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“Skautų aidui” atsiuntė:

"Skauty aidui" straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė: s.fil. R. 

Rudaitienė, Lemont, IL, s. R. Lemon, Toronto, ON, v.s. N.Užubalienė, Chicago, 

IL, R.Pakalniškytė, Vilnius, v.s. J.Maslauskas, Anglija, v.s. R.Karvelienė, 

Northville, Ml, ps. Ž.Gadeikytė, Klaipėda, M.Krajauskienė, Nemunaitis, ps.fil. 

T.Dundzila, Warrenton, VA, j.v.s. I.Regienė, Chicago, IL, s.fil. G.Adomkaitienė, 

Milton, MA, v.s.fil. G.PIačas, Orland Park, IL. Visiems nuoširdus ačiū!

Skautiškas ačiū broliui v.s. Vytautui Dilbai, Sesėms, ir Broliams už Atlanto 

rajono "Baltijos" stovyklos marškinius ir ženklg!

"Gabijos" tunto, Detroite, tuntininkė v.s. Rasa Karvelienė atsiuntė 

"Rambyno aidy" stovyklos laikraštėlį "Spyglio banga". Jį paruošė šešios vyr. 

skautės kandidatės Lina Aukštuolytė, Laura Karvelytė, Arija Kasputytė, Svaja 
Mikulionytė, Inga Mossaitė ir Alana Zomboraitė. Šiais - lietuvių spaudos 

metais, mūšy sesių darbas ir jy raginimas "Kalbėkime lietuviškai!" yra viena iš 

gražiausių dovanų!

Sesė Alė N.

Pirmame viršelyje:
"Rambyno aidų" stovykloje pasirodo giliukai Simas Stapušaitis, Tomas Rolando, 
Kazys Barauskas ir Rimas Stapušaitis.

Antrame viršelyje:
XII Tautinių Šokių šventėje šoko daugelis skautų ir skaučiy. Sveikiname!!

Jono Kuprio nuotr.
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Jis lydi skrendantįjį Baltą Vytį
Nuo Karaliaučiaus iki Lietuvos Brastos
Ir nuo karūnos Lietuvai Mindaugo atneštos
Iki toliausios būsimos kartos

SKAUTAS
VYTIS

Savo valstybės ir tautos.
Jis moka tikrąją istoriją skaityti ir rašyti, 
Lydėdamas per vandenį ir ugnį Baltą Vytį...

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė

"Kalniškių" t. tuntininkas s.Pranas Pakalniškis su vilkiukais, kurie 

šiandien jau savo vilkiukus augina

BUDĖTI! TARNAUTI!

Daugelis mūsų sąjungos narių esame apdova
noti kuriuo nors žymeniu ar ordinu. Kiekvienas tas 
žymuo atėjo mums iš v.s. Prano Pakalniškio (gyv. 
Santa Monicoje,CA) rankų.

Jau 47 metus brolis Pranas vadovauja LSS 
Garbės Ženklų skyriui. O šiais metais jis švenčia 85- 
ąjį gimtadienį! Sveikiname ir viso geriausio Broliui 
Pranui linkime!

Skautauti pradėjęs Lietuvoje 1932 m., Dievui- 
Tėvynei-Artimui budėti ir tarnauti nenustojo iki 
šiandien. Buvo skautų vadovu Šiaulių tunte, Kaune 
baigęs Karo mokyklos akademiją.

Vokietijoje - vienas iš pirmųjų 1945 m. įkurto 
"Nemuno" tunto vadovų Rebdorfo stovykloje;
skautų vyčių vadas.

LSB vadijoje 1948-1952 m. vadovavo skautų vyčių skyriui, o 1979-1984 m. buvo spaudos ir informacijos 
skyriaus vedėju.

Kalifornijoje, Los Angeles, brolis Pranas buvo skautų "Kalniškių" tunto tuntininku, "Rambyno" stovyklavietei 
pirkti komiteto nariu, skautiškos spaudos bendradarbiu.

Apdovanotas Šaulių s-gos išeivijoje Žvaigždės ordinu, LSS Geležinio Vilko ordinu.
Štai, ką v.s. Pranas Pakalniškis rašė:
"Teisingai atliktas darbas yra tada, kai jis yra padarytas pagal iš anksto nustatytus reikalavimus. Mūsų, 

skautų, reikalavimai yra mūsų įstatai. Ne kartą esame girdėję, kad skautiško darbo pagrindu mes laikome 
"žaidimus". Žaidimų pavidalu mokomės, lavinamės, tobulinamės. Kiekvienas žaidimas turi savo taisykles. Pats 
didžiausias "žaidimas" - mūsų programa - skautybė; jos taisyklės - skautų įstatai. Kasdieninis vykdymas 10-ties 
mūsų įstatų ir geležinio įstato - skautas sąžiningai atlieka savo pareigas - pastato mus gerųjų skautų, gerųjų orga
nizacijų narių eilėje."

("Musų Vytis" 1956 m.)

2004 RUGSĖJIS-SPALIS SKAUTŲ AIDAS

i Lietuvos nacionalinė 
įM.Mažvydo biblioteka
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Kaip gerai, kad "Skautų aido" 2004 m. gegu- 
žės/birželio viršelį papuošėte j.v.s. Irenos Regienės 
nuotrauka!

Keturiasdešimt metų kartą savaitėje paruošti 
"Draugo" dienraštyje "Skautybės Keliu" skyrių, be 
abejo, pareikalavo ne eilinių pastangų. Ypač dabar, kai 
dėl rašančiųjų stokos ir, galbūt, nerangumo, tenka jį 
reguliariai kaip nors užpildyti... Tikrai apgailėtina, 
kad mūsų skautiškųjų vienetų graži veikla vis mažiau 
ir mažiau atsiskleidžia ir atsispindi užrašytoje isto
rijoje.

Bet, gal tai mūsų pačių - vyresniųjų kaltė, kad 
praeityje nepakankamai pasistengėm puoselėti žurna
listo - korespondento specialybes? Dabar gi, jaunimas 
sako: "gyvenam kompiuterių amžiuje ir bendraujame 
jų pagalba"...

Bet kam apie iš viso rašau? Juk Jums, kaip redak
torei, visa tai puikiai žinoma.

Su geriausiais linkėjimais, budėdama -
Sesė Ritonė Rudaitienė

Tęsiant dar stovykloje duotą pažadą broliui An
tanui SJ - siunčiame straipsnelį apie stovyklėlę, kurią 
organizavome visoms skautiškoms organizacijoms 
Lietuvoje.

Šiaip Lietuvoje jau vasara, saulutė spigina kaip 
reikiant, paukšteliai čiulba, banguoja Baltija...

Šis atvirukas iš Klaipėdos, kur ir yra Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejus...o taip pat ten vyko 
"Klaipėdos džiazas"!!!

Su broliška meile -
Senį. Jonas

Praeityje, kai buvau jaunesnis ir aktyvus skau
tiškoje veikloje, tankiai Anglijos rajono skautiškas 
žinias pasiųsdavau į "Skautų aidą". Dabar, kai pasieki
au 80-tį, likau tik mažytis talkininkas.

Mano pažįstami sesės ir broliai, skaitydami 
"Skautų aide" apie išlydėtus, man priminė, kad 
parašyčiau į puikųjį "Skautų aidą" ir apie tuos, kuriu
os išlydėjome iš mūsų rajono. Vartydamas užrašus, su 
liūdesiu radau net dešimtį išlydėtų Amžinybėn. Su jais 
kartu dirbome skautybės idėjai virš 50 metų...

Įdedu kelias nuotraukas, taip pat ir "karalienės 
paveikslėlį" "Skautų aido" popieriui nupirkti.

Pas mus skautų vasaros stovykla vyks liepos 24-31 
dienomis, Lietuvių Sodyboje.

Su nuoširdžia padėka ir broliškais skautiškais 
linkėjimais -

Brolis Juozas Maslauskas,
Anglija

Atleiskite, kad drįstu kreiptis. Jeigu būtų galimy
bė ir vietos, norėčiau, kad mano vaikai save pamatytų 
"Skautų aide". Tai veikia labai teigiamai.

Šiuo metu skautams Lietuvos vyriausybė labai 
mažai kreipia dėmesio. Todėl mes, kurie save laikome 
patriotais ir katalikais, stengiamės visokiais būdais 
propoguoti skautybę, nors tas darbas neišsivaizduoja
mai sunkus (komunizmas dar neišnyko).

Ačiū! Linkiu geriausios kloties -
Sesė Marija,

Nemunaitis, Lietuva

Nuoširdžiai dėkojame už prisiųstus du "Skautų 
aido" žurnalus. Pirmuoju numeriu pasidžiaugėm 
birželio mėnesio skaučių sueigoje - Gedulo ir Vilties 
dienos proga. Buvo itin malonu tą dieną versti SA 
žurnalo lapus ir jausti gyvą ryšį su skautais lietuviais iš 
plataus pasaulio.

Antrasis SA žurnalas atskrido liepos 8 d. Dėkojame 
sesei Sofijai Jelionienei už malonų tarpininkavimą. 
Antrąjį SA numerį dar ne visos mūsų draugovės sesės 
suspėjo perskaityti. Kurios perskaitė labai džiaugiasi 
ne tik gražiomis nuotraukomis, bet ir straipsniais, 
skautiškos veiklos apžvalga, stovyklų dienoraščių pus
lapiais ir kt.

Tikimės, kad iki liepos mėnesio sueigos visos sesės 
bus perskaičiusios SA, o per sueigą aptarsime mus 
sudominusius straipsnius. Draugovės sueiga bus po 
vasaros stovyklos. Pasistengsime SA atsiųsti savo 
įspūdžius iš stovyklos Užulėnyje, A.Smetonos dvare. 
Suprantame, kad jie nebus tokie žavūs kaip sesės 
Dovilės iš "Dariaus ir Girėno" stovyklos Australijoje 
(SA, N2) Jau vien ko vertas pasisveikinimas - 
"Labasiki" ir "Ikilabas"!

Su geriausiais linkėjimais
Kauno "Aušros" vyr. skaučių draugovė, 

draugininke Bronė Inokaitienė, 
skiltininkės Laima Akstinaitė ir Natalija Bylienė

Sį savaitgalį dalyvavau nuostabioj iškyloj. Ap
rašymą pasiunčiau sesei Regienei, o Jum siunčiu 
aprašymą ir žaidimą. Gal tilps "Skautų aide"?

Brolis Tomas

2004 RUGSĖJIS-SPALIS 2 SKAUTŲ AIDAS
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SUSIMĄSTYMAS PO
ŠIAURĖS PAŠVAISTE

Vienuma ar vienišumas

v.s. Nijolė Užubolienė

iaurės pašvaistė tai vienas iš gamtos fenomenų, 
^^kurį kartą pamačius, nebegalima užmiršti. Baugus 

pašvaistės grožis, vaiduokliškos formos ir hipno
tizuojantys judesiai yra tikrai kažkas nežemiško, 
kažkas ištraukiančio žmogų iš jo kas
dienės egzistencijos ir kelioms nak
ties valandoms perkeliančio jį į fan
tastišką pasaulį. Nestebėtina, kad 
šiaurės pašvaistė nuo seniausių laikų 
žmoniją baugino, žavėjo, intrigavo ir 
užėmė savo vietą literatūroje, o ypač 
poezijoje. Vienas gražiausių ir popu
liariausių Ber. Brazdžionio eilėraščių 
kaip tik ir yra pavadintas "Siaurės 
Pašvaiste", kur Lietuva, prarasta, 
išsiilgta tėvynė, palyginama su efe
meriniu š.p. grožiu, keliančiu nepa
sotinamą ilgesį:

"Lietuva, mano šiaurės pašvaistė,
Ir gėlė sidabrinių rytų..." , kalba poetas.
Šiaurės pašvaistė, kaip nelaimių pranašė figūruoja 

šiaurės kraštų tikėjimuose ir įsitikinimuose. 
Vaiduokliška, plevenanti šviesa tamsiame vidurnakčio 
danguje, gilioj tyloj, tikrai sukelia neramumą, net 
baimę. Todėl ne viena ryškesnė, tolimesnio matomu
mo šiaurės pašvaistė buvo laikoma ateities nelaimių 
ženklu. Pvz. garsioji, visoje Europoje matyta, 1939 m. 
šiaurės pašvaistė, daugelio įsitikinimu, pranešė 
Antrojo Pas. Karo siaubą.

Kas gi yra šiaurės pašvaistė? Kokia jos, kaip 
gamtos reiškinio anatomija? Mūsų planetos atmosfera 
skirstoma į 5 sluoksnius; būtent, pradedant žeminu
siuoju, į troposferą, stratosferą, mezosferą, ionosferą ir 
eksosferą. lonosferoje, kuri prasideda, maždaug 50 
mylių aukštyje ir baigiasi, maždaug 600 mylių 

aukštyje, iš saulės krintantys ultravioletiniai bei "X" 
spinduliai įelektrina (ionizuoja) skystą orą: atomai ir 
molekulės gauna elektros krūvį ir pradeda švytėti. 
Taigi, maždaug taip gimsta šiaurės pašvaistė, moksli
niu vardu - aurora borealis šiauriniame pusrutulyje ir 
aurora australis - pietiniame.

Pokalbį apie vienumą ir vienišumą pradėjau 
šiaurės pašvaiste todėl, kad gamta ir 
jos reiškiniai, nuo kurių mes vis 
labiau ir labiau nuteistam šiame 
technikos amžiuje, suteikia 
žmogaus sielai ypatingų dovanų, 
būtent: dvasinį poilsį, ramybę, 
susimąstymą, gyvenimo perspek
tyvą, grožio ir gėrio pajutimą, 
trumpai - dvasinę pusiausvyrą. 
Šiais laikais dvasinė pusiausvyra 
yra didelis turtas - daugelis ją 
praranda ir sunkai besugrąžina.

Dvasinei pusiausvyrai atgauti
arba ją išlaikyti be gamtos dar reikalinga vienuma. 
Dabartyje žmogus pabūti pats su savimi nebegali, 
nebemoka ir nebenori. Nebegali, nes visos jo dienos 
prabėga toli nuo gamtos, dirbtinoj miestų aplinkoj, 
miniose ir triukšme. Nebemoka, nes nėra nuo mažens 
pratinamas dirbti gamtoje, pasigaminti ką nors savo 
rankomis; įvertinti tylą, rimtį, skaitymą ir poilsį vienu
moj. Nebenori, nes nemoka susikaupti ir bijo savo 
paties tuštumo.

Gyvename mechanizuotoj avių kaimenės 
aplinkoj. Avių būrio psichologija - šių dienų 
miniažmogio psichologija - sekti, nežiūrint, kas veda 
ir neklausiant, kur; pačiam nedaryti jokių sprendimų ir 
geriau pražūt, negu kuo nors išsiskirt iš minios. 
Technika, atnešusi žmonijai nepaprastą gerbūvį, iš 
žmogaus padarė klausimų nekeliantį gėrybių vartoto
ją - sofistikuotą aviną.

Lietuviškoji skautybė yra vienas iš prieš-
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Vienuma šiais laikais 
yra dažnai maišoma su 
vienišumu, ypač jauni
mo tarpe.

nuodžių tam "suavinėjimui" - nužmogėjimo ligai. 
Savo kalbos ir kultūros puoselėjimas ir atsisukimas į 
gamtą yra didžiosios pakopos į žmogų - individą, 
nebepriklausantį nuo minios skonio ir įtakos, todėl 
laisvą. Mielos sesės, pasisavinusios tai, ką lietuviška 
skautybė bando jums duoti, būsit turtingesnės už 
minią ir tuo pačiu minios atmestos. Bet čia galios tik 
jūsų pačių apsisprendimas: būti laisvu žmogumi, ar 
sofistikuota avim.

Bet grįžkim prie vienumos, prie tos šiaurės 
pašvaistės. Gamtos fenomenai sukelia vienumos jaus
mą. Žmogus pasijunti mažas, bejėgis prieš erdvę pilną 
slėpinių ir nuostabių reiškinių. Tačiau vienuma pade
da žmogui pažvelgt į save iš perspektyvos, perkratyt 
savo vertybių supratimą ir grįžt į kasdienybę dvasini
ai sustiprėjus.

Vienuma šiais laikais yra dažnai maišoma su 
vienišumu, ypač jaunimo tarpe. Jaunas žmogus galvo
ja, kad kiekviena, nors trumpa valandėlė sau pačiam 
su savim pačiu amžinai atskirs jį nuo draugų, išmes jį 
lyg banga žuvį iš įprastos triukšmo, skubos, įtampos 
upės ant nepažįstamo kranto. Ten jis pasiliks vienišas 
ir užtrokš, savęs besigailėdamas. Toks jaunuolis 
neprisileidžia minties, kad burbuliuojančioje kasdi
enybės upėje, tarp šimto draugų, jis labai dažnai jau
čiasi patetiškai vienišas. Tai liūdnas šių dienų 
paradoksas: visko pertekęs, žmonių apsuptas žmogus 
jaučiasi vienišas ir nelaimingas. "Yra žmonių, nėra 
žmogaus"... Kodėl? Į šį klausimą yra daug atsakymų, 
bet vienas jų - žmogus, ypač vakarietis, persotino savo 
kūną, palikdamas dvasią alkaną. Vienišumas - badau
jančios dvasios simptomas; vienuma - dvasios pripil
dymas.

Tad nebijokit, sesės, vienumos. Bijokit vieni
šumo. Ieškokit progų pabūti vienos; išmokit paklau
syt, ką sako jūsų siela. Vienuma yra didelė mokytoja ir 

didelė gydytoja. Gaila, kad dabarties pasaulis ją 
pamiršo ir net mirtinai susirgęs į ją nebesikreipia.

Gal būt, gražiausia, daugiausia išmokanti ir 
geriausiai gydanti vienuma yra gamtoje. Išbandyk, 
sese, tą vienumą. Pamatysi, kaip sustiprės tavo stebė
jimo galios, kaip pakils tavo nuotaika, kaip daug kas
dienybės reikalų, kurie rodėsi tokie neįmanomi, 
sunkūs, nepakenčiami, palengvės, ištirps, sueis į 
fokusą, kaip gerai nustatytam žiūrone. Kai būsi viena 
gamtoje, nustebsi, supratusi, kaip seniai matei medį, 
paukštį, gėlę. T.y. iš tikrųjų matei, sąmoningai, sų 
interesu, su dėmesiu. Kaip seniai ne tik matei, bet 
išgyvenai saulėlydį, mėnesieną, bangas lūžtančias ant 
smėlio, vėjo ošimą, paukščio giedojimą... Kaip seniai, 
o gal niekada, nepagalvojai, koks turtas yra tavo akys, 
tavo rankos, kojos, tavo sveikata... Tavo tėvai, 
artimieji, draugai... Kaip laiminga esi būdama laisva, 
nepersekiojama dėl savo įsitikinimų. Kokia nepaprasta 
yra ta Išmintis, kuri sukūrė gamtą ir žmogaus akis jai 
regėti ir žmogaus protą visa tai suprasti ir įvertint?

Kada jausiesi vieniša triukšmingam būry, kada 
jausiesi nesuprasta, nelaiminga, nepatenkinta, nesėk
minga, ieškok tada, sese, vienumos gamtoje. Prisimink 
šiaurės pašvaistę, kaip didelės, prasmingos, keliančios 
ir gydančios vienumos simbolį. Mokykis pabūti vienu
moj, nes tik ten galėsi susikaupti, o susikaupus 
pažvelgt į save pačią iš perspektyvos. Matydama save, 
pažinsi save. Gal maloniai, o gal nemaloniai nustebins 
tave toji pažintis, tačiau ji tau didžiai reikalinga. Nes 
tik save pažinęs, save apvaldęs ir dvasiniai pilnas 
žmogus gali kurti gražesnį gyvenimą. O ar ne tai yra 
skautybės tikslas? Per tarnybą Dievui-Tėvynei- 
Artimui į geresnį žmogų ir geresnį pasaulį! "Mes esam 
vienadieniai kaip sapno šešėliai", rašė graikų poetas 
Pindaras prieš 2500 metų, "bet kai Dievo šviesa mus 
apšviečia, gyvenimas tampa saldus."

Ieškokit progų pabūti 
vienos; išmokit 

paklausyt, ką sako jūsų 
siela.
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA
LSS Vyriausia Skautininke v.s. Dalia Trakienė 

LSS Vyriausios Skautininkės Pavaduotoja s. Jūratė Vallee
LSS Garbės Gynėja v.s. Danutė Surdėnienė

VADUOS PRANEŠIMAI

Apdovanojimai

LSS Vyriausios Skautininkės įsakymu apdovanotos sekančios sesės: 
2003 m. lapkričio 22 ir 25 d.d.

Pažangumo žymeniu:
si. Danielė Milvydaitė - "Ventos" t., Brisbane, Australia 

psl. Kassandra Kulnys-Douglas - "Šatrijos" t., Toronto, ON
psi. Virginia Pečiulytė - "Šatrijos" t., Toronto, ON 
psl. Adriana Turczyn - "Šatrijos" t., Toronto, ON

Tėvynės Dukros žymeniu:
ps. Kristina Dambrauskaite-Janowicz - "Šatrijos" t., Toronto, ON 

ps. Elytė Žukauskaitė-Maurukienė - "Aušros Vartų-Kemavės" t., Chicago, IL 
vyr.sk. Elina Venckienė - "Palangos" t., Los Angeles, CA

Ordinu už nuopelnus:
Natalie Karp-Karpavičius - "Aušros" t., Sydney, Australia 

s.fil. Alma Vilkaitė-Stočkienė - "Palangos" t., Los Angeles, CA

Ordinu už nuopelnus su rėmėjo kaspinu - 
Kristina Bandžiulienė - "Palangos" t., Los Angeles, CA

2004 m. Vasario 16 proga:

Pažangumo žymeniu:
si. Raminta Jonušonytė - "Šatrijos" t., Toronto, ON
si. Adelė Radžiūnaitė - "Šatrijos" t., Toronto, ON

Vėliavos žymeniu:
si. Vilija Narušytė - "Šatrijos" t., Toronto, ON

si. Eglė Ploog - "Šatrijos" t., Toronto, ON
ps. Ilona Tarvydienė - "Šatrijos" t., Toronto, ON 

v.sl. Aurelija Kriaučiūnienė - "Sietuvos" d-vė, Lemont, IL 
v.sl. Birutė Puodienė - "Sietuvos" d-vė, Lemont, IL 
v.sl. Birutė Trinkienė - "Sietuvos" d-vė, Lemont, IL 

v.sl. Žibutė Žiupsnienė - "Sietuvos" d-vė, Lemont, IL
2004 m. kovo 20 d.:

Tėvynės Dukros žymeniu:
ps. Dana Levickienė - "Džiugo" t., Melbourne, Australia

ps. Rūta Sankauskienė - "Vilniaus" t., Adelaide, Australia 
2004 m. balandžio 25 d.:
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Pažangumo žymeniu:
psl. Lina Rauchaitė - "Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, li

psi. Julytė Vallee - "Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL

Vėliavos žymeniu:
Vyr.sk.sl. Nyka Aukštuolytė - "Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago, IL

Perdavė pareigas
Kanados rajono "Širvintos-Nemuno" tunto tuntininkė v.s. Silvija Stonkutė-Johnson 2004 m. birželio 1 d. tun- 
tininkės pareigas perdavė ps. Gailiui Senkui. Ačiū sesei Silvijai už įdėtas pastangas vadovaujant Sirvintos- 
Nemuno" tuntui, sėkmės broliui Gailiui pradedant darbą.

Pakėlimai į vyresniškumo laipsnius
LSS Tarybos Pirmijos nutarimu, 2003 m. lapkričio 1 d. proga į vyresniškumo laipsnius pakeltos:

Į paskautininkės laipsnį:
vyr.sk.v.sl. Venta Civinskaitė - "Neringos" t., Cleveland, OH 

vyr.sk.v.sl. Lidija Gilvydytė-Gobienė - "Gabijos" t., Detroit, MI
vyr.sk.v.sl. Audrutė Markowskei - "Aušros" t., Sydney, Australia 

vyr.sk.v.sl. Aldona Vaitys - "Aušros Vartų-Kernavės" t, Chicago, IL

Į jūrų paskautininkės laipsnį:
g.v.v. Rima Jakubauskienė - "Nerijos" t., Lemont, IL 

g.v.v. Kristina Jonušaitė - "Nerijos" t., Lemont, IL
g.v.v. Vilija Kielienė - "Nerijos" t., Lemont, IL 

g.v.v. Onutė Savickienė - "Nerijos" t., Lemont, IL
g.v.v. Dalia Vitkienė - "Nerijos" t, Lemont, IL

Į skautininkės laipsnį:
ps. Kristina Rupšienė - "Aušros" t., Sydney, Australia

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu, 2004 m. birželio 7 d. į paskautininkės laipsnį pakeltos: 
vyr.sk.v.sl. Nida Milukaitė-Angeliadis - "Neringos-Tauro" v., New York, NY 
vyr.sk.v.sl. Regina Sinkūnaitė-Prokopienė - "Palangos" t, Sao Paulo, Brazilia

Nuoširdžiai sveikinu visas apdovanotas ir į laipsnius pakeltąsias seses, ir linkiu toliau sėkmingai vadovauti 
ir dirbti skautybės gretose.

GINTARO VADOVIŲ MOKYKLA

Skaučių Seserijos Gintaro Vadovių Mokyklos stovykla įvyko 2004 m. liepos 6-14 d., Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI

Dalyvavo 24 kursantės iš "Palangos" t., Los Angeles, "Neringos" t., Cleveland, "Gabijos" t, Detroit, 
"Nerijos" bei "Aušros Vartų-Kernavės", Chicago.

Nuoširdus ačiū GVM vedėjai ir stovyklos viršininkei v.s. Naidai Šnipaitei už taip puikiai pravestą stovyklą, 
o sesėms kursantėms linkiu gautas žinias panaudoti jūsų vienetuose ir sėkmingai užbaigti šių metų kursą.

Budėkime!

v.s. Dalia Trakienė 
LSS Vyr. Skautininke
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2004 m. ĄŽUOLO MOKYKLA

Dalis GVM/ĄVM stovyklos vadovy: ĄVM vedėjas Gintaras Plačas, Daina Šliterytė, Romas Rupinskas, Tomas Dundzila, Dalia 
Trakienė, GVM vedėja Naida Snipaitė, Virginija Rubinski ir Romas Gito

ietuvių Skautų Brolijos Ąžuolo ir Skaučių 
Seserijos Gintaro Vadovų,-ių Mokyklų stovykla- 

l_Jkursai šiais metais įvyko liepos 6-14 d., Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI. Dalyvavo jaunieji vadovai 
- 14 skautų ir 23 skautės. Intensyvius kursus vedė 
devyni prityrę Brolijos ir Seserijos vadovai bei aštuoni 
jauni skilčių patarėjai.

Brolijos pastovyklės viršininku buvo Ąžuolo 
Vadovų Mokyklos (ĄVM) vedėjas v.s.fil. Gintaras 
Plačas, jam padėjo pavaduotojas ps.fil. Tomas 
Dundzila, v.s. Romas Otto, LSB VS v.s.fil. Romas 
Rupinskas ir v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ.

Seserijos pastovyklei vadovavo Gintaro 
Vadovių Mokyklos (GVM) vedėja v.s. fil. Naida 
Šnipaitė-Johnson, padedama LSS VS v.s. Dalios 
Trakienės, s.fil. Virginijos Rubinski ir s. Dainos Šlitery- 
tės.

Rako stovyklavietės direktorė j. s. Dana 
Mikužienė tvarkė ūkio reikalus - rūpinosi maisto pro
duktų supirkimu, virimu bei padėjo pravesti užsi
ėmimus.

Jau antras kartas kaip į ĄVM stovyklą skilčių 

patarėjais kviečiami ankstesniuosius ĄVM kursus 
baigę jauni vadovai. Šiais metais patarėjų pareigas ėjo 
ĄM stovyklos komendantas s.v.v.sl. Aidas' Mattis, 
s.v.v.sl. Marius Anelauskas, s.v.v.sl. Arūnas Karalis ir 
s.v.v.sl. Danius Andriušis.

Gintaro vadovių mokykla patarėjų programą 
šiais metais bandė pirmą kartą. Jomis buvo GVM 
stovyklos komendante vyr.sk.v.sl. Nyka Aukštuolytė, 
vyr.sk.v.sl. Aušra Venckutė, gint.v.valt. Tara Mikužytė 
ir gint, v.valt. Vilija Pauliūtė.

Šiam darbui jaunieji patarėjai pasiruošė jiems 
pritaikytuose kursuose. Jie studijavo komunikacijos 
principus, mažų grupių dinamiką, žinių perdavimo 
metodus, efektingą klausimų naudojimą, lavinimosi 
paskatinimą, savigarbos vystymą grupės narių tarpe, 
asmenybių skirtumus. Diskutuodami šias temas savo 
tarpe ir su instruktoriais, patarėjai turėjo progą pagi
linti savo žinias ir vadovavimo gabumus, kuriuos 
galės sėkmingiau naudoti sugrįžę į savo vienetus.

Šių metų Ąžuolo ir Gintaro mokyklų stovyk
los kursantai sudarė šias skiltis:

"Liepsnojančių Lokių" skiltis - Martynas Plazyk,
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jsikurimas. Sesės neša rąstą j savo pastovyklę

Linas Aleksiūnas, Viktoras Jučas, Aleksas Modestas iš 
Chicagos, Gintas Civinskas iš Cleveland, -Tauras 
Stočkus ir Danius Anelauskas iš Los Angeles. Jų 
patarėjai - s.v.v.sl. Aidas Mattis iš Los Angeles ir 
s.v.v.sl. Arūnas Karalis iš Chicagos.

"Slenkančių Sraigių" skiltis - Edvardas Bataitis iš 
Los Angeles, Vėjas Belzinskas iš Cleveland, Aras 
Galinaitis, Aras Zygas, Darius Aleksiūnas, Antanas 
Senkevičius ir Jonas Vaičikonis iš Chicagos. Jų patarė
jai - s.v.v.sl. Marius Anelauskas iš Los Angeles ir 
s.v.v.sl. Danius Andriušis iš Chicagos.

"Gabių Genių" skiltis - Renė Andriušytė, Kristina 
Bacevičiūte ir Lydia Parada iš Chicagos,, Milda 
Matulevičiūtė iš Cleveland ir Daina Mattytė'iš Los 
Angeles. Jų patarėja - gint.v.valt. Vilija Pauliūtė iš 
Chicagos

"Mandrių Salamandrų" skiltis - Alina Meilytė, 
Vaiva Rimeikaitė, Kristina Burokaitė, Milda Plioplytė 
ir Aida Zygaitė iš Chicagos, Lana Pollock iš Cleveland. 
Patarėja - gint.v.vai. Tara Mikužytė iš Chicagos.

"Murzinų Meškenių" skiltis - Krista Plačaitė, Lina 
Rauchaitė, Aleksandra Strub, Lisa Bartašiūtė, ir Gina 
Luneckaitė iš Chicagos, Vita iš Los Angeles. Patarėjos - 
vyr.sk.v.sl. Nyka Aukštuolytė iš Chicagos ir s. Daina

Šliterytė iš Sydney, Australijos.
"Batuotų Kačių" skiltis - Audra Brooks, Julytė 

Vallee, Krista Weir ir Lilė Rudytė iš Chicagos, Nida 
Hallal iš Cleveland ir Alytė Mažeikaitė iš Los Angeles. 
Patarėja - vyr.sk.v.sl. Aušra Venckutė iš Los Ąngeles.

Stovykla prasidėjo su lietumi ir kompasais. Skilčių 
pastovykles kursantai,-ės turėjo surasti pagal kompasą

Penkiakovės metu "Batuoty kačiy" skiltis - Audra Brooks, 

Julia Valle ir Alytė Mažeikaitė neša Nidą Hallal neštuve
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ir topografinį žemėlapį, pakelyje 
dar atliekant įvairias užduotis. 
Suradus pastovykles, prasidėjo 
įsirengimo darbai. Skiltys statėsi 
palapines, ruošė virtuves, rišo 
vartus, suolus, kėdes bei kitus 
įrengimus. Tradiciniu Ąžuolo 
mokyklos rago pūtimu komen
dantas Aidas Mattis sukvietė 
visus pirmam gairių pakėlimui. 
Brolis Gintaras ir sesė Naida pris
tatė instruktorius ir patarėjus, 
trumpai paminėjo kursų taisykles 
ir visiems palinkėjo prasmingo ir 
naudingo stovyklavimo. Brolis 
Romas Otto parodė kaip taisyk
lingai ir saugiai naudoti kirvius, 
pjūklus ir peilius, ir tada kursan
tai grįžo prie įsirengimo darbų. 
Po vakarienės vyko susipažinimo 
užsiėmimai, "team building" ir 
pirmasis laužas, vedamas pri
tyrusių laužavedžių Naidos 
Šnipaitės, Dainos Sliterytės ir 
Virginijos Rubinski.

Antroji diena pradėta pa
šnekesiu apie lauko virtuvių 
įrengimą, įvairius pionerijos mo
delius, švaros principus. Kiek
viena skiltis gavo po dėžę su puo
dais, keptuvėmis, bliūdais-dube- 
nimis bei kitomis virimo prie
monėmis. Visi skubėjo kaip gali
ma greičiau įsirengti, nes nuo 
pietų jau patys turėjo pradėti 
gamintis maistą. Po pietų brolis 
Tomas vadovavo komunikacijos 
uždavinio pratyboms, o popietė 
baigta skiltininkų bei kitų pareigų 
skiltyje aptarimu. Skiltininkai 
keitėsi kas dieną. Sesė Dalia 
vadovavo skiltininkų pažado 
apeigoms. Vakare įvyko trumpi 
laužavedžių kursai, vedami sesių 
Naidos, Virginijos ir Dainos. 
Kursantai išmoko kaip sustatyti ir 
vesti laužo programą ir tada ją 
praktiškai įvykdė.

Trečios kursų dienos rytas 
buvo praleistas tobulinant rajonų

"Lokiy" skiltis, nešini kuprinėmis, brenda per Pere Marquette upę

Brolijos VS Romas Rupinskas išbando alpinisty tiltq

įrengimus, vykdant nu
rodytus pionerijos dar
bus. Buvo smagu pa
galiau pajusti saulutę ir 
truputį šiltesnį orą. Po
piečio uždavinys buvo 
"grupės veiklos kontro
liavimas". Sekė brolio 
Tomo paruošta antro 
patyrimo laipsnio prog
ramos "skautiškoji pen
kiakovė". Skiltys var
žėsi viena prieš kitą, 
kuri per trumpiausią 
laiką atliks antro patyri
mo laipsnio užduotis. 
Vakare - skautiški žai
dimai, naktinių žai
dimų planavimas ir 
"bombos radimo" žai
dimas.

Ketvirtoji diena - 
pasiruošimas iškylai. 
Virėjai pasiėmė stovyk
linius pečiukus ir mais-
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Iškylai pasiruošę Marius Anelauskas, Aidas Mattis, Daina Sliterytė ir Arūnas Karolis

tą, skiltys susipakavo kuprines, pakartojo iškylavimo 
ir saugumo taisykles, ir išvyko į Manistee National 
Forest naktinei iškylai. Atvykusios į savo iškylavietes 
(po dvi skiltis rajonėly), skiltys įrengė lapines, atliko 
pirmos pagalbos uždavinius ir pasigamino vakarienę. 
Sutemus, skilčių patarėjai pravedė susikaupimo 
valandėlę - skilčių nariai galėjo giliau pagalvoti ir 
pasisakyti kas jiems patinka apie jų skilčių narius ir 
kodėl jie dėkingi už šią galimybę kartu su jais stovyk
lauti. Ankstyva tyla davė kursantams progą atsigauti 
po trijų ilgų naktų be miego.

Penktoji kursų diena buvo graži ir saulėta. Skiltys, 
pabudę gražioje miško gamtoje šalia upės, pasigamino 
pusryčius, sutvarkė iškylavietes ir iškeliavo namo. Po 
pietų stovykloje prasidėjo pašnekesiai apie vadovav
imą. Brolis Tomas vadovavo pokalbiui apie praėjusią 
iškylą ir kas joje buvo išmokta, brolis Romas Otto foto 
aparatu darė skilčių ir kursantų portretus, sesė Dalia ir 
brolis Romas Rupinskas aiškino apie LSS-os struktūrą 
ir nuostatus, o sesė Virginija pravedė skautiškų žinių 
perteikimo metodikos užsiėmimą. Vakaro programa 
susidėjo iš "vakarinių programų" pašnekesio ir kursų 
vakaruškos-vakarėlio. Pašnekesius ir vakarėlį įdomiai 
pravedė sesės Naida, Daina ir Virginija su patarėjų ir 
sesės Danos pagalba. Kadangi daugelis kursantų daly
vavo Tautinių Šokių šventėje, tai ir čia - vakarėly šoko 
"malūną" ir kitus tautinius šokius. Gera nuotaika 
sugrįžę į savo skilčių pastovykles, dar dalinosi iškylos 
ir dienos įspūdžiais prie skilčių lauželių.

Šeštąją kursų dieną vyko parodomoji iškilminga

sueiga, buvo diskutuojama įžodžių pravedi- 
mo būdai. Pašnekesius apie vadovavimą - 
kaip dirbti su įvairaus amžiaus jaunimu, kaip 
prižiūrėti skautus, kaip laikytis aukštos 
moralės standartų pravedė sesės Dalia ir 
Virginija, broliai Romas Otto ir Romas 
Rupinskas. Vakare kursantai ir vadija 
susirinko susikaupimo lauželiui ir maldai.

Pirmadienį tęsėsi pokalbiai apie vadova
vimą. Kursantai susipažino su Brolijos ir 
Seserijos patyrimo laipsnių, pažangumo pro
gramomis, kad geriau galėtų jas įgyvendinti 
savųjų vienetų skautiškoje veikloje. Skiltys 
atliko uždavinį apie charakterio-būdo lavini
mą ir sukūrė "idealų žmogų". Tada kalbėjosi 
kaip gali padėti savo skautams ir skautėms 
ugdyti tuos bruožus, kurie padėtų jiems tapti 
tvirtesniais žmonėmis. Užsiėmimus pravedė 
brolis Romas Rupinskas, sesė Dalia ir brolis 
Gintaras. Sesė Naida tarėsi su skiltimis apie 
sekančią dieną rengiamą Ąžuolo/Gintaro 
baigiamąją puotą. Po pietų, pagal brolio Tomo 
duotą pavyzdį, patys kursantai sugalvojo ir 
pravedė trečio patyrimo laipsnio "skautišką 
pankiakovę". Sesė Dalia aiškino apie sueigų 
planavimą, brolis Romas Otto - apie vadovo 
ypatybes, o brolis Gintaras ir sesė Naida 
demonstravo efektingos komunikacijos bū
dus. Tėvas Antanas Saulaitis atkreipė dėmesį į 
skauto pareigą Dievui, į religinius skautiškus
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(Nuotraukos AVM vedėjo 
pavaduotojo ps.fil. Tomo 

Dundzilos)

Iškilminga vadovy mokyklos 
stovyklos užbaigimo puota!

užsiėmimus. Vakarinė programa susidėjo iš užsiėmi
mo gamtoje ir žvaigždžių stebėjimo. Stovykloje 
turėjome tris astronomus - sesę Dalią, brolį Antaną ir 
brolį Tomą su dvejais teleskopais. Nakties sapnai buvo 
"žvaigždėse"...

Aštuntoji - paskutinė pilna stovyklos diena vėl 
buvo skirta vadovų lavinimo savybėms. Apie jaunų 
vadovų lavinimą draugovėse kalbėjo brolis Gintaras, 
skilčių įspūdžius ir išgyventus nuotykius susumavo 
brolis Tomas, o Romas Otto vadovavo pokalbiui "kaip 
patarti" savo skautams. Po pietų kursų vedėjai 
išaiškino kursantams apie baigiamuosius mokyklos 
darbus, kuriuos turės atlikti sugrįžę į savo vietoves. 
Užsiėmimas pasibaigus, skiltys smarkiai ruošėsi 
paskutinei kursų vakarienei - puotai! Skiltys galėjo 
pasirinkti ką pagamins ir kaip į 
puotą pristatys savo skanumynus. 
Saulei leidžiantis, skiltys įvairiai 
apsirengusios, išdidžiai nešė savo 
patiekalus valgyklom Skilčių virė
jai parodė visus stovykloje įsigy
tus gabumus! Buvo šaltibarščių, 
koldūnų, blynų, viščiuko gabal
iukų, salotų, šokoladinių braškių, 
lašišos gabaliukų, taco salotų, 
vaisių sulčių ir kitokių skanu
mynų. Skaniai pasivaišinę ir 
linksmai praleidę paskutinę sto
vykloje vakarienę, skiltys susi
kaupė ir prasidėjo kursų baigimo 
apeigos. Ramioje Rako stovyklavi
etės tamsoje buvo užbaigta 2004 
m. Ąžuolo ir Gintaro Vadovų 
Mokyklos stovykla. Visi buvo pa
raginti visomis jėgomis dirbti 
skautų lavinimo darbą ir pilnai užbaigti Ąžuolo ir 

Gintaro Mokyklos užduotis, kad galėtų gauti ženklus 
ir baigimo pažymėjimus.

Sekantį rytą kursantai nugriovė palapines, su
tvarkė skilčių pastovykles ir, atsisveikinę su naujai 
pažintais sesėm ir broliais, vieni vyko namo, kiti per
sikėlė į kitus Rako stovyklavietės rajonus tęsti 
stovyklavimą Chicagos skautų tuntų "Žalgirio" 
stovykloje.

Atrodo, kad stovykla visiems paliko gražius prisi
minimus ir davė daug patyrimo. Jau pradėta svajoti 
apie naujas pareigas 2005 metų Ąžuolo ir Gintaro 
Vadovų Mokyklos stovykloje Romuvoje, Kanadoje. Iki 
pasimatymo tenai!!!

Dalyvis

Antanas Senkevičius aiškina apie medžių rūšis "Sraigių" skil
ties nariams ir Seserijos VS Daliai Trakienei
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KAD JŲ VARDAI IŠLIKTŲ
"Kad įų auka ir vardai tautos kančių istorijo
je liktų nepamiršti", parašė man j "Skautų 
Šeimos Genocidas" knygų sesė Irena.

uošdama šią knygą, j.v.s. Irena Regienė vis 
rūpinosi, kad išleidimo data sutaptų su ta 

X Vskaudžiąja birželio 14 d. data. Beveik taip ir 
įvyko, o knyga išleista jubiliejiniais lietuvių spaudos 
atgavimo metais.

Skaudus dokumentas. Ilgiau skaitant - norisi 
melstis. Knygos pirmame puslapyje rašoma:

Broliams ir Sesėms
kalintiems
kankintiems
ištremtiems
žuvusioms
Šią atminimų knygą skiria
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

Knygoj surašyti 575 skautai,-ės kankiniai. Daugelį 
mūsų organizacijos buvusių ar esamų narių, vadovų, 
kentėjusių, žuvusių bolševikų ir nacių okupacijų metu, 
žinom iš skautiškų ir kitų knygų. O čia - 575 vardai!

Trumpa ištraukėlė:
ps.kun. Valentinas Balčius, 1927 m. Alytuje 

vadovavęs skautų vyčių būreliui, bolševikų sušaudy
tas Ukmergės apskrityje prie Pusnės bažnyčios.

Vytautas Černiauskas, Korp!Vytis senjoras, 
areštuotas 1940 m., į Sibirą išvežtas 1941 m.

Vladas Darginavičius, Klaipėdos skautas, studen
tas, 1943 m. vokiečių gestapo suimtas, kalintas Stut- 
thofo koncentracijos stovykloje, kalinio Nr. 21329

Salomėja Kaupaitė, Vargdienių Seselių 
Kongregacijos vienuolė, buvusi "Birutės" draugovės 
skautė Panevėžyje, bolševikų nušauta Ukmergėje 1941 
m.

Jonas Kuveikis vokiečių okupacijos metu už 
suteiktą pagalbą persekiojamiems žydams, gestapo 
sušaudytas.

Judita Mockienė, mokytoja, "Birutės" d-vės drau
gininke Kelmėje, su vyru ir 3 mažais vaikais išvežta į 
Sibirą 1941 m.

Zigmas Parafinavičius, skautas, Žemės Ūkio stu

dentas Rainių miškelyje nukankintas 1941 m. birželio 
24/25 d.

Vyras ir žmona, Narcizą ir Feliksas Pranaičiai, 
buvę skautų vadovai Šakiuose, išvežti į Sibirą 1941 m.

Broliai Jurgis ir Stasys Puleikiai jų tėviškėje 
Tauragės apskrity 1941 m. bolševikų žiauriai nukan
kinti (gyviems nukirstos rankos) ir uždegti.

Pranė Žemgulytė, buvusi skautė ir du jos bro
liai, po karo veikę partizanai, 1948 m. po kautynių 
suimti ir sušaudyti.

Ir taip be galo... Manau, kad gal kiekvienas iš 
mūsų šiam svarbiam leidiny rastumėm brangų, artimą 
vardą...

AN

"Skautų Šeimos Genocidas" išleido Vydūno Fondas 2004 m.
Spausdino DRAUGO spaustuvė, Chicago, IL 

Knygos leidimui aukojo: Čikagos Skautininkių Draugovė, 
Irena ir Algis Regiai, Kun.ps. J.Prunskio Fondas Vydūno 

Fonde, Vydūno Fondas

Pirmqjj straipsnį knygoje rašo v.s.fil. Vytautas 
P. Mikūnas, buv. Vydūno Fondo ilgametis 
valdybos pirmininkas (spausdiname žemiau):

. videšimtas amžius lietuvių tautai buvo labai
1 nuostolingas. Daugeliui teko patirti suėmimus, 

JL-kalėjimus, kankinimus, tremtį ir mirtį. Jų tarpe 
buvo nemažai Lietuvos Skautų Sąjungos narių, kurių 
dalies netektį norime aprašyti šioje knygoje. Daugelio 
jų vardus ir atminimus paslėpė Sibiro sniegynai ir 
ledynai, jų kaulus nusinešė ištvinusių upių vandenys. 
Nedaugeliui teko laimė sugrįžti gimtinėn. Knygoje 
rasime vardus tų, kuriuos pavyko surasti žmonių 
atmintyje ir spaudos puslapiuose.

Lietuvių tautos genocidas prasidėjo 1831 metais ir 
buvo kartojamas 1863 ir 1905 metais. Daugiau yra 
žinomas knygnešių trėmimas (1864-1904) per visą 
lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį. Tremtį 
patyrė 2,000 garbingų spaudos kovotojų.

Į išvežtųjų sodybas buvo atkeliami pravoslavai 
rusai, bažnyčios paverčiamos cerkvėmis. Mėginta 
Lietuvą surusinti, suprovoslavinti.

Didysis genocidas pradėtas vykdyti 1941 metų
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birželio 14 dienos ankstyvą rytą. Šiurpas sukaustė 
taikų ir gražų pavasario rytą, kai žiauriausiomis 
priemonėmis į Sibiro ledynus buvo vežamos šeimos. 
Vaikams ir ligoniams nebuvo pasigailėjimo, 34,260 
taikių ir ramių gyventojų gyvuliniuose prikimštuose 
vagonuose iškeliavo į tolimus Rytus. Jų tarpe nemažai 
skautų organizacijos narių. Trys iš jų yra apdovanoti 
VYČIO KRYŽIUMI.

Be maisto, vandens ir oro vežamiesiems teko mirti 
pakelyje ir tapti laukinių žvėrių maistu. Trėmimai 
buvo kartojami 1945,1946,1947,1948 metais. Mažesni 
trėmimai vyko kiekvieną mėnesį. Apytikriais paskai
čiavimais, išvežtųjų ir nužudytųjų buvo 350,000- 
400,000 lietuvių. Pirmieji 73 nukankintieji buvo 
1941.06.25 Rainių miškelyje prie Telšių miesto. Jų tarpe 
18 skautų. Sunkiai įsivaizduojamais kankinimais jie 
buvo nužudyti ir užkasti. Jų atminimui yra pastatyta 
koplyčia.

Vokiečių nacių okupacijos metu (1941-1944) į 
Vokietiją buvo prievarta išvežti 30,000 gyventojų, dau
gumoje darbams fabrikuose. Apie 6,000 asmenų žuvo 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose, nesuskai
čiuojami yra žuvusieji per bombardavimus, kurių 
kūnai liko pastatų griuvėsiuose. Nedaugeliui teko 
laimė išlikti.

1944 metais Lietuvos miškuose susitelkė drąsūs 
vyrai, nenorėję tarnauti okupantui ir tikėję 
iškovosiantys tėvynei laisvę. 1945 metais jų buvo 
30,000 ginkluotų kovotojų. Jie vedė nelygią kovą su 
ginkluotais okupantais. Kovos tęsėsi 10 metų, daugelis 
žuvo, kiti buvo sušaudyti arba ištremti į Sibiro tolius 
nežiniai ir mirčiai. Jų tarpe buvo skautų, kurie prisi
pažino, kad stovyklavimas skautų stovyklose jiems 
padėjo įsikurti ir gyventi miškuose. Jų didvyriškos 
kovos su gausiu priešu lieka pavyzdžiu visiems, kaip 
reikia atlikti pareigą tėvynei.

Šioje kuklioje knygoje surašyti daviniai yra nepil
ni. Jie neatskleidžia visumos. Tai yra aprašymai tų 
skautų, apie kuriuos pavyko bent dalį sužinoti.

Pateikiamas surašytų skaičius:

Išvežti į Sibirą ir kitas vietoves 148

Išvežti, likimas nežinomas 18

Buvo išvežti, vėliau grįžo į Lietuvą 78

Išvežti ir mirę tremtyje 34

Nukankinti, sušaudyti Lietuvoje 46

Nukankinti Sovietų Sąjungoje 38

Buvo kalinti, bet išlikę 49

Kalinti, likimas nežinomas 3

Pabėgę iš kalinimo 16

Kalinti, vėliau paleisti 15

Žuvę partizanai 51

Partizanai, kurių likimas nežinomas 12

Žuvę fronte 6

Žuvusieji kitomis aplinkybėmis 10

Žuvusieji bombarduojant 5

Mirę badu 1

Rusų apsuptyje nusišovė 1

Dingusieji komunistų okupacijoje 2

Vokiečių sušaudyti-nukankinti 18

Vokiečių suimti 18

Lenkų nužudytieji 3

Lenkų sulaikytieji politiniai kaliniai 2

Lenkų laikų politiniai kaliniai-partizanai 1

Iš viso žinomi nukentėję 575

Šios knygos skaitytojus kviečiame prisiminti mūsų 
skautų organizacijos karius, suprasti jų didžią auką 
tėvynei. Jų kančios ir žūtys įpareigoja mus vykdyti 
darbus, kurių jie negalėjo atlikti. Jie tikėjo 
Nepriklausoma Lietuva, ji buvo atkovota, bet jų jau 
nebėra. Tegalime jiems pastatyti paminklą, bet jų prisi
minimas išsakytas šioje kuklioje knygoje.

Knygos sumanytojai ir rengėjai j.v.s. Irenai 
Regienei esame dėkingi, kad turime genocido aukų 
pradžios sąrašą. Leidėjai yra pasiryžę darbą tęsti ir 
prašo apie kankinius žinių ir papildymų. Pilno kanki
nių sąrašo niekada neįstengsime sudaryti. Darykite tai, 
kas įmanoma, kad jų šventas atminimas įšliktų 
sekančioms kartoms.
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s. Antanas Jakimavičius mirė 2004 m. balandžio
22 d., Manchester, Anglijoje, sulaukęs 87 m. amžiaus.

Brolis Antanas skauto 
vyčio įžodį davė Anykščiu
ose, į paskautininkio laipsnį 
pakeltas 1963 m.

Manchesteryje į skau
tišką veiklą įsijungė 1952 m. 
Po metų jo globota skaučių 
skiltis išaugo į mišrią drau
govę. 1962 m. sudarytos dvi 
draugovės - skaučių "Živi
lės" ir skautų "Maironio", 
kuriai vadovavo s. A. Ja
kimavičius. Jis sukvietė tėvų 
komitetą, jo rūpesčiu pa
šventintos draugovių vėli
avos.

Brolis Antanas buvo nuolatinis vadovas stovyk
lose, skaitė ir rėmė lietuvišką ir skautišką spaudą, pri
klausė DBL Sąjungai. Apdovanotas Už Nuopelnus ir 
Lelijos ordinais.

v.s. Bronius Zinkus mirė 2004 m. birželio 2 d., 
Derby, Anglijoje, sulaukęs 84,m. amžiaus.

tu) Anglijos rajono vietininkijų.
1952 m. atvyko į Derby ir visą laiką dalyvavo lietu

vių ir anglų skautų veikloje. Buvo skautų vyčių vadas, 
Anglijos rajono stovyklose nepamainomas ūkvedys, 
pravedė keletą kursų skautų vadovams, bei Ąžuolo 
mokyklos kursus pagal Gilwell metodą. Daug metų 
administravo Anglijos rajono žurnalą "Budėkime".

v.s. B.Zinkus dirbdamas tarp anglų skautų Gilwell 
parke, Drumbeque-Drumhill, Ramborėse niekada 
nepraleido progos priminti skaudžią lietuvių skautų 
padėti be Lietuvos tėvynės.

LSS Anglijos rajoną jis atstovavo Pasaulinėj skautų 
Jamboree 1963 m. Graikijoje, o 1983 m. - LSS Jubi
liejinėje stovykloje "Aušra", Kanadoje.

Po savo kasdienio darbo mūsų brolis Bronius 
visuomet rasdavo laiko kiekvienam ištiesti pagalbos 
ranką. Apdovanotas Už Nuopelnus ir Lelijos ordinais.

v.s. Broniaus Zinkaus liūdi žmona v.s. Gilma, 
dukra skautė Milda, sūnus s.v. Vytenis ir mes visi sesės 
ir broliai skautai, kartu su Bronium atidavę savo širdis, 
darbą, laiką Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnybai.

Mūsų brolių Antano Jakimavičiaus ir Broniaus 
Zinkaus visi darbai žemėje jau užbaigti. Viešpats pri
ims juos į amžiną atilsį. "Ateina naktis... Diev's yr 
čia...!"

Ilsėkit ramybėje mieli Broliai.

v.s. Juozas Maslauskas

Brolis Bronius 
buvo vienas iš Ang
lijos rajono skautų 
pirmūnų. Atvykęs 
iš Vokietijos Tolko 
lietuvių lagerio, kur 
priklausė skautų 
vyčių "Gen. S. Žu
kausko" draugovei, 
tuoj įsijungė į skau
tų vyčių darbą. 1949 
m. Halifaxe vyku
siame lietuvių skau
tų vadovų suvažia
vime buvo paskir
tas vadovauti vienai 
iš keturių (tuo me-

ps.fil. Jonas Navickas mirė 2004 m. birželio 4 d., 
Westlake Village, CA.

Brolis Jonas buvo Los Angeles "Kalniškių" tunto 
tuntininkas, vadovavo pirmajai stovyklai naujai 
nupirktoje stovyklavietėje "Rambyne" 1966 m.

1957 ir 1960 metais buvo instruktorium vadovų 
lavinimo kursuose, stovyklavietei pirkti komisijos 
narys, Akademinio Skautų Sąjūdžio filisteris.

2004 RUGSĖJIS-SPALIS 14 SKAUTŲ AIDAS

16



ps. Elena Petrušaitytė-Pažėrienė mirė 2004 m.
liepos 7 d.,Los Angeles, CA

"Kunigaikštienės 
Gražinos" vyr. skau
čių būrelis neteko vie
nos iš savo narių ir 
buvusios būrelio va
dovės - sesės Elytės. 
Per religines laidotu
vių apeigas, skautės, 
akademikės ir graži- 
nietės atidavė pasku
tine pagarbą sesei 
Elytei budėdamos 
prie velionės karsto. 
Atsisveikinimo žod
žius tarė dabartinė 
gražiniečių vadovė ps. 
Ina Petokienė ir tun- 
tininkė s. Danutė Ma
žeikienė.

Sesė Elytė per visą savo brandų amžių buvo savo 
vyro a.a. v.s. Juozo Pažėros dešinioji ranka. Pagal 
dukros ps. Jūratės Venckienės pasakojimus, iš Vokie
tijos tėveliams imigravus į Torontą, jų rūsyje buvo 
atgaivintas "Skautų aido" spausdinimas. 1958 m. per
sikėlus į Los Angeles, abu veikė skautų "Židinyje", 
rūpinosi "Rambyno" stovyklos žemės pirkimu ir 
stovyklavietės įrengimu.

Sesė Elytė prisidėjo prie gražiniečių veiklos 1980 
metais ir būrelio surengtoje iškilmingoje sueigoje davė 
vyr. skautės įžodį. 1990-1992 m. buvo "Kuni
gaikštienės Gražinos" būrelio vadovė. Kai buvo pakle- 
ta į paskautininkės laipsnį, ji tai laikė lyg viso savo 
skautiško gyvenimo apvainikavimu.

Negailestingos ligos pakirsta, 11 metų kantriai 
priėmė visus jai skirtus kryželius: staigią vyro Juozo 
mirtį, vis silpstančias jėgas ir pasidavimą kitų globai. 
Bet tuo pačiu ir džiaugėsi anūkės vyr.sk. Aušrelės 
pasiekimais moksle, plačios šeimos šventėmis ir 
domėjosi būrelio veikla.

Nuliūdime, bet su viltimi vėl susitikti, liko duktė 
ps.Jūratė, anūkė vyr.sk. Aušra, žentas ps. Juozas 
Venckai, sesutės marija Andriušienė ir Renata Žilion- 
ienė, bei plati giminė ir draugai. Ilsėkis ramybėje, sese 
Elyte!

BP 

t.n. Aldona Markelienė mirė 2004 m. liepos 17 d.
Chicagoje, IL

Sesė Aldona 1962 m. "Aušros Vartų" tunte, "Bi
rutės" draugovėje įsteigė pirmąjį Liepsnelių būrelį. 
Ordinu už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu apdovanota 
1969 m.

Giliam liūdesy liko dukros Daiva ir Rita, buv. 
"Aušros Vartų" tunto skautės.

v.s.fil. Valentinas Varnas mirė 2004 m. liepos 29 d., 
Los Angeles, CA

Brolis Valentinas buvo ilgametis JAV Ramiojo van
denyno rajone skautų vyčių vadovas, kelis metus 
vadovavo ASS skyriui Los Angeles. Jo rūpesčiu 1964 
m. Los Angeles buvo įsigytos K! Vytis ir ASD vėliavos. 
Padėjo rajono vadovams įrengti skautams būklą.

1971 m. buvo Ramiojo vandenyno rajono 20-tos 
sukakties stovyklos viršininku, 1973 m. LSS Jubi
liejinėje stovykloje ASS "Ad Meliora" pastovyklės 
viršininku.

1979-1984 m. LSB vadijoje ėjo sekretoriaus 
pareigas, ruošė "Krivulę". 1987 m. vadovavo LSS va
dovybės rinkimų prezidiumui.

JAV Ramiojo vandenyno Vadas v.s.fil. Tadas 
Dabšys "Skautų aidui" apie v.s.fil. Valentino Varno 
mirtį parašė - "brolis Valentinas iškeliavo į paskutinę 
iškylą..."
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KANADOS RAJONE

TORONTO

Įdomi iškyla
Birželio 12 d., šeštadienį, septyniolika torontiškių 

sesių ir brolių išvykome laivu pasidairyti po Toronto 
uostą ir aplinkines salas.

Iškylą organizavo Toronto Bay Initiative organi
zacija, kuri rūpinasi Toronto įlankos švara, žalumu, 
sveikata. Apie uosto, aerouosto, salų istoriją ir gamtą 
įdomiai aiškino John Campbell (Toronto Waterfront 
Revitalization Corporation) ir Mike Filey (Toronto 
istorikas, knygų autorius, "Toronto Sun" laikraščio 
straipsnių autorius).

"Oriole" laive buvo apie 140 žmonių ir mes - lietu
viai, o Janina Gacionienė net loterijos premiją laimėjo.

Nuotraukas darė Antanas Svirplys.

Smagiai nusiteikę Jūratė Baturienė, Violeta Svirplienė, 
Antanas Svirplys ir Kastytis Batūra.

Sesė Rūta L

Toronto lietuviy grupė iškyloje.
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JAV VIDURIO RAJONE

DETROIT

"RAMBYNO AIDAI"
Detroito ir Clevelando tuntų stovykla 

"Dainavos" stovyklavietėje vyko 2004 m. birželio 12- 
19 d.

Nei lietus, nei stiprūs vėjai, nei ligos nesugadi
no mūsų stovyklautojų geros nuotaikos ir skautiško 
pasiryžimo...

Vos tik pasibaigus mokslo metams, Detroito ir 
Clevelando tuntų sesės ir broliai suvažiavo į 
"Dainavą", į "Rambyno aidų" stovyklą. Dar prisidėjo 
šeimos iš Florida, Virginia, Washington ir Wisconsin. 
Stovyklavo apie 165 vaikai ir vadovai, o savaitgaliais 
dar atvyko nemažai tėvelių ir svečių. Stovyklos 
atidarymas įvyko šeštadienį vakare. Po to, miško šven
tovėje, šv. Mišias atnašavo kun. Ričardas Repšys, 
atvažiavęs iš Dievo Apvaizdos parapijos Detroite.

Sekančią dieną, vėliavų nuleidimo metu, prieš 
pirmus audros lašelius, vyko įžodžiai. Paukštytės 

įžodį davė Aleksa Kazėnaitė, vilkiukų - Julius Kazėnas 
ir Perkūnas Reventas, skautų - Aleksas Matvekas, 
Audrius Matvekas, Algirdas Reventas ir Romas Šonta. 
Vėliau, stovyklos metu Krista Soltis davė prityrusių 
skaučių įžodį, Tadas Anužis, Linas Kasputis, Marius 
Miliūnas, Vitas Paškus ir Tomas Soltis - prityrusių 
skautų įžodžius. Vyresniųjų skaučių įžodžius davė 
Lina Aukštuolytė, Laura Karvelytė, Arija Kasputytė, 
Svaja Mikulionytė, Inga Mossaitė ir Alana Zomboraitė.

Stovykloje mokėmės pionerijos, statėm vartus 
ir kitus įrengimus, įsigijom naujų specialybių, žaidėm, 
maudėmės, dainavom, ruošėm laužams vaidinimus. 
Daugelis išmoko kaip atstatyti nuvirtusias, sulenktas 
palapines, kaip džiovinti drabužius ir miegmaišius. 
Penktadienio rytą visi perėjo vyr. skaučių paruoštas 
"Rodom-Darom" užsiėmimų stotis, o gale stovyklos 
su įdomumu skaitėm jų paruoštą laikraštėlį "Spyglio 
banga".

Daug iškylavom. Liepsnelės, giliukai ir vilk
iukai vyko į Irish Hills Fun Center, paukštytės ėjo gam
tos takeliu Waterloo State parke, skautės ir skautai jo
dinėjo arkliais. Skautės ruošėsi geologijos specialybei 
Waterloo State parke, prit. skautės ir skautai plaukė 
baidarėmis, o vyr. skautės ir kandidatės iškylavo ir

Naujoms paukštytėms dar viskas nauja...
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Prityrę skautai su vadovais Tadu Kaspučiu ir Phill Moss

miegbjo "po žvaigždėmis".
Vakarinės programos buvo įvairios, smagios, nuotaikingos - laužai, 

knygnešių žaidimas, Rambyno dievaičių varžybos (laimėti gražiąją dievaitę 
Barborytę), "fiesta" šokiai ir susikaupimo vakaras. Spėjom rasti laiko pažiūrėti 
krepšinio varžybų finalą, kuriame Detroito "Pistons" komanda tvirtai nugalėjo Los 
Angeles "Lakers".

Stovyklos štabą sudarė šie vadovai: Brolijos ir stovyklos viršininkas - ps. 
Saulius Anužis, Seserijos viršininkė - v.s. Rasa Karvelienė, jaunų šeimų pastovyk- 
lės viršininkė - ps. Lidija Gobienė, vilkiukų - ps. Linas Gobis, padėjėjai - ps. 
Andrius Anužis, s.v. Andrius Giedraitis, s.v.kand. Jonas Paškus; paukštyčių - v.s. 
Vilija Klimienė, padėjėja - v.s. Virginija Rubinski; skautų - ps. Darius Rudis, padėjė
jai - v.s. Remigijus Belzinskas, s.v. Vėjas Belzinskas, s.v. Algytis Kasputis, s.v. 
Andrius Miliūnas; skaučių - s. Rasa Ramanauskienė, padėjėja - vyr.sk. Rūta 
Sventickaitė; prityrusių skautų - s.v. Phill Moss, padėjėjai - s.v. Paulius Jurgutis, s.v. 
Tadas Kasputis; prityrusių skaučių - vyr.sk. Lina Anužienė, padėjėja - ps. Alma

"ftodom-Darom" 
uždavinius geriausiai atliko 

vilkiukų komanda. Vyr. 
skautės jiems įteikia 
dovanėles
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Paukštytės pasiruošusios "pižamy baliui"

Naujos vyr. skautės iš Cleveland© - Janina Klimaitė, Greta Augytė, Nida Hallal, Milda Maciulevičiūtė, Milda 

Chmieliauskaitė

Butkūnienė; vyresniųjų skaučių - s. Virga Norkevičienė. Stovyklos komen
danto pareigas ėjo ir vakarines programas pravedė s.v. Lukas Laniauskas. 
Stovyklos slaugėmis buvo vyr.sk. Dalia Harp ir vyr.sk. Diana Busuito, kuri
oms antrą stovyklos pusę dėl staigiai atsiradusio ir greitai besiplečiančio viru
so (taip spėjam), teko daug slaugyti ir mažai miegoti.

Virtuvės darbininkės mus pastoviai ir skaniai maitino. Stovyklos 
šeimininke buvo Daiva Lukasiewicz, ūkvedė - Alma Jankienė. Joms talkino 
Laima Jarašienė (atvažiavusi iš Colorado mums padėti, nors jos šeima 
nestovyklavo), Loreta Mikeska, Margaret Rudienė, Asta Soltis, Alma
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(nuotraukos v.s.
R.Karvelienės)

Prityrę skautai ir skautės 
pasiruošę plaukti baidarėmis

Vyr. skautės kandidatės Inga Mossaitė, Svaja Mikulionytė, 
Laura Karvelytė, Lina Aukštuolytė

Paukštytės mokosi groti skudučiais

Naujos "Gabijos" tunto, Detroite, vyr. skautės - Lina Aukštuolytė, Laura Karvelytė, Arija Kasputytė, Inga 
Mossaitė, vadovė s. Virga Norkevičienė, Svaja Mikulionytė ir Alana Zomboraitė

Paukštytės Gabrielė Širkaitė ir Karolina 

Balčiūnaitė pasipuošusios šokiams

Sventickienė ir kt. Rita ir Edmundas Kaspučiai trečia
dienį mus pradžiugino tradicine "pizza diena".

Ačiū visiems, kurie stovykloje padėjo ir 
prisidėjo. Ypač džiaugiamės mūsų jaunais vadovais ir 
vyriausiais stovyklautojais, kurie savo entuziazmu ir 
draugyste jaunesniem parodo tokį gražų pavyzdį. Iki 
sekančios stovyklos!

"Fiesta" šokiŲ vakare liepsnelės ir giliukai daužo "pinjatą"
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BRAVO, 
BRAVISSIMO!!!

"Gabijos" tunto, Detroite, vyr. skautės kandidatės 
šių metų "Rambyno aidų" stovykloje išleido 
laikraštėlį!

"Spyglio banga" šešiolikoje puslapių kviečia iš 
naujo pasidžiaugti stovyklos momentais. Jame gausy
bė nuotraukų, jaunimo mintys, stovyklos vertinimas, 
prisiminimai, vadovų įspūdžiai, žodynas, juokai ir 
"spėk koks vadovas" - dešimties stovyklos vadovų, 
kai jie dar buvo vilkiukai, paukštytės, skautai nuo
traukos. Labai įdomu.

Laikraštėlį paruošė vyr. sk. kandidatės (vėliau 
stovykloje davusios vyr. skautės įžodį) Lina 
Aukštuolytė, Laura Karvelytė, Arija Kasputytė, Svaja 
Mikulionytė, Inga Mossaitė ir Alana Zomboraitė. Savo 
nuoširdžiame žodyje, sesės redaktorės rašo, kad mintis 
paruošti laikraštėlį atėjo sueigoje Detroite. Ir štai - 
Dainavoje "Baltųjų rūmų" rūmų konferencijų kam
barys, anksčiau tykus ir tuščias, dabar visai pasikeitęs 
- šviečia kompiuteris, skardinės vaisvandenių su 
kofeinu..., popieriai ir šešios vyr. skautės kandidatės. 
Jos visiems sako ačiū - broliui Phill už techninę pagal
bą, už suteiktą džiaugsmą skaitant juokingus 
klausimus "Sesei Prudencijai" ar žiūrint tą dieną 
padarytas nuotraukas, už visų stovyklautojų ir 
vadovų nuoširdų bendradarbiavimą.

"Norėtumėm labai padėkoti visiems, kurie 
prisidėjo prie mūsų pastangų kalbėti lietuviškai. Kai 
jūs netyčia ką nors pasakote angliškai, pasiklausykit to 
mažo balselio, kuris jums sako - "Kalbėk lietuviškai!"

Ljkatoa Stovykla 

“Rambyno Aidai “

Prityrę Skautai | Pastovyklės gcriovsi prisiminimai......

Wamplers ežeras ir Fu* Center. —'-Perkūnas Reventns

j. &eriwsi prisiminimai žios stovyklos...

''Pistone žaidimas, tubing Womplers ežere su ponu 

Saulio ont laivo, ir stovyklini laužai pdni damų ir 
pasirodymu. Lauxai buvo labai įdomus ir būva smogu 
prisidėti Ir dainuoti. Is viso si stovykla buvo smtųi 
ir pilno gert} prisireioirwX

Laužai smagūs Ir maudymosi*.------- Marius Anužis

P«tovyidės sūpynės ir miegas. —Aras Klimas

j Gavau sfipsa.. ------Perkūnas ftcventas
Ivisi sparto žaidimai.------- Aliukas Anužis

Jei tu būtum žuvytė k. ar norėtum gyventi Spyglio ežere?

Kristina Gobyie: Ne, baseine.

Mkhelle Harp: Taip. As galėčiau plaukti *a savo vaškuotais.

Elyte Busuit©: Taip. AŠ mėgstu exer^.

Jūratė Reventaitė: Taip. Mon ten smogu žaisti Jr as galiu pasiekti dugną.

Tomas Rolando: Taip. As mėgstu žaisti ir eiti pkjokti vandenyje.

Simas Stopusoitis: Taip, nes man patinta roisti ir nwdytis.

"Mūsų vienintelis patarimas yra skaityti laikraštėlį 
po stogu nes, kaip patyrėme šioj stovykloj, niekada 
nežinom kada pradės lyti..

BRAVO sesėms redaktorėms!

Sesė Alė
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JAV ATLANTO RAJONE

Ilsėkis, brangi Sese Laima

Sesė Laima Kiliulienė buvo puiki žmona, mama ir močiutė. Ji buvo talentinga 
mokytoja, vadovė ir instruktorė. Ji savo gyvenime vykdė skaučių įstatus būdama 
tiesi, naudinga, ištikima, draugiška, mandagi, kukli, linksma, taupi, blaivi ir* 
skaisti. Jos meilė Dievui, Tėvynei ir Artimui atsispindėjo visuose veiksmuose ir 
darbuose.

Ir vėl sėdėsime prie laužo, kurio šiluma primins mums tavo šilumą...
Ir vėl sueisime, juokausime, džiaugsimės kartu ir prisiminsime tavo skaidrų 
juoką bei gražų balsą dainoje...

Ilsėkis, brangi sese Laima. Lai būna ramu tau Dievulio rankose.

Giliausia užuojauta a.a. Sesės Laimos šeimai: vyrui - v.s. Česlovui, dukrai - 
vyr.sk. Daivai, sūnui - s.v. Tomui, sūnui prit.sk. Rimui bei anūkams Tyler ir 
Mitchell.

Atlanto rajono skautiška šeima
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EUROPOS RAJONE

Laiškas iš Anglijos...

LSS Anglijos rajonas yra dalelė Lietuvių Skautų 
Sąjungos rėmuose.

Kai karo bangos dalį lietuvių nubloškė vakarų 
pasaulin, jų tarpe buvo ir skautai, kurie nieko nelaukę 
tuoj kūrė skautiškus vienetus Kanadoje, Amerikoje, 
Australijoje ir Anglijoje po Lelijėlės ir Rūtelės ženklu.

Tiems, kuriems buvo lemta 1947 m. pasiekti 
Anglijos krantus, nei vargai, nei naujo gyvenimo 
ypatybės neįstengė nuslopinti lietuviško skautavimo 
idėjos. Brolių ir sesių pasiryžimą ir pasišventimą jauni
mo gerovei, mūsų visuomenė priėmė teigiamai ir 
skautišką veiklą nuoširdžiai rėmė. Per visą 50-tį mus 
rėmė ir toliau remia Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga (DBLS), klubai, Lietuviškosios Skautybės 
Fondas, Vydūno Jaunimo Fondas ir kitos mažesnės 
organizacijos bei pavieniai rėmėjai, bičiuliai.

Deja, per tą laikotarpį netekome jau dešimties 
skautininkų,-ių. Nuo 1960 m. buvo išlydėti v.s. 
Kazimieras Vaitkevičius, v.s. Romualdas Giedraitis- 
Spalis, ps. Dainutis Damauskas, v.s. Janina Traškienė, 
s. Algimantas Gerdžiūnas, s. Eimutis šova, v.s. Gajutė 
Vaiterytė-O' Brien, s.kun.dr. Steponas Matulis,MIC, s. 
Antanas Jakimavičius, v.s. Bronius Zinkus. Jų paliktas 
mums pavyzdys nėra užmirštas - likusieji mūsų skau
tininkai yra pasišventę vadovai, į skautiškas eiles jun
giasi jau trečios mūsų kartos jaunimas bei naujai 
atvykstantieji.

Džiaugiuosi Lelijos ir Rūtos taku žygiuojančiais 
mūsų žydinčiais žiedais - jaunimu, pagarbiai ir su 
dideliu dėkingumu prisimenu lietuviškoje skautybėje 
dirbančius mūsų veteranus.

Noriu pasidalinti su sesėmis ir broliais prisimi
nimu apie ilgametį Europos rajono dvasios vadą, 
skautų globėją s.kun.dr. Steponą Matulį, MIC, kurį 
Viešpats pašaukė amžinybėn pernai metais birželio 18 
d.

Velionis gimė 1918 m. vasario 21 d. Daujočių 
kaime, Svėdasų valsčiuje. Sulaukęs 16 metų išvažiavo 
į Marijampolę ir įstojo į Marijonų vienuolyną, kuriame 
baigė gimnaziją, o Vytauto Didžiojo universitete studi
javo filosofiją, teologiją ir techniką. Po II-jo Pas. karo 
tęsė studijas Eichstaetto seminarijoje, Dominikonų uni

versitete Romoje. Parašęs disertaciją "Archiepiscupus 
Georgius Matulaitis-Matulevičius MIC , Visitator 
Apostolicius in Lituania 1925-1927" , gavo daktaro 
laipsnį, ir tais pačiais metais įšventintas kunigu.

Į Londoną, šv.Kazimiero lietuvių bažnyčią atvyko 
1960 m. Čia atgaivino Marijampolėje leistą žurnalą 
"Šaltinis", kuriame visada būdavo ij; skautų skyrius. 
1965 m. skiriamas į Nottingham aptarnauti lietuvius 
vidurinėje Anglijoje. Prie veikiančio berniukų ben
drabučio kun. Matulis įkūrė "Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos" koplyčią, o 1971 m. Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Katalikų bendriją, lietuvių "Židinį", spaus
tuvę. Čia rinkdavosi skautai savo sueigoms, savait
galio stovyklėlėms, skautininkai, vadovai -

s.kun.dr. Steponui Matuliui ordiną Už Nuopelnus 1989 m. 
prisega v.s. Juozas Maslauskas
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posėdžiams, s.kun. Steponas Matulis, MIC buvo 
Nottinghamo "Aušros Vartų Marijos" skaučių drau
govės dvasios vadas, dalyvaudavo skautų stovyklose 
ne tik Anglijoje, bet ir Vasario 16 gimnazijos, Vokietijoje 
stovyklose, suvažiavimuose.

1971 m. pakeltas į paskautininkio, 1982 m. - skau
tininko laipsnius. Apdovanotas ordinu Už Nuopelnus. 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 

s.kun. Steponą Matulį už nuopelnus Dievui ir Tėvynei 
apdovanojo DLK Gedimino ordinu.

Ilsėkis mūsų Dvasios Vade aukštame Nottinghamo 
kalnelyje.

Visus išlydėtus amžinybėn mes prisimename 
sueigose, stovyklose, stovėdami prie laužo ir susijungę 
ne tik rankomis, bet ir mintimis, ir širdimi.

v.s. Juozas Maslauskas

Visada labai džiaugdavomės kai mus aplankydavo LSS vadovai. Čia - esame stovykloje su LSB Vyr. Skautininku v.s.fil. 

Albinu Seku (sėdi viduryje)

1996 m. mūšy stovykloje viešėjo LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. Kęstutis Ječius (antras iš d.) LSS Vyr. Skautininke v.s. Birutė 
Banaitienė (pirma iš d.), v.s. Donatas Ramanauskas (vidury), v.s. Romas Otto (šalia brolio Ječiaus)
"Skautų aido" redaktorė nuotraukoje dar atpažino v.s. Juozą Maslauską (kairėje) ir v.s. Vincentą O'Brien, dabartinį Europos 

rajono Vadą (tarp D.Ramanausko ir R.Otto)
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SKAUTAI LIETUVOJE

Rikiuotėje prie Bražuolės upelio

Valio pavasariui, valio 
stovykloms!!!

Jau porą mėnesių akademikų jaunimėlis aktyviai 
bruzdėjo ir organizavo kasmetinę vasaros sezono 
atidarymo Jurginių stovyklą. Daug buvo darbo, daug 
klausimų ir noro viską padaryti gerai.

Tad, pagaliau išaušus 2004 m. balandžio 16-osios 
rytui, dalis akademikų patraukė į stovyklavietę, 
esančią nepaprastai gražioje vietoje prie Bražuolės 
upelio. Visų laukė paruošiamieji darbai, mat oficiali 
stovyklos atidarymo data buvo balandžio 17 d. Iki tol 
dar reikėjo gerokai paplušėti: pasistatyti palapines, 
pakabinti skelbimų lentoj programą, susikurti laužą, 
pasiskirstyti darbais ir išsivirti vakarienę, bei nusiteik
ti rytui.

O saulei patekėjus ir paukšteliams sučiulbėjus, 
ėmė rinktis skautukai ir skautai su vadovais, broliai 
vyčiai ir vyr. sesės. Visi uoliai registravosi ir skaiči- 

avosi, dairėsi vietos palapinėms statyti ir nekantriai 
laukė stovyklos atidarymo rikiuotės.

Komendanto švilpukas pragydo lygiai 10:00 vai. 
Stovyklautojus pasveikino stovyklos viršininkė t.n. 
Ramunė Matulevičiūtė, komendantas junj. Marius 
Juškevičius ir programos vedėja kand. Rugilė 
Pakalniškytė. Jie pristatė stovyklos programą ir pri
minė tam tikras taisykles bei draudimus, pvz.: nekurti 
laužų kur papuola, nerūkyti ir nevartoti alkoholio. Už 
pastarąjį nusižengimą grėsė žiauri akistata su pačiu 
komendantu.

12-ą valandą visų stovyklautojų laukė LDK 
Gedimino štabo bataliono žvalgybos būrio kareivių 
pasirodymas, susidėjęs iš trijų dalių - pasalos, kovos 
veiksmų ir šaudymo. O pašaudyti galėjo ir patys ste
bėtojai, kurie vėliau šmirinėjo po pievą ieškodami 
gilzių.

•Pasibaigus kareivių pasirodymui, prasidėjo tu
ristinės technikos varžybos - "Nebūk sliekas 4". 
Susirinkusioms komandoms junj. Marius paaiškino 
taisykles, komandų atstovai traukė bėgimo eilės bur
tus. Varžybos prasidėjo. O .stovykloje virė gyvenimas, 
mat kas 5 min. išbėgdavo komanda, o kiti tuo metu 
laukė savo eilės.. Nedalyvaujančių varžybose ar tuo
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Meldžiamės kartu su tėvu Antanu Saulaičių SJ.

metu esančių stovykloje laukė speciali viktorina 
(konkursas) apie saugomas Lietuvos teritorijas. 
Daugiausiai teisingų atsakymų surinkusio žmogaus 
laukė labai gardus prizas!

Varžybos truko apie 5 vai. Iš trasos pradėjo 
grįžti ne tik greitakojai vilkiukai, bet ir akademikai. Jų 
laukė labai skani bulvių košė, vakarinė rikiuotė ir 
sezono atidarymo laužas. Jį vesti pasišovė keturi broli
ai: Jurgis (junj.Žilvinas Čėsna), Antanas (junj. Vainius 
Pilkauskas), Aloyzas (junj. Vy
tautas Bajoras) ir Martynas (senj. 
Jonas Mikaliūnas). Ir ko tik 
nematė susirinkusieji prie laužo! 
Šito nupasakoti neįmanoma... 
Būkštavimai, kad laužas gali 
nepavykti, sudužo į šipulius.

Galų gale, visiems išsi
skirsčius, akademikai patraukė į 
savo aprimusią pastovyklę. Ten 
laukė staigmena. Tą vakarą, 
šventėme komendanto ir senj. 
Manto Pilkausko gimtadienius. 
Skanumynai nutildė urzgiančius 
pilvus, reikalavusius daugiau 
nepaprastai skanios vakarinės 
košės. Ir kodėl ji buvo tokia, ir 
kodėl jos buvo tiek mažai?..: O 
tada "kandžiai" buvo atskirti 
nuo "juostų" ir, "berniukai į kai
rę, mergaitės į dešinę" būdu

padalinti į du būrelius. Ką veikė broliai junjorai, galiu 
tik nuspėti, o sesėms buvo užrištos akys ir tylia vorele 
(bent man taip atrodė) jos kažkur buvo vedamos ir 
vedamos... Kaip bebūtų, visi susitiko vienoje vietoje, o 
tiksliau, pamatė vieni kitus, kai jiems buvo leista nusi
imti raiščius nuo akių. Visi sėdėjo tyloje ir mąstė apie 
tamsoje išgirstus žodžius. Kokie buvo tie žodžiai, gali 
pasakyti tik juos girdėjusieji, bet juk nepakartojamų 
akimirkų nepakartosi.

Kitos dienos rytas prasidėjo rikiuote bei tėvo 
Antano Saulaičio SJ. laikomomis šv. Mišiomis.

Linksmai žaidėm visą dieną
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Dvasiškai pasistiprinę, patraukėme "vargti vargelio" 
t.y. pusryčiauti. Laukė antroji varžybų dalis: kareivių 
parengtas kliūčių ruožas. Daug komandų atsisakė nerti 
po vandeniu, todėl teko jas diskvalifikuoti. Nepaisant 
šių nesklandumų, varžybos buvo užbaigtos ir per 
iškilmingą stovyklos uždarymą teliko apdovanoti 
nugalėtojus. O dovanų gavo ne tik jie, bet ir kitos 
komandos. Vienos džiaugėsi originaliausio pavadini
mo įvertinimu, kitos - mergaitiškiausios komandos 
prizu. Keblumų buvo apdovanojant viktorinos- 
konkurso nugalėtoją, mat kompetetinga akademikų - 
medikų komanda nusprendė, kad nuo penktadienio 

palapinėje stovintis tortas (tai buvo didysis prizas) yra 
jau pagedęs ir gali būti pavojingas vaikiškam organi
zmui. Tad tortas buvo pakeistas saldainių pilna 
kepure.

Pasibaigus rikiuotei, visi nuėjo tvarkyti savo pas- 
tovykles. Juk reikėjo jas palikti dar švaresnes nei rado. 
Paskutinieji stovyklavietę paliko akademikai ir links
mai klegėdami traukinyje "Kaunas - Naujoji Vilnia" 
grįžo atgal į civilizaciją.

Kand. Rugilė Pakalniškytė
Vilniaus skyrius

Žaliųjų Nemunaičio skautų stovykla "Drauge, budėk!"

Iškylaujam pas ūkininkę stručiy "fermoje" - ūkyje

Nemunaityje Žalieji skautai įsikūrė 1997 metais. 
Kiekvienais metais būrys kaimo vaikų stovyklauja 
įvairiose šalies vietose. Šių metų birželio mėnesį buvo 
organizuota dienos stovykla savo miestelio mokykloje. 
Šioje stovykloje galėjo pailsėti vaikai, kurie neturi gal
imybės vykti į bet kokią stovyklą ar ekskursiją. Čia 
vaikai ne tik žaidė, bet ir gavo maitinimą. Gaila, kad, 
dėl lėšų stokos, visų norinčiųjų nebuvo galimybės 
patenkinti.

Nespėjus ištuštėti Nemunaičio pagrindinės 

mokyklos klasėms, vėl pasigirdo vaikų klegesys. 
Pirmą kartą mokykloje buvo atidaryta dienos centro 
žaliųjų skautų stovykla "Drauge, budėk!", kuriai 
vadovavo vyr. mokytoja Marija Krajauskienė.

Stovyklos atidaryme dalyvavo kaimo seniūnas 
J.Janavičius, mokyklos direktorius V.Rekešius bei soc. 
reikalų inspektorė I. Kilimonienė. Jie palinkėjo žinių, 
energijos, žvalumo bei malonių įspūdžių.

Stovyklos darbotvarkėje buvo ir religinės 
valandėlės, ir orientaciniai žaidimai, ir skautiškos
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Stovykla atidaryta. Kairėje vadovė s. Marija Krajauskienė Druskininkuose prie muziejaus "Girios aidas"

varžybos. Nemunaičio bibliotekoje buvo organizuota 
popietė "Pasakų šalyje", piešinių konkursas "Mano 
svajonė".

Paskutinę stovyklos dieną skautai vyko į ekskursi
ją; Druskininkuose aplankė "Saulutės" sanatoriją, 
"Girios aido" muziejų, kopė į Merkinės piliakalnį, 
grožėjosi Merkio ir Nemuno vaizdais.

Už patirtus įspūdžius, žinias visi nuoširdžiai 
dėkojo vadovei M.Krajauskienei.

St. Erentienė
Kaimo bibliotekos vedėja

Vasara...
Kaip ir visur stovyklų metas. Ir mūsų - besikuri

ančio "Vakarų Aušros" tunto stovykla įvyko birželio 
pabaigoje, liepos pradžioje.

Oras gal ir nelabai mus lepino saulėtomis 
dienomis, tačiau, kai nuotaika gera ir programa įdomi, 
to visai nepajutome. I stovyklą suvažiavome birželio 
26 d. (tai buvo šeštadienis). Švietė saulė ir visi gerai 
nusiteikę ruošėme stovyklą. Mūsų buvo nei daug, nei 
mažai. Pirmieji pradėjo rinktis tie, kurie gyvena arči
ausiai Lankupių. Lankupiai yra vos V km. nuo 
Priekulės. O tai buvo klaipėdiečiai, po to atvažiavo 
darbėniškiai (juos atvežė tėveliai) ir vėliausiai atvyko 
salantiškiai. Pagaliau visi!

Stovyklą pradėjome atidarymo rikiuote, kurioje 
išsirikiavo Salantų, Darbėnų, Klaipėdos skautai. 
Rikiuotėje buvo ir vietiniai vaikai lankupiškiai, kurie 
taip aktyviai dalyvavo visoje programoje, miegojo 
palapinėse kartu su mumis ir nėjo miegoti namo, nors 
jie buvo už kelių metrų. Atidarymo metu buvo iškelta 
mūsų trispalvė, sugiedotas himnas ir pristatyta visa 
stovyklos programa bei išdalintos emblemos. 
Pasijutome pilnaverčiais stovyklautojais.

Vakare laužas. Jėga!! Kaip šauniai jį vedė sesė Eglė 
kartu su broliais Donatu ir Arnu. Tie broliai ne tik 
laužą gerai veda, bet ir su mumis, mažais, labai šauni
ai padūkdavo. Ir netingėk tu man visą pusdienį su 
mumis murdytis vandenyje, mėtyti mus (kas tik
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"Visai nieko ta purvo vonia", sako sesė Giedrė Giedraitytė

paprašo) į vandenį, arba nešioti ant kupros. O kaip 
smagu su jais buvo pažaisti futbolą ir badmintoną. Jie 
tokie dideli, o mes tokie maži...

Daug kam iš mūsų ši stovykla buvo pirmoji. 
Tai tiek daug naujo sužinojom. Mokėmės mazgų 
rišimo. Susipažinom su skautijos istorija. Išmokome, 
kaip reik sukurti laužą ir kokie laužai kam naudojami. 
O čia ne viskas - išgirdome įdomų pasakojimą apie 
Kimą ii' dar visokių gudrybių... Darėme gaireles ir iš 

plastelino lipdėme "akvariumą" - tiksliau, akvariumas 
buvo 2 litrų stiklainis, o mes iš plastelino prilipdėme 
visokių jūros gyvių. O kad jie plaukiotų, pritvirtinome 
juos prie siūlo, o siūlą su kabančiu aštunkoju prie dan
gtelio. Tada pripylėme vandens ir išėjo nuostabus 
reginys. Siūlau ir jums pabandyti.

Vakare buvo šv.Mišios. Patys pasidarėme 
altorių ir gražiai papuošėme. Broliai ir broliukai 
padarė kryžių. Galingai jis atrodė. Net kunigas ste
bėjosi, ar mes viską čia patys padarėm.

Kitą dieną, kiti įspūdžiai ir nepajutome kaip 
atėjo paskutinioji diena, kuri buvo viena iš įspūdin
giausių. Iš ryto per rikiuotę buvo duota užduotis. 
Rodos nei sunki, nei ką. Tačiau kai pradėjom ją atliki
nėti, teko gerai pasukti galvas. Mat į šią užduotį įėjo 
viskas ką mes mokėmės ir sužinojome stovyklos metu. 
Reikėjo prisiminti išmoktus kelio ženklus, mazgus, net 
augalus, kuriuos, rodos, visi pažįstam. Tai va. Buvome

Sesės iš Daupary prausiasi po paskutinės užduoties
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sumaišyti taip, kad būtume iš skirtingų vienetų. 
Gavome kelio ženklų nuorodas ir ieškojome, kur yra 
paslėptas laiškas. Ir ką sau manot?! Jokio laiško neran
dam. Zyliojam, zyliojam apie tą vietą. Niurzgam, kur 
tas laiškas galėtų būt paslėptas, ir staiga pasipila šlapių 
bombų kruša! Visi spiegdami ir patenkinti pradedame 
juoktis, kai kurie nusimena, bet ne ilgam, nes tuoj 
reikia sušukti savo skilties šūkį, sudainuoti dainelę. 
Tada gauname atlikti užduotį. Tai rikiuotės elementai, 
tai mazgų rišimas. Buvo ir žaidimų, buvo ir sunkių 
klausimų iš skautiškos istorijos (bet kai jau žinai, tai 
visai nesunku). Atlikus užduotį, gaudavome laišką, 
kuriame buvo nurodytas kitas taškas, kurį turėjome 
pasiekti ir ten vėl atlikti užduotį. Taip keliavome po 

visą Lankupių apylinkę. Matėm gražių sodybų ir besi
ganančių gyvulių. Šunų irgi netrūko, kurie mus kalbi
no savo šuniška kalba. Kiti šunys net šypsojosi, bet mes 
prie jų nėjom. Labai jau keista ta jų šypsena. Ir štai, 
paskutinė užduotis. Net ir į galvą nebūtų atėję, kad 
reiks po purvą šliaužioti. Daug kas vaipėsi, bet kai 
prašliaužė, nuotaika pagerėjo. Buvo tokių, kurie karto
jo po kelis kartus. O po purvo vonių į upę ir maudytis, 
maudytis... Tai tiek iš mūsų stovyklėlės žinių. 
Įspūdžiais dalinosi visi, o juos surinko ir užrašė sesė 
"Kiaunė".

Nematomas labirintas (Invisible Maze)
Gintaro vadovių mokykloje "Genių" skilties skautės Lydia Parada, Kristina Bacevičiūtė, Milda 

Maciulevičiūtė, Renė Andriušytė (nesimato) ir Daina Mattytė sprendžia nematomo labirinto žaidimo uždavinį. 
"Genių" skilties šūkis - "Tuk, tuk,tuk!"

Šaltinis: Changing Pace Outdoor games for Experiential Learning, Carmine Consalvo, 1996, p. 39

GĄM Temos Komunikacija, kontroliavimas, vadovavimas, planavimas, 
kūrybingumas, team learning, problem solving

Trukme 1 valanda

Tinkamas amžius Skautam ir vyresniem - 12 metų

Reikmenys Instruktoriai parūpina: 
32 kuoliukus
Kamuolį plonos virvės 
Labirinto žemėlapius

Laikrodį

Apžvalga

Skiltis turi įrodyti, kad gerai moka stebėti savo 
aplinką ir gali pereiti nematomą labirintą.

Pasiruošimas
1. Su kuoliukais ir virve pastatyk labirinto kvadra

tus ant žemės pagal brėžinį. Labirinto šonas apie 12-16 
pėdų/3-5 metrų ilgio. Kvadratas - apie 1.5 pėdų/.5 m. 
ilgio.

2. Skiltis susirenka prie labirinto. Instruktorius 
praneša, kas NASA paskambino į stovyklą šį rytą ir 
klausė kuri skiltis geriausiai pasiruošusi skristi į kos
minę erdvę. Tik ta skiltis, kuri geriausiai susiorganiza
vus ir moka greitai išspręsti uždavinius, galės skristi. 
NASA patarė sekantį uždavinį:

3. Skiltininkui - perduok uždavinio taisykles.
4. Stebėk skilties kelionę per labirintą.
a. Neparodyk įėjimo langelio.
b. Perduok OK signalą kai įstoja į žalią langelį.
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c. Sušvilpk švilpuku kai įstoja į baltą langelį.
d. Teisingas takas paženklintas žemėlapyje.
e. Po pusvalandžio pakeisk labirintą.
5. Baigus uždavinį, vyksta apklausinėjimas 

(debriefing).

Labirintų žemėlapiai

Skilties instrukcijos 
UŽDAVINYS

Tikslas
Visa skiltis turi pereiti labirintą per trumpiausią laiko
tarpį.

Taisyklės
1. Yra bent vienas nenutrūkstantis takas per labirintą.
2. Tik vienas skautas gali eiti per labirintą iš karto.
3. Iš vieno langelio galima eiti tik į kaimyninį langelį. 
Negalima peršokti langelio.
4. Galima eiti į bet kurią pusę - tiesiai, į šonus, arba 
įstrižai.
5. Jei įlipsit į teisingą langelį, teisėjas perduos "OK" 
ženklą.
6. Jei įlipsit į draudžiamą langelį, išgirsit švilpuką. 
Reikės apleisti labirintą ir pradėti kelionę iš naujo. Tas, 
kuris įlipo į draudžiamą langelį, turės eiti paskutinis.
7. Visi turi sėkmingai pereiti labirintą.
8. Labirinto takai pasikeičia kas pusvalandį.
9. Nuo dabar teisėjai ir stebėtojai negali atsakyti jūsų 
klausimų.
10. Patarimas - bandymų ir klaidų metodu mokaisi.

Apklausinėjimas (debriefing)
Apžvalga (review)
• Kas įvyko? Kas po to įvyko? O tada?
• Kiek laiko turėjot atlikti uždavinį? Ar daug? Mažai?
• Kas vadovavo?
• Koks buvo jūsų planas?
• Kaip išmokot pereiti labirintą?
’ Kaip regavote į skities narius, kurie padarė klaidą ir 
įstojo į draudžiamą langelį?
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Analizė (analyze)
8 Ką darėte, kad išmoktumėt teisingą taką? (stebėjo kitus, komunikacija)
• Kokiu būdu vadovavo skiltininkas? (autocratic, democratic, dominant, submissive...) Ar tiko vadovavimo 
būdas?

Apibendrinimas (summarize)
’ Ką išmokot?
8 Ar nelauktai pasikeičia taisyklės? (tikri įstaymai, prarandat darbą, smarkiai susergat prieš balių, ir t.t.)
• Ar galima iš klaidų pasimokyti? Ar bandymų ir klaidų metodas naudingas?

Ateities planai (project)
• Ką darysit sekantį kartą jei žaisit šį žaidimą?
8 Kaip elgsitės jei broliai ar sesės padarys klaidą?
8 Ar panašų žaidimą sugebėsit pravesti stovykloje arba sueigoje?

("Skautų aidui" šio užsiėmimo aprašymą atsiuntė ps.fil. Tomas Dundzila)

SEKMADIENIO ĮSKYLA
Vidurnaktį užsibaigė audra, nustojo lyti. Palapinėj 

buvo sausa ir saldžiai išmiegojom. Ryte girdėjosi 
paukščių čiulbėjimas. Dangus giedras, švietė saulė. 
Susitvarkę, baidarėmis išplaukėm į ežerą. Plaukėm iš 
rytų, kad saulės spinduliai apakintų gyvulius ir galė
tumėm juos sekti nepastebėti.

Pro žiūronus pastebėjom kelias antis. Plaukėm link 
jų, bet ne per arti - sustojom tarp vandenyje augančių 
žolių. Aštuonios antys, tupėjo ant rąsto šalia kranto. 
Nekreipė į mus dėmesio. Neskubėdamos išsitempė, 
pasikasė, apsiprausė.

Truputį į kairę nuo ančių, aukštai virš vandens, 
medžio šakose tupėjo didysis mėlynas garnys. Šildėsi 
saulėje. Pasukęs kaklą, savo ilgu snapu pasikasė 

nugarą, išsitempė. Tada su kojos priekiniu nagu 
pradėjo šukuotis.

Dar toliau į kairę, kito medžio viršūnėj tupėjo juo
das ir baltas erelis žuvininkas - osprey. Tupi. Stebi. 
Karališkai dairosi.

Užgirstam tulžio barškėjimą. Pliaukšt! Neria į van
denį... Pasirodo atskrendantis garnys. Sukvarkia ir 
nutupia šalia pirmojo. Pirmasis lėtai suplasnoja spar
nais ir pakyla į orą kaip balionas. Nuskrenda už 
kampo.

Atrodo, kad tulžiui nepasisekė pagauti žuvytės. 
Vėl tupi šakoje atsukusi rusvą krūtinę į mūsų pusę.

Skersai ežero matosi du sniego skaidrumo
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balti garniai, o aukštai danguje sklando grifas.
Prie laužų mes giedame "Ateina naktis", bet šį rytą 

pajuntam kokia graži yra gamta ir galim liudyti, kad 
Dievs yr čia!

s.v.Alius

Lietuviškas vardas

Antis

Didysis mėlynas garnys

Erelis žuvininkas

Tulžys

Baltasis garnys

Grifas

2004 RUGSĖJIS-SPALIS

Raktas paukščių žaidimui
Antis - Wood Duck
Baltasis garnys - Great Egret
Didysis mėlynas garnys - Great Blue Herron
Erelis žuvininkas - Osprey
Grifas - Turkey Vulture
Tulžys - Belted Kingfisher

Suderinkit vardus ir nuotraukas
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Angliškas vardas

Great Blue Herron

Great Egret

Belted Kingfisher

Turkey Vulture

Wood Duck

Osprey
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SVEIKINAME v.s. Z O L Al JUSKEVICOEI MZ <
Švenčiant nueitą 90 metų gyvenimo kelią

Sesė Zuzana su dukra ir vaikaičiais: vaikaitė dr.Fil. Renata Variakojytė- 
Staniškienė, duktė fil. Jūratė Variakojienė, jubiliatė v.s. Zuzana 
Juškevičienė ir vaikaitis s.fil. Jonas Variakojis. Nuotr. J. Tamulaičio

Galbūt pati gra
žiausia dovana ir atpil
das tėvams, tai išug
dyti savo vaikus taip, 
kad tęstų jiems vaikys
tėje ir jaunystėje diegtą 
pasaulėjautą ir idealus. 
Bet, kad toji sėkla su
dygtų, sėkmingai aug
tų ir toliau bujotų 
vaikaičiuose, tai pasi
gėrėtinas ir ypatingas 
laimėjimas! Kokią rolę 
šeimoje vaidina močiu
tė, jei suaugusi ir aukščiausiu laipsniu mokslus baigusi 
vaikaitė, dviejų metukų provaikaičio mama, randa 
reikalą savęs klausti: "O kažin kaip šiame atvejy 
pasielgtų močiutė?"

Tokią įtakingą ir šviesią asmenybę man teko sutik
ti ir iš arčiau pažinti jau daugiau kaip prieš 35 metus. 
Tai garbingą 90 metų gyvenimo jubiliejų š.m. gegužės 
26 d. atšventusi v.s. Zuzana Juškevičienė, buvusi III 
Tautinės stovyklos 1948 m. Vokietijoje, Seserijos pa- 
stovyklės viršininkė, Čikagoje "Aušros Vartų" tun- 
tininkė ir Skautininkių draugovės draugininke, fil. 
Jūratės Variakojienės mamytė, fil.dr. Renatos Varia- 
kojytės-Staniškienės ir fil.s. Jono Variakojo močiutė. Už 
nuopelnus skautų organizacijai apdovanota Lelijos ir 
Lietuvos jūrų skautijos rėmėjų ordinais.

Jos skautiška, patriotiška, tvirtų principų tris gene
racijas apimanti šeima, daug metų atkakliai ir nepa
ilstamai dirba Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje'. Tai 
šeima, kurios nariams - močiutei, dukrai ir vaikai
čiams nėra sunku pasipuošti tautiniais drabužiais ir 
gilios žiemos šalčiuose stovėti garbės sargyboje prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo, kuri nuolatos 
ir aktyviai reiškiasi savo pasirinktų lietuviškų organ
izacijų veikloje, reguliariai lanko lietuviškus renginius 
ir minėjimus, prisideda prie jų ruošos, dažnai juos 
pravesdami.

Visuomet mane žavėjo v.s. Zuzanos Juškevičienės 
pozityvi asmenybė: gera nuotaika, optimizmas, 
dėmesys visiems lietuviškiems reikalams ir visam 

lietuviškajam jau
nimui. Iš prigimties 
būdama gera peda
gogė, ji sugebėjo savo 
gilią meilę Lietuvai 
perduoti ne tik duk
rai, bet ir vaikai
čiams, ir tai nebuvo 
daroma prievarta. Tai 
ką mokė, skautininke 
rodė savo darbu ir 
pavyzdžiu, apgalvo
tai, ir labai sumaniai, 
nuo pat mažens

įtraukdama į lietuvišką veiklą savo atžalas. Kad visi 
gyvendami išeivijoje kalba ir rašo be priekaištų lietu
viškai, tai didelis nuopelnas močiutės. Šiandien jos 
šeimos rate sukurtą aplinką ir įdėtas pastangas 
vaikaičiai mato, supranta ir su giliu dėkingumu verti
na.

Švenčiant mamytės, močiutės ir promočiutės 90- 
tąjį gimtadienį, v.s. Zuzanos Juškevičienės šeima, 
gegužės 30 d. Oak Brook Drake viešbutyje suruošė 
iškilmingus priešpiečius, kuriuose dalyvavo visa eilė 
liet, visuomenės veikėjų, giminių ir šeimos draugų. 
Jubiliatę gražiais žodžiais sveikino dukra Jūratė ir abu 
vaikaičiai. Nors buvo gauta daug sveikinimų raštu, 
perskaityti du iš Lietuvos - tai krikšto dukters ir buv. 
LR prezidento Valdo Adamkaus. Galingai nuskambėjo 
"Ilgiausių metų", buvo vaišintas! puošniu ir skaniu 
sukaktuviniu tortu. Graži staigmena ir dovana, tai 
Renatos vyro dr. Vinco Staniškio paruošta jubiliatės 
gyvenimo ir visuomeninės/kultūrinės veiklos nuo
traukų montažas ekrane.

Šventės kaltininkė v.s. Juškevičienė savo žodyje 
dėkojo Praamžiui už laimingai ir ilgai nueitą gyveni
mo kelią, o visiems atvykusiems už dalyvavimą. 
Prisiminė su daugeliu iš svečių kartu nuveiktus darbus 
ir bendrą veiklą, dėkojo šeimos nariams už gražiai 
suruoštą nepamirštamą šventę.

Linkime v.s. Zuzanai Juškevičienei Aukščiausiojo 
švelnios globos ir daug gražių, saulėtų dienų ir metų!

fil.s. Ritonė Rudaitienė
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SVEIKINIMAS

Linksmiausi sveikinimai iš "Nerijos" jury skaudy tunto "Baltijos" pastovyklės!!! Visos sesės geroje nuotaikoje dirba, 
buriuoja ir kartu stovyklauja.2004 m. "Žalgirio" stovykla, Rokas, Custer,Ml

Linkėjimai iš Lietuvos, Nemunaičio visiems Amerikos skautams!

Sveikinimai iš "Spiečiaus" stovyklos Lankupiuose. Už pagalbą 
organizuojant stovyklą dėkojame sesei Alei ir broliui Vytui, ir 
nuoširdus skautiškas ačiū sesei Albinai Ramanauskienei už 
"Skauty aidą" Stovyklos virš, ps.vyr.sk. Žibutė Gadeikytė, 

pavaduotoja ps. Aušra Kundrotienė, Eglė Deltuvaitė, Ieva

Sveikinimai iš Gintaro ir Ąžuolo Mokyklos 
stovyklos, kur sekanti skauty vadovy karta 
smagiai stovyklauja.

s.v.ps.fil. Tomas Qundzila, v.s.fil. Naida
Snipaitė, v.s.fil. Gintaras Plačas, v.s. Romas 
Otto, v.s. Dalia Trakienė, s. Virginija 
Rubinski, j.s. Dana Mikužienė.
2004 m. Rakas, Custer,Ml

Petukauskaitė, Kristina Treinytė.
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IR MES DALYVAVOM IR ŠVENTĖM!
XII Tautinių Šokių Šventės sūkury buvome ir mes. Šventės leidinyje atpažinau virš 300 sesių ir brolių 

skautų vardų! Šventė ir "Skautų aido" darbuotojai. Techninis redaktorius Jonas Kuprys įamžino šventės momen
tus nuotraukose, redaktorė sesė Alė su broliu Vytu Chicagos miesto centre rodėm lietuviškų šiaudinukų meną, 
šalia mūsų ps.fil. Liudas Volodka visų rūšių amerikiečius mokė marginti margučius, "Skautų aido" administratorė 
v.s. Albina ir v.s.fil. Liudas Ramanauskai tą sekmadienį po šventės iškilmingai atšventė jų 50-ies metų vedybų 
sukaktį. AN

Šiaudinukus ir sodus rodė Alė ir Vytautas Namikai

Brolis Liudas Volodka ne tik margučius mar
gino, bet ir tautinius šokius šoko

Visą šventę aiškiausiai matė "Skautę aido" 
techninis redaktorius Jonas Kuprys

Tuoj po Tautinię šokly šventės pas mūšy sesę Danguolę Bankauskaitę- 
Griganavičienę, Darien, II, susirinkome "Vilniaus" tunte (Uchte, Vokietijoje) 
skautiškąjį kelią pradėję bendraklasiai. Iš k.: Alė Masiulytė-Namikienė, 
Danguolė Bankauskaitė-Griganavičienė, Algis Černius, Birutė Kirkutytė- 
Bernotienė (atvažiavusi iš Hartfordo), Gediminas Marchertas, Aldona 
Naujokaitė-Totoraitienė ir Romualdas Viskanta. Buvo labai linksma!
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Sesės Albinos ir Liūdo Ramanauskų 
skautiškosios šeimos nariai atšokę šventė
je, gražiai ir iškilmingai minėjo tėvelių- 
senelių 50-ąją vedybų sukaktį.

Nuotraukoje jubiliatai su vaikais ir 
vaikaičiais prie Jaunimo centro (Chica- 
goje); čia nuo paukštytės ir vilkiuko už
augo visi Ramanausky vaikai - Donatas, 
Asta. Indrė ir Renata, šiam centrui Liudas ir 
Albina atidavė didelę dalį savo pastangy.

I- oje eilėje: su Albina ir Liudu anūkės Dia
na, Regina ir Sabina.

II- oje: anūkė Daiva Raškauskaitė giedojusi 
šv.Mišiy metu, dukra s. Indrė, marti ps. 
Rasa, dukra ps. Asta ir dukra s.fil.Renata.

III- ioje: žentas Raimundas Raškauskas, 
sūnus v.s.fil. Donatas ir žentas Clint Bo- 
rucki.

Trūksta anūko s.v. Lino Raškausko.

Iš 50-ies bendro gyvenimo metų 
vyr. skautininkai Liudas ir Albina lietu
viškajai skautybei atidavė keturiasdešimt 
su kaupu. V.s.fil. Liudas yra ilgametis 
Vydūno Fondo valdybos narys, V Tautinėj 
stovykloj 1968 m. buvo stovyklavietės 
pastatų bei įrangų inžinierium, 1983 m. 
Jubiliejinėj stovykloj - Kaziuko mugių 
rankdarbių parodos vedėju, 1984 m. - LSS 
Vadovybės rinkimų prezidiumo pir
mininku. Chicagoje - ilgametis vadovas, 
draugininkas, stovyklos viršininkas 
"Lituanicos" skautų tunte, JAV Vidurio 
rajono Atstovas 1976-1978 m., ypatingas 
skaučių "Aušros Vartų" tunto rėmėjas, 
nes jei ne jis, tai tie žvakidžių piešiniai 
prieš Kaziuko mugę taip ir būtų likę tik 
projekte...

Tarp neužrašytų, datomis nepa
žymėtų sesės Albinos darbų skautiš- 
kąjame gyvenime yra kelionės į Skaučių 
Seserijos suvažiavimus - tai skautes 
nuvežti, tai padėti virti, tai dalyvauti. Ji 
nuolatinė darbininkė Kaziuko mugių 
ruošoj, linksma stovyklautoja, vadovė,

kuri atitolančią jaunuolę patraukdavo skautybės glėbin ir sesė, 
kuria gali pasitikėti. Na, o knygose pažymėti v.s. Albinos darbai 
yra - vadovė "Aušros Vartų" tunte nuo 1963 m., Tuntininkė 
1969-1972 m., Seserijos Gintaro Vadovių Mokyklos stovykloje 
1970 m. buvo instruktore, 1976 m. - "Aušros Vartų" tunto, 
"Juozės Vačiūnienės" stovyklos viršininke, 1976-1984 m. - 
Skaučių Seserijos vadijoje spaudos tiekimo sk. vedėja, 1978 m. 
Tautinėje stovykloje - knygyno ir nakties budėjimo vadovė, taip 
pat ėjo pareigas 1973, 1983, 1993 m. Jubiliejinėse stovyklose. 
Buvo Skautininkų,-ių Ramovės pirmininke, priklauso 
vyr.skaučių-skautininkių "Mirgos" būreliui, "Aušros Vartų- 
Kernavės" tuntui ir jau 19 metų administruoja "Skautų aidą"! 
Apdovanota Geležinio Vilko ordinu.

Brangiems sesei Albinai ir broliui Liudui Ramanauskams 
ilgiausių, skautiškų metų!

AN
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PRAEITIES PUSLAPIUOSE

"Skautų aidas"
1967 m.

"Skautų aido" vir
šelį puošia s.MJakaičio 
nuotrauka - "Lituani- 
cos" tunto, Chicagoje, 
skautai Gintaras Plačas 
ir Romas Rupinskas, 
vadovas v.s. Jonas Pa
roms.

Šiais - 2004 metais 
v.s.fil. Gintaras Plačas 
yra LSB Ąžuolo Mo
kyklos vedėjas, o v.s.fil.
Romas Rupinskas - Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininkas.

1967 m. gegužės mėn numeryje:
Kaziuko mugę Chicagoje atidarė Lietuvos 

generalinis konsulas dr. P.Daužvardis, Los Angeles - 
prel. J. Kučingis, New Yorke - Lietuvos generalinis 
konsulas V.Stašinskas.

JAV Atlanto rajone vyko vadovų sąskrydis- 
kursai. Rajono vadas - s. Antanas Bobelis, sąskrydyje 
lankėsi LSB VS v.s. Vladas Vijeikis.

Iš JAV Vidurio rajono rašo dvi sesės Mirgos.
Sesė Mirga iš Cleveland© rašo, kad balandžio 23 d. 

Skautininkių draugovės sueigoje sesės pagerbė buvusį 
pirmutinį skautų ir skaučių Vyriausiąjį Skautininką v.s. 
V.Šenbergą, švenčiantį 45 metus nuo jo oficialaus 
paskyrimo į Vyr. Skautininko pareigas.

Sesė Mirga iš Chicagos rašo apie "Aušros Vartų" t. 

vyr. skaučių "Mirgos" būrelį švenčiantį 13-uosius 
veiklos metus.

Seserijos vadovių suvažiavimas vyko gegužės 
6-7 d., St. Catherines, Kanadoje.

1969 m.

Rugsėjo mėn. Clevelande vyko "Dr. D. Kesiū- 
naitės" vardo draugininkių kursai. Knygos 
"Vergijos Kryžkeliuose" skaitymo varžybų laimėto
jos: iš k. skautė Rasa Totoraitytė (dabar 
ps.Ramanauskienė "Gabijos" tunte, Detroite) - II 
vieta, skautė Dalia Stelmokaitė (dabar v.s. Trakienė, 
LSS Vyriausia Skautininke) - I vieta, konkurso 
vadovė s. M. Švarcienė ir vyr.sk. Ramutė Plioplytė - 

II vieta.

Spalio mėn. numeryje:
Anglijos rajonas savo dvidešimtąją sukaktį pami

nėjo stovykla, kurioje apsilankė iš JAV Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Malvina Jonikienė, s.kun. Antanas 
Saulaitis, s. Algis Zaparackas ir iš Londono Lietuvos 
ministras V.Balickas.

Los Angeles "Palangos" tunto skaučių "Birutės" 
draugovės skautės Kaziuko mugės valgyklai per 15 
minučių nuskuto 100 svarų bulvių! Draugininke - ps. 
Aldona Palukaitienė

JAV Atlanto rajone vyko jaunų vadovų kursai, 
iškyla. Penki broliai davė skauto vyčio įžodį. Kursų 
instruktoriai - ps.kun.V.Bitinas, s. J.Raškys, s. 
A.Bobelis, ps. R.Pakalnis, v.sl. B.Maurutis.
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"Skautų aido" rėmėjai

Aukos:
5 Anglijos sv. v.s.Juozas Maslauskas, Anglija
$100.00 JAV Atlanto rajonas, v.s. Laimos Kiliulienės atminimui

Visiems nuoširdus ačiūenė

v.s.Albina Ramanauskienė
"Skautų aido" administratorė
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SKAUTŲ AIDAS
4613 W 106TH PLACE
OAK LAWN IL 60453-5246
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