautiškoje dvasioje, bet norėjo, 
kad jų vaikučiai dalyvautų skautų orga
nizacijoje.

Pastovyklės viršininke buvo v.s.fil. 
Daina Kasputienė,

Komendante - s.fil. Regina 
Polikaitienė,

Programos vadovės - vyr.sk. 
Ramona Budrienė ir skautė Vida
Jatulienė

Nors dauguma stovyklavo tik 
savaitgali, programa buvo pilna ir links
ma. Mūsų jauniausi skautukės ir skau
tukai iškylavo sekdami kelionės ženklus, 
gausiai pasirodė bendro laužo metu 
šeštadienį vakare, aplankė Moonridge 
Zoologijos sodą Big Bear mieste, jodinėjo 
arkliais ir darė įvairius meno rankdar
bius. Vaikučiai smarkiai klijavo ir dažė 
besiruošdami Mindaugo karūnavimo 
iškilmėms. Stovyklos parade jaunų 
šeimų nariai išdidžiai žygiavo pasipuošę 
karūnomis ir nešdami šeimų skydus.

Stovykloje vaikučiai su entuziazmu 
žygiuodavo į vėliavų nuleidimą, pasi
maudė šaltam baseine ir bandė gaudyti 
burundukus. Jie kas naktį krisdavo į 
lovytes saldžiai pamiegoti, net ir tėveliai 
buvo pavargę... Visi pritarė, kad buvo
įspūdinga stovykla.

> < Žiūrint į jaunų šeimų pastovyklės stovyklautojus,Drauaės - sesės - skautės... Nina Kasputytė, Mya Chiapetta, ..
uiuuyei seses n/' galime matyti, kad lietuviškoji skautija dar gyvuos.
Julytė Kasputytė ir Virgis Kasputis

D.Kasputienė
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"Karūnos šalies" stovyklautojai pasiruošę paradui: Regina Polikaitienė, Jonukas Hirschfeld, Marius Jatulis, Nina Kasputytė, Tomas 
Pečiulis, Alanta Budrytė, Zigmas Reškevičius, Julytė Kasputytė, Augustinas Sandoval su mamyte Vanesa Kašelionyte-Sandovai.

Nina Kasputytė ir Alanta Budrytė puošia karūnas iškilmėms
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IŠLYDĖTI

s. Birutė Šimanskienė
mirė 2003 m. gegužės 9 d., Brandford, CT

Sesė Birutė, gyvendama Hartforde, CT., vadovavo 
paukštytėms "Šatrijos" vietininkijoje, buvo Atlanto 
rajono jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja. 1965 m. 
rajono stovykloje vadovavo paukštyčių pastovyklei, 
taip pat buvo "Neries" vietininkijos vietininke 
Waterbury, CT.

1965-1966 m. s. Birutė Šimanskienė Skaučių 
Seserijos vadijoje ėjo jaunesniųjų skaučių skyriaus 
vedėjos pareigas. Jos rūpesčiu buvo užbaigta 
paukštyčių ženklų programa paruošiant Darbštumo 
ženklelį, kurį suprojektavo vyr.sk.v.sl. Audronė 
Pakštienė. 1966 m. patvirtintas jaunesniųjų skaučių 
vėliavų, gairių ir gairelių reguliaminas, nustatytos 
naujos paukštytėms uniformos.

Sesė Birutė reguliariai siuntė jaunesniųjų 
skaučių vadovėms sueigų planus, žaidimus, įvairiau
sius rankdarbių pavyzdžius, 1965-1966 m. paskelbė 
jaunosioms laikraštėlio konkursą.

Į skautininkės laipsnį pakelta 1965 m.

v.s.fil. Vytenis Statkus
mirė 2003 m. spalio 18 d., Lemont, IL., 
sulaukęs 88 m.

Brolis Vytenis Lietuvoje II-oje Tautinėje stovykloje 
1938 m. buvo apdovanotas Ordinu Už Nuopelnus, 
apie skautų akademikų veiklą ir Tautinę stovyklą rašė 
"Mūsų Vyčio" ir "Kario" žurnaluose.

Vokietijoje 1946-1949 m. buvo "Vilniaus" tunto 
tuntininku Uchtes miestely, 1949 m. išrinktas į 
KorplVytis valdybą pirmininko pavaduotoju, taip pat į 
LSS Tarybą. "Skautų aide" St.Vytenio vardu rašė 
straipsnius skautams vyčiams.

Australijoje - ASS įgaliotinis Australijos rajono 

vadijoje 1949-1953 m., "Vilniaus" tunto, Adelaidėje, 
tuntininkas 1953-1956 m.

JAV-ėse v.s.fil. Vytenis Statkus 1958 m. redagavo 
"Mūsų Vytį". Buvo instruktorium LSS vadovų stovyk
lose 1965 ir 1967 m. ir Ąžuolo mokyklos stovykloje 
1971 m. ASS studijinio suvažiavimo 1971 m., 
Chesterton, IN, programos dalyvis.

1976-1978 m. buvo ASS Vadijos Pirmininku.

1946 m. balandžio 23 d., Vokietijoje, Uchtes 
miškelyje, mums - 62 jaunuoliams tuntininkas Vytenis 
Stasiškis-Statkus užrišo raudonus ir geltonus kak
laraiščius...

Jo ir jo žmonos Sofijos, mūsų Sesės Draugininkės, 
mažame kambarėly, kartu su jų vaikučiais Giedre ir 
Narimantu, mes galėdavom mokytis, išdykauti, ne 
kartą ir užuovėją rasti. Pagal brolio Vytenio žodžius: 
"nors ir basliais lytų..." - visi stengėmės ištesėti duotą 
žodį, vykdyti skautų įstatus. Ir tesėjome. Palikę 
"Vilniaus" tuntą ir Uchtę, buvome skautų vadovais,- 
ėmis Hartforde, Clevelande, Los Angeles, Buenos 
Aires, Toronte, Chicagoje...

Pirmąjį savo darbelį "Skautų aide" pamačiau 
mano Tuntininko dėka dar Vokietijoje. O šiuos pasku
tinius keturis metus, kas antrą mėnesį suskambėdavo 
telefonas - "juo toliau, tuo gražesnis "Skautų aidas" ir 
taip sužinodavau, kad greitai ir aš jį gausiu.

2003 m. spalio 20 d. didelis būrys skautų ir skaučių 
apkabinome Sesę Sofiją, paskutinį kartą "Ateina nak
tis" sugiedojom Broliui Vyteniui. Ačiū už taip stipriai 
sudėtus mums "kelio ženklus"...

Alė Namikienė

2003 LAPKR1TIS-GRUODIS 41 SKAUTŲ AIDAS

43



K A N A D O S R A J O n E

HAMILTON

Skautininkių "Šatrijos Raganų" 
būrelio šventė

Saulėtą birželio 11-tos popietę susirinkome pas sesę 
Lėlę Kontenienę, kur gražioje aplinkoje atšven
tėme "Šatrijos Raganų" būrelio 5-ių metų veiklos 

sukaktį. Dalyvavo 12 būrelio sesių ir trys skautininkės 
iš Toronto - Danutė Keršienė, Elena Namikienė ir Elzė 
Simona vičienė.

Būrelio vadovė v.s. Antanina Vilimienė pasveikino 
susirinkusias ir pakvietė šeimininkę, sesę Lėlę uždegti 
lauželį, kuris, visoms dainuojant:

"Jau lauželis dega, oi
Kibirkštėlės dangun skrenda, oi
"Šatrijos Raganų" būrelis, oi
Linksmas dainas sau dainuoja, oi, oi, oi..."
įsiliepsnojo ir, vėjo padedams, siuntė nepageidau

jamus dūmus mūsų link. Po šūkio - "Mūsų sesių 
širdyse tegul žydi skautija!" lauželio programos 
vadovavimą perėmė sesės Liuda Stungevičienė ir 
Marytė Kalvaitienė. Pirmiausiai prisiminėme Sibiro 
tremtinius. Sesė Liuda paskaitė progai pritaikytą 
straipsnį ir visos padainavome tą laikotarpį prime
nančią dainą. Susidariusią liūdną nuotaiką išblaškė 
dainos, jumoristiniai skaitymai, eilėraščiai. Sesė 
Namikienė perskaitė Toronto skautininkių draugovės

Penkmečio žvakutes pasiruošusios pusti "Šatrijos Ragany" 
būrelio sesės

sveikinimą ir įteikė rugiagėlių puokštę. Prisidėdamos 
prie programos, torontiškės sesės pravedė keletą 
dainelių. O sesės Antanina ir Marytė, pasirišusios 
skarutes, suvaidino "Dvi senutės - pensininkės", 
sukeldamos daug juoko. Įdomiai ir taikliai nuskam
bėjo sesės Antaninos paskaityti kupletai apie mūsų 
būrelį ir kiekvieną sesę.

Laužo programa buvo baigta būrelio šūkiu 
"Tegyvuoja vienybė ir draugystė mūsų "Šatrijos 
Raganų" širdyse" ir giesme "Ateina naktis".

Sekė vaišės prie šeimininkės gražiai papuošto 
stalo ir suneštinių valgių, kurių tarpe puikavosi sesės 
Irenos Jokūbynienės sukaktuvinis tortas. Bevalgant ir

"Šatrijos Raganos" prie sukaktuvinio lauželio 2003 m. birželio 11 d., Hamiltone

besišnekučiuojant 
laikas greitai 
prabėgo. 
Palinkėjome viena 
kitai malonių atos
togų ir išsiskirs
tėme.

Sesė Danutė G.
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"ROMUVA 2003"
2003 m. vasara daugelį 
Toronto skautų,-ių ir 
vadovų pašaukė Tėvy
nėn švęsti 750 metų 
jubiliejų nuo Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo. 
Mūsų skautai dalyvavo 
dainų ir tautinių šokių 
šventės programose.

Tie, kurie negalėjo 
išvykti Lietuvon, 
važiavo į "Romuva 
2003" stovyklą.

Stovyklos viršininke 
buvo "Šatrijos" tun- 
tininkė ps. Rūta 
Baltaduonytė Lemon, 
komendantu - ps.

(nuotraukas atsiuntė ps.Ruta Lemon)

Dirbame, stovyklaujame, bendraujame - esame paukštytės! 
Mūsų vadovės - vyr.sk.psi.Lina Valickienė ir vyr.sk.v.sl. Silvija 
Saplienė.

Viktoras Šimkus, dvasios vadovu - ps.kun. Juozapas 
Žukauskas, OFM, registratorius - ps. Darius Sonda, 
nuo pirmo iki 105-to stovyklautojo su šypsena užreg
istravęs, laužavede - s.Audra Puzerytė Viskantienė,
meno instruktore - ps. Rūta Gečienė iš Rochester, 
užsiėmimų ir specialybių instruktorium - ps. Aleksas 
Gečas, taip pat iš Rochester, sporto vadovais - psl. 
Vilija Yčaitė ir s.v. Paulius Marijošius, dainavimo 
vadove - vyr.sk. psl. Teresė Saplytė, pirmos pagalbos 
teikėjais - ps. Viktoras Šimkus ir s.Audra Puzerytė 
Viskantienė, vandens sarge - g. vair. Kristina 
Petrauskaitė, ūkio vedėju - s.v. Tadas Valickis. 
Virtuvėje dirbo: Ričardas Kontenis, Janina Otto, Petras 
Otto, Aldona Pietrantonio ir Romas Staniulis.

Buvo nepaprastai graži mažų ir didelių sesių ir 
brolių stovykla. Visi buvo suskirstyti į šešias drau
goves, kurioms vadovavo: liepsnelėms ir giliukams - 
ps.Kristina Dambaraitė Janowitcz, paukštytėms - j.v.s. 
Elena Namikienė su vyr.sk.v.sl. Silvija Sapliene ir 
vyr.sk. psl. Lina Valickiene, vilkiukams - s.v. Linas 
Grybas su ps.Gailiu Senkum, Rolandu Bartninkų ir 
vyr.sk.sl. Egle Ploog, skautėms - vyr.sk.psl. Rasa 
Saulėnaitė Aiello su psl. Violeta Sriubiškiene ir Vida 
Skilandžiūniene, skautams - s.v. Morkus Songaila su 
s. Ričardu Kalendra ir globėju v.s.dr. Arūnu Dailyde, 
prityrusioms skautėms - vyr.sk.psl. Rūta Stauskienė 
su vyr.sk.psl. Veronika Lemon, prityrusiems skau
tams - s.v. Paulius Marijošius.

Visos draugovės ir skiltys dalyvavo ypatingai

Jaunesniosios skautės šiuos gražius vartus pastatė pačios! 
Vadovė - sesė Lina Valickienė
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"Romuva 2003" stovykloje Rūta Baltaduonytė Lemon, 
dr.Arūnas Dailydė ir Morkus Songaila - "po drožinėjimo 
pamokos dar tebeturime visus dešimt pirštui. Kokia laimė!"

smagiose iškylose, žaidimuose, sporto programose. 
Labai linksmai bėgo stovyklos dienos ir visi gailėjosi, 
kad jos buvo taip trumpos.

Romuvos stovyklavietės komiteto pirmininkas j.s. 
Rimas Sriubiškis prieš stovyklą suspėjo laiku remon
tuoti, sutvarkyti didįjį pastatą. Jam labai dėkingi visi 
stovyklautojai ir visi Kanados rajono skautai,-ės bei jų 
tėveliai. Dabar tik pasistenkim tas nemažas pastato 
sutvarkymo išlaidas padengti aukomis.

"Romuva 2003" stovykla užbaigta paskutiniuoju 
įsakymu, vėliavų nuleidimu, Lietuvos himno bei 
"Ateina naktis" garsais.

Sudiev ir iki sekančios stovyklos

Giliukai Darius Jaugelis-Zatkovic, Lukas Janowicz, Nikolas 
Skilandžiūnas ir Motiejus Halpin pasiruošę išgaudyti "Lapės" 
ežero žuvis Romuvoje.

F.M.

Geltonšlipsiai: Karolis Brazauskas, Dainius Ramanauskas, 
Milo Lattanzi, Saulius Grybas ir Vytas Dremionis kirvius jau 
moka teisingai naudoti.

Prityrusios skautės V.Kuraitė, V.Valaitytė, V.Kuraitė ir E.Saplytė jodinėjimo iškyloje.
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Savoje laužavietėje vilkiukai klausosi ps.kun. Juozapo Žukausko pašnekesio.

"Romuva 2003" stovykloje visada skaniai 
pietaujame, o dabar - kepame picą ant 
karšty angliy. Alex Aiello, Senkus, 
Ričardas Kalendra, Karolis Brazauskas, 
Linas Grybas, Nicolas Stauskas, Morkus 
Songaila ir stovyklos viršininkė ps. Rūta 
Lemon.

"Kirvį šitaip laikome!" - sako skaučiy 
vadovė sesė Rasa Saulėnaitė Aiello (kaip 
Paul Bunyan!)

SkaučiŲ draugovė ruošia užkandžius iškyloje, Hoodstown Rapids.

2003 LAPKRITIS-GRUODIS 45 SKAUTŲ AIDAS

47



Sporto popietėje ruošiamės laimėti aukso medalį!

"M-mm aš pasiilgau,
M-mm gražių dienelių
M-mm gražių dienų čia Romuvoj..."

Romuvos daina

Ir rnusy komanda pasiruošusi laimėti!

K
anados rajono skautų stovykla "Romuva 2003" 
įvyko rugpjūčio mėnesio pirmąją savaitę 
"Romuvos" stovyklavietėje prie gražaus 

"Lapės" ežero, Ontario provincijoje. Susirinko iš 
Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntų, Hamiltono 
""Širvintos-Nemuno" tunto, Montrealio "Geležinio 
Vilko" tunto ir Rochesterio "Dainavos" vietininkijos 
105 stovyklautojai, vadovai, instruktoriai bei ūkio ir 
virtuvės darbininkai.

Nors vieną, kitą dieną palynojo, bet kitos dienos 
buvo gražios ir visi laiką smagiai praleidome. 
Iškylavome baidarėmis, žiūrėjom teleskopu į saulę, 
žvaigždes ir mėnulį, stebėjome žvaigždynus observa
torijoje, dalyvavome krepšinio ir tinklinio varžybose, 
sportavome ir išdykavome sporto popietėje, kūrėme 
įdomius meniškus kūrinius, maudėmės ežere, 
drožinėjome, dainavome prie smarkiai degančių 
laužų, susimąstėme prie lėtai smilkstančių lauželių, 
gaminomės skanius pusryčius, pietus bei vakarienes 
pastovyklių lauko virtuvėse, kepėme picą bei vištieną 
ant laužų, valgėme "šefo" Ričardo ir šeimininkių 
gardžiai paruoštą kugelį ir šaltibarščius su bulvėmis, 
leidomės sriaunios upės slenksčiu, jojome arkliais, 
meškeriojome, šokome ir lošėme golfą!

Daug ko išmokome - peiliukus naudoti, 
baidarėmis plaukti, naujas daineles dainuoti, laužus

Mes taip pat nep'asiduosim!
Vyr.sk.si. Veronika Lemon ruošia prityrusių skaučiy gairelę vėli
avų nuleidimui.
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užkurti, ant ugnies virti, mazgus rišti, klausytis 
komandų rikiuotėse, kelti ir nuleisti vėliavas vėliavų 
aikštėje.

Naujas draugystes užmezgėme, su senais draugais 
bendravome, daugybę specialybių įsigijome, 
pakėlimus užsidirbome, pagyrimų nusipelnėm ir 
patyrimo laipsnių programas tęsėme.

Per greitai "Romuvos 2003" stovyklos dienos 
prabėgo - teko palapines nuleisti ir namo keliauti...

Paukštytės iškylauja'? Vadovės - j.v.s. Elena Namikienė ir 
vyr.sk.psl. Lina Valickienė.

Su vadovais Ričardu Kalendra ir Linu Grybu broliai Justinas 
Turūta, Saulius Grybas ir Adomas Grybas.

Mamytės Audros Halpin padedami, giliukai kepa dešreles. 
M-m-mI Bus skanu!

Skautų užsiėmimuose ps.kunjuozapas Žukauskas, Petras Stauskas, Dainius Ramanauskas, Vytas Dremionis, Karolis Brazauskas, 

Saulius Grybas, Milo Lattanzi ir v.s.dr. Arūnas Dailydė
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JAV VIDURIO RAJONE

CHICAGO
Tęsiama tradidicija

Spalio 16 d. Akademinis Skautų Sąjūdis švenčia 
savo gimtadienį. Šiais metais tai 79-asis. Per tuos 
metus sąjūdis yra sukūręs ir išgyvenęs daug 

tradicijų. Jos buvo kurtos Lietuvoje, Vokietijoje, JAV ir 
kituose kraštuose.

Čikagoje viena iš išsilikusių tradicijų yra 
mirusiųjų akademikų pagerbimas aplankant jų kapus. 
Š.m. spalio 12 dieną, po šv. Mišių už mirusius 
akademikus, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje, 
Lemont, IL, grupė Čikagos filisterių išsirengė į lietu
viškas kapines. Vieni važiavo į šv.Kazimiero, kiti į 
Tautines kapines.

Šv. Kazimiero kapinėse pagerbimui vadovavo fil. 
Danguolė Kviklytė. Tautinėse kapinėse tą atliko filis
teriai Vytautas Mikūnas ir Leonas Maskaliūnas. 
Sustojus prie aplankomo kapo, pravedėjas apibūdino 
mirusiojo veiklą ir nuopelnus sąjungos veikloje, 
sukalbėjo maldelę ir padėjo po puokštę gėlių.

Čikagos kapinėse ilsisi gal net 100 akademikų 
skautų. Deja, visų per vieną dieną neįmanoma 
aplankyti. Šv. Kazimiero kapinėse aplankėme filis

terius Joną Dainauską, Edmundą Korzoną, Vaclovą 
Tallat-Kelpšą, Ramunę Kviklytę-Lukienę, kun. Juozą 
Vaišnį, S.J., kun. Joną Kubilių, S.J., Joną Žukauską.

fil.Kęstutis Ječius

CLEVELAND

Siunčiu "Skautų aidui" "Pilėnų" tunto nuotraukų 
rinkinį iš 2002-2003 metų veiklos - Kaziuko 
mugei ruoša, įvairios iškylos, draugovių sueigos, 

lipimas į alpinistų bokštą bei įvairūs žaidimai.
Mūsų broliams ir sesėms būtų smagu pamatyti 

save ir draugus "Skautų aido" puslapiuose.
v.s. Remigijus Belzinskas

"Pilėnų" tunto tuntininkas

Clevelando "PilėnŲ" ir "Neringos" tunty skautai vyčiai ir prit. 
skautai 2003 mėty 120 myliy dviračiy kelionės pradžioje 
Lockport, NY (netoli Rochesterio). Iš k.: Tadas Bartkus, Janina 
Klimaitė, Nida Hallal, Vėjas Belzinskas, Tadas Sirvinskas, 
Virginia Rubinski, Andrius Belzinskas, Mikas Rukšėnas ir 
Aleksas Degutis.

2003 LAPKRITIS-GRUODIS SKAUTŲ AIDAS48

50



SKAUTŲ AIDAS2003 LAPKRITIS-GRUODIS 49

51



JAV ATLANTO RAJONE

Išleistuvės
ps. Ginai ir Donatui Skučams

Washington'o skautės Židinietės, kurioms 
vadovauja v.s. Meilė Mickienė ir jos pavaduo
toja ps. Vida Cejauskienė, 2003 m. rugpjūčio 

24 d. suruošė gražias išleistuves ps.dr. Ginai ir 
Donatui Skučams. Jie persikelia nuolatiniam gyven
imui į San Antonio, Texas.

Išleistuvės vyko vaišinguose Meilės ir Tado Mickų 
namuose Washington'o priemiestyje, Springfield, VA. 
Susirinko ne tik židinietės, bet ir jų vyrai. Visiems 
buvo didelė staigmena, kai sužinojo jog susirinkome 
ne sueigai, bet Ginos ir Donato išleistuvėms. O Gina 
ir Donatas teigė, kad ir jiems buvo staigmena, kai 
grįžę šią vasarą iš Lietuvos jie sužinojo, kad dabar yra 
geriausios sąlygos jiems persikraustyti į JAV aviacijos 
karininkų pensininkų miestelį, kuris randasi San 
Antonio, Texas.

Nors pasiruošimams buvo mažai laiko, bet 
skautės židinietės labai greitai susiorganizavo, sunešė 
valgių patiekalus ir skanumynus, ir šiltą sekmadienio 
pavakarį dar spėjo gražiai atsisveikinti su išvykstanči
ais. Nors buvo smagu praleisti vakarą tarp draugų, 
bet kartu ir liūdna, kad iš mūsų tarpo išvyksta Gina ir 
Donatas, kurie tiek daug prisidėjo prie Washington'o 
lietuvių kolonijos visuomeninės veiklos ir gyvenimo.

Džiaugiamės"verpėja"-S.Kindurys, MJankauskas, Donatas 
ir Gina Skučai.

(nuotraukos M.Mickienės)

Išleistuvių proga visų vardu sesė Meilė Mickienė 
padėkojo Ginai ir Donatui už draugystę ir prisimin
imui jiems įteikė tautodailininko Mindaugo Jankausko 
nepaprastai gražų medžio drožinį - Verpėja. Dar ilgai 
visi bendravome, lyg bandydami prailginti jų buvimą 
su mumis. Atsisveikinome tik vėlyvą vakarą dainuo
damos tradicines "Lietuva brangi" ir "Ateina naktis", 
Ginai ir Donatui linkėdami geros kelionės ir gražaus 
įsikūrimo San Antonio, Texas.

Sesė Elvyra Vodopalienė
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Dar sykį visos kartu - Židinietės 
Washingtone. Iš k.: 

D.Cunningham, V.Cejauskienė, 
A.Kindurienė, E.Vodopalienė, 

R.Galinaitienė, l.Cikotienė, 
R.Aidienė, A.Pakštienė, 

M.Mickienė, G.Skučienė, 
T.Landsbergienė, 

IJankauskienė.
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SKAUTAI LIETUVOJE

Iš viešnagės gražiojoj tėvynėj

V
.s.Feliksas Mockus iš Toronto viešėjo šią vasarą 
Lietuvoje. Žemiau spausdinami jo įspūdžiai. 
2003 m. liepos 24 d. susitikau su Upninkų gim

nazijos direktore ir skautų,-ių vadove s. Danguole 
Vasiliauskiene. Vadovė pasakojo apie jų draugovės 
stovyklą "Skautauk prie Šventosios", kurioje dalyvavo 
200 skautų,-ių iš Upninkų, Garliavos, Vilkijos, 
Čekiškės ir Kauno. Stovyklai vadovavo Bukonių 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja Dalia Autukienė. 
Viršininkė pasigedo oficialiųjų pareigūnų apsilankymo 
stovykloje, bet džiaugėsi, kad stovyklos atidaryme 
dalyvavo Ruklos Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos mokomojo pulko kapelionas Arnoldas 
Valkauskas, Upninkų seniūnas J.Alechnavičius ir 
Bukonių mokyklos direktorė E.Tuzovienė. Vieną dieną 
į stovyklą atvyko mokomojo pulko vyr. seržantai 
V.Poderis ir V.Cvykas. Kariškiai stovyklautojams 
aiškino apie rikiuotę, supažindino su karinės ekipuotės 
reikmenimis, lietuvišku sauso maisto daviniu.

Naktys skautams buvo tikras savęs išbandymas. 
Vyko naktinis žygis Šventosios draustinyje. 
Draugystės dienoje skautai atliko gerus darbelius, o 
skautiškose programose mokėsi rišti mazgus, statyti 
palapines, sudėti kuprines, įveikti kliūčių ruožą. Taip 
pat skautai kandidatai davė įžodį ir namo grįžo 
būdami tikrais brolijos nariais.

s.D.Vasiliauskienė riša kaklaraištį įžodį davusiai skautei

Kai apsilankiau Jonavoje, ieškojau skautų vieneto. 
Nesuradęs nustebau, kad 35000 gyventojų turinis 
miestas neturi jaunimui organizacijos, kurios šūkis ir 
darbas yra Dievui, Tėvynei ir Artimui, ir kuri nuo 
pirmųjų gyvenimo dienų jaunimą ruošia gražiai 
ateičiai. Nors skautų ir nesuradau, bet Jonavos bib
liotekai palikau dvi knygas - "Lietuviškoji Skautija", 
pirmūno v.s. Petro Jurgėlos ir "Lietuviškoji Skautija 
1945-1985", išleista Lietuviškosios Skautybės fondo 
Amerikoje.

F.M

Upninky skauty ir skaučiy įžodis 2003 m.
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ŽAIDIMAI

Pašoka apie ežio spyglius
Ruslapio apačioje yra reikalingi 

šiai pasakai žodžiai. Suradę tinkamą 
žodį,jį iš sąrašėlio išbraukime ir įra
šykime j pasakoje reikalingą vietą.

ir kitus gyvulius ir davė jam 
lobai švelnius plaukus. Ežys 
tais savo____________ labai
didžiavosi. Vieną dienoj jis, 
eidamos pro eglę, įsidūrė į

jos spyglius savo snukutį. Tada-------kreipėsi į------------- , sakyda
mas :

— Kad__ turėtum tokius_______________plaukus,-------------aš,
tai ir________ aukščiau laikytum, o kad------------
tokius negražius ir------------------ ,tai laikai ju
nulenkus, kad praeiviai susibadytų. Dievas, i 
dęs tokią______ kalbą, labai----------------- ir s

— Kad tu taip
švelniais_______
kurie turi_____
nuo šios_____

, kaip žios

Nuo tos dienos,_______ ir Turi

_____________ savo 
ir_________ Qnt tą,
plaukus, tai-----

R^sakai reikalingi žodžiai: šakas, aštrius, 'SL4IO'^ ’ 
didžiuojiesi, plaukais, egl^, švelnius, kaip, tu, P J 
aštrius, plaukais, dienos, aštresnius, tu, «glės, e^y
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