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Šiauliuose, Lietuvoje.
LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA

“Skautų aidui” atsiuntė:

“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė: v.s.fil.K.Ječius, 
Villa Park, IL, v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius, v.s. V.Dilba, South Boston, MA, 
v.s.fil.D.Ramanauskas, Livonia, Ml, s.fil.R.Rudaitienė, Lemont, IL, v.s. 
F.Mockus, Toronto, ON, v.s.R.Povilaitis, Lemont, IL, s.A.Gaputis, Hudson, 
QU, ps.fil. T.Dundzila, Warrenton, VA, v.s. D.Gutauskienė, Burlington, ON, 
s.fil. N.Bichnevičiūtė-Petronienė, Willowbrook, IL, v.s.fil. L.Milukienė, 
Plainview, NY, v.s.fil.N.Kersnauskaitė, Cleveland,OH 
Visiems nuoširdus ačiū!

Ačiū JAV Atlanto rajono “Baltijos” stovyklos viršininkams s.fil. Gloriai 
Adomkaitienei ir v.s. Vytautui Dilbai bei rajono Vadei v.s.fil. Naidai Šnipaitei- 
Johnson už stovyklos laikraštėlį “Baltijos putos” ir dainorėlį.

Kai gavau Ąžuolo Mokyklos vedėjo pavaduotojo ps.fil. Tomo Dundzilos straip
snį apie tą nuostabią kelionę Shenandoah National parke, pagalvojau, kad 
netilps tarp “Skautų aido” puslapių, bet - kaip gali laukti dar du mėnesius, kad 
sužinotum ar ištvėrė, ar meška neužpuolė... vieniems kopti į kalnus tiek 
dienų... Taigi, nors ir viršijam puslapių skaičių, kviečiu mūsų seses ir brolius 
džiaugtis brolio Tomo ir jo žmonos Mya iškyla.

Sesė Alė N.
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v.s.Alė Namikienė
580 E.Park Ave.

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

Techninis redaktorius
Jonas Kuprys
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Pirmame viršelyje:
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Antrame viršelyje:
LSS išleistos knygos kitomis kalbomis.
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2004 m. lapkričio 1 d.

Lietuviškos Skautuos Gimtadienis

1918-ais metais, lapkričio 1 d., pirmoji Lietuvos skautų-skaučių draugovės 
sueiga įvyko Vilniuje, "Vytauto" gimnazijoje. Taigi jau prabėgo net 86 metai nuo tos 
dienos, kada prasidėjo mūsų skautiškasis gyvenimas. Kas galėjo pramatyti, kad ne tik 
mūsų Tėvynėje, bet ir už jūrų, marių pasklis mūsų skautiška dvasia, liepsnos laužai, 
aidės mūsų skautiškos dainos, ir vis toliau tarnausime Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Sveikinu visus mūsų nuostabios skautiškos šeimos narius šia ypatinga proga. 
Nors esame išsibarstę kuone visuose žemynuose, tačiau visvien laikomės vieningai ir 
džiaugiamės žinodami, kad atstumai neatskiria mūsų širdžių ir, kad visi esame sesės ir 
broliai vienoje šeimoje.

Linkiu visiems, nuo mažiausių iki vyriausių, džiaugtis mūsų praeitimi, prisim
inti tuos, kurie keliavo prieš mus, ir dorai su šypsena žengti ateities skautiškais takais.

Budėkime kartu! ir

Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. Tarybos Pirmininkas

2004 LAPKRITIS-GRUOD1S
Lietuvos \ 

nacionalinė 
M.Mažvydo 
Voiblioteka /
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Yosemite National Park, CA. 2004.09.19.
Šiandien iškyloj per penkias valandas įveikėm 
apie 9 mylias, 3000 pėdų aukštumoj. Pastebėjom 
lūšį (bobcat). Kalno viršūnėje truputį snigo, bet 
nesušalom. Graži vieta.

Tomas ir Mya

Mielos sesės,
Irena netveria džiaugsmu gavusi šešetą "Skautų 
aido" laidų. Prie šių jausmų prisidedu ir aš. Toks 
išbujojęs ir visuomet įdomus skautų organas yra 
vienintelė spaudos atgaiva, kai šių dienų žini- 
asklaida užsiėmusi garsindama sumišusio 
pasaulio klystkelius jų nei kiek nepagerindama. 
Įnikusi į šios savaitės "Skautybės kelio" 
paruošimą, ji prašo padėkoti už tokią, niekuomet 
laiko tėkmės neperšokamą, dovaną. Broliškai -

Algis Regis

Šią vasarą neteko aplankyti stovyklos Romuvoje, 
bet pasikalbėjus su vadovais, visi džiaugėsi, kad 

stovykla gerai ir gražiai praėjo. Dvi savaitės buvo 
puikios, skambėjo dainos ne tik prie laužų, bet ir 
visuose užsiėmimuose. Ši stovykla turėjo ir 
kunigą, brolį Šarką OFM.

F.M.

Džiugu pranešti, kad po 80 metų, Akademinis 
Skautų Sąjūdis dar vis gyvuoja. Siunčiu nuo
trauką iš Čikagos skyriaus Metinės šventės, kuri 
įvyko spalio 16 d. Taip pat siunčiu Centro 
Valdybų sveikinimus.

Ad Meliorem!
s.fil.Nida Bichnevičiūtė-Petronienė

Clevelande labai trumpu laiku netekome dviejų 
labai brangių sesių.

Siunčiu apie abi straipsnelį - jos tikrai 
visur būdavo kartu. Kartu ir dabar.
Ačiū Jums už viską. Iš tikrųjų, kokie esame vieni 
kitiems brangūs...

Nijolė

Lietuvių Skautų Brolija giliai liūdi mirus 
buvusiam Vyriausiam Skautininkui 

v.s.fil. Vytautui Vidugiriui.
Nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų Brolio Vytauto žmonai Elenai 

ir dukrai Dianai.

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas ir Vadija

2004 LAPKRITIS-GRUODIS SKAUTŲ AIDAS2
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA

Gintaro Vadovių Mokyklos stovykloje 2004 m. "Gabių genių" skiltis su patarėjomis: Vilija Pauliūtė, Aušra Venckutė, Lydia 
Parada, Milda Maciulevičiūtė, Kristina Bacevičiūtė, Daina Mattytė, Tara Mikužytė, Nyka Aukštuolytė ir Renė Andriušytė

Nuotr.atsiuntė v.s.fil.G.Plačas

VADIJOS PRANEŠIMAI

Ap dovanoj imai

LSS Vyriausios Skautininkės įsakymu apdovanotos sekančios sesės:
2004 m. rugsėjo 18 ir 28 d.d.

Pažangumo žymeniu:
Lidija Viktorienė - "Aušros Vartų-Kernavės" t., Chicago 

vyr.sk. Jessica Rutkauskaitė - "Džiugo" t. Melbourne, Australia

Vėliavos žymeniu:
vyr.sk.v.sl. Julė Simankevičienė - "Džiugo" t., Melbourne, Australia

vyr.sk.v.sl. Ginta Statkutė - "Džiugo" t., Melbourne, Australia

Nuoširdžiai sveikinu pavyzdingąsias mūsų seses vadoves.

Perdavė pareigas
s.Rasą Conklin atleidžiu iš "Aušros Vartų-Kernavės" tunto tuntininkės pareigų.

Nauja "Aušros Vartų-Kernavės" tunto tuntininke skiriu vyr.sk.v.sl. Aušrą Jasaitytę-Petry.

Ačiū sesei Rasai už pastangas ir įdėtą darbą vadovaujant sesėms, 
linkiu sėkmės naujose pareigose sesei Aušrai.

v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke

2004 LAPKR1TIS-GRUODIS SKAUTŲ AIDAS3
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SPAUDOS METAI

iais, 2004 metais Lietuvoj ir išeivijoje šventėme 
spaudos atgavimo šimtmetį. Nuo 1864 iki 1904 

U-xm., rusų caro įsakymu, buvo uždraustas lietu
viškas raštas lotynų raidėmis. Visgi per tuos 40 spau
dos draudimo metų, pagal prof. Vaclovą Biržišką, 
slapta ar kitpse šalyse buvo išspausdinti 1352 lei
diniai, kurių tiražą sudarė 5,543,575 egzemplioriai. 
Sakoma, kad tam laikotarpiui buvęs labai didelis 
skaičius.

Esame palikuonys senos tautos, kuriai rašytas 
žodis nuo pirmosios liet, knygos Martyno Mažvydo 
katekizmo 1547 m. (gotiškais rašmenimis) yra, gali
ma sakyti, brangus iki dabar.

Šią sukaktį išeivijos lietuvių visuomenėje pir
mieji paminėjo skautai akademikai savo sueigoje 
Chicagoje. Apie tą sueigą "Skautų aido" gegužės- 
birželio numeryje rašė s.fil. Ritonė Rudaitienė.

Kitą rusišką laikotarpį prisimename jau ne iš 
knygų. Daugelis iš mūsų jį pergyvenome patys. Tai 
1940-1990 metai, kai rašytojas Lietuvoje turėjo žiūrėti 
ką ir kaip rašo..., kai beveik nebuvo spausdinama 
religine tema knyga, kai kankinės Sibire maldaknygę 
ranka parašė...

Todėl išeivijoje lietuviai rašytojai visomis savo 
jėgomis stengėsi atiduoti tą duoklę. Jų tarpe dauge
lis lietuviškosios skautybės narių.

Šiais - lietuvių spaudos jubiliejiniais metais žvel
giame ir į savąją, arčiausiai širdies esančią, skautišką 

spaudą. Pilnas vaizdas apie mūsų spaudą ir jos dar
buotojus yra "Lietuviškoji Skautija 1945-1985" knygo
je, v.s. Sofijos Jelionienės straipsnyje "Išeivijos skau
tiškoji spauda".

Metams baigiantis, trumpu žodžiu norisi paminėti 
kelis mūsų seses ir brolius, kurių dėka turime pagrin
dinius skautiškuosius vadovėlius.

v.s. Ona Marija Saulaitienė iš anglų kalbos išvertė, 
sulietuvino ir papildė Lord Robert Baden-Powell
knygą "Skautybė 
Mergaitėms". III- 
ąją laidą 1947 m. 
Vokietijoje išleido 
LSS Skaučių Sese
rija, Lietuviškosios 
knygos (1947) ir LSS 
Jubiliejinių metų 
(1948) proga. V.s. 
O.M.Saulaitienė 
vertėjos žodyje sa
ko: -

"Seserijos vadi- 
jos pakviesta šią 
knygą, gerb. Auto
riui sutikus, išverči
au 1937 m. laisvu 

v.s. Ona Marija Saulaitienėlaiku nuo savo

2004 LAPKRITIS-GRUODIS 4 SKAUTŲ AIDAS
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s.fil. Irma Laisvėnaitė v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ. su v.s. Juozu Toliušiu

darbo mokykloje ir pareigų namuose.
Didžiosios Britanijos skaučių organizacija turi 

gausią savo litaretūrą ir knyga"Skautybė Mergaitėms", 
būdama pati svarbiausia, nėra, tačiau, vienintelė, ir 
visų šakų skautės ir vadovės ja naudojasi kaip įvadu į 
mergaičių skautybę, bet pagal lavinimo programas 
reikalingų žinių plačiai randa įvairiose kitose skaučių 
knygose. Mūsų sąlygos yra kitokios, ir "Skautybės 
Mergaitėms" yra pirmoji tik skautėms skiriama knyga 
ir, tuo tarpu, vienintelė... Smagia širdimi ruošiau šią 
knygą jums, Sesės Skautės, tikėdama, kad ji padės 
jums rasti dar tvirtesnį skautiško auklėjimo kelią ir jus 
palenks į laimingesnį gyvenimo rytojų savo, artimųjų 
ir tėvynės laimės."

1963 m., LSS Jubiliejinių metų proga, Skaučių 
Seserija išleido "Skautybė Lietuvaitei". Šią taip ilgai 
lauktą ir reikalingą knygą paruošė skaučių skyriaus 
vedėjos s.fil. Irmos Laisvėnaitės vadovaujama 
redakcinė komisija Chicagoje.

Įvade rašoma -
"Pagrindinis šios knygos tikslas - padėti skautei 

plačiau susipažinti su skautybė ir Lietuva.
Svetima aplinka išaugino skirtingą lietuvaitę 

nuo Lietuvoje augusių. Vienas skirtumų yra - ribotas 
lietuvių kalbos mokėjimas. Todėl, rašant šią knygą, 
reikėjo atsižvelgti, kad šios knygos turinys būtų 
suprantamas jaunoms, svetur, daugumoje miestuose, 
užaugusioms lietuvaitėms.

Daug savybių ir išorinių formų pasikeitė, bet 
esminiai lietuvio bruožai ir gyvenimo būdas lieka ir 
toliau ryškūs mūsų tautoje. Kaip tik ir stengtasi juos 
pabrėžti, drauge iškeliant mūsų tautos vertę..."

1971 m. Lietuvių Skautų Brolija išleido v.s.fil.

Antano Saulaičio, S. J. "Skautų Užsiėmimai". 
Nepaprastai gausiai v.s. Vlado Vijeikio ir ’ 
v.s.fil.A.Saulaičio iliustruotoje knygoje yra viskas ko 
reikia draugininkui,-ei, skiltininkui,-ei ir kiekvienam 
skautui, kad skautybė būtų ne pamokos, o gyvenimo 
būdas ir prasmė.

1975 m. Lietuvių Skaučių Seserija ir Lietuvių 
Skautų Brolija išleido v.s.fil. Antano Saulaičio, S.J. 
paruoštą "Skautiškųjų Vienetų Vadovai ir Vadovės". 
Beveik 500 puslapių knygoje yra daugelio autorių 
straipsniai.

Knygą išleidžiant, Seserijos ir Brolijos Vyriausi 
Skautininkai v.s. Lilė Milukienė ir v.s. Petras Molis 
rašo:

"v.s. Antanas Saulaitis, S.J. surinko medžiagą ir 
paruošė vadovams trijų knygų rankraščius. Vieną tų 
knygų - "Skautų Užsiėmimai" - Brolijos vadija išleido 
1971 m.

A.a. skautininkas Balys Rėkus iš savo palikimo tes
tamentu užrašė tam tikrą pinigų sumą jo taip mylėtai 
lietuviškajai skautybei. Testamento vykdytoja v.s. 
Apolonija Šenbergienė palikimą padalino lygiomis 
Seserijai ir Brolijai panaudoti skautiškojo ugdymo 
reikalams - išleisti vadovėlį ar pan.

Brolijos ir Seserijos vadijos, kad būtų įvykdytas 
testatoriaus noras - jo palikimą naudoti ugdymo 
reikalams ir, kad pats geraširdis aukotojas būtų 
ryškiau pagerbtas, sutarė išleisti stambesnę skautų ir 
skaučių vadovams-vadovėms knygą lietuviškajai 
skautybei stiprinti.

v.s. A.Saulaitis, S.J. paprašytas, savo dviem kny
gom sukauptą medžiagą kiek perdirbo, papildė ir pri
taikė vienam tomui, kuris abiejų vadijų dabar ir 
išleidžiamas a.a. s. Baliui Rekui atminti".

2004 LAPKRIT1S-GRUODIS 5 SKAUTŲ AIDAS
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v.s.fil. Halina Plaušinaitienė

1983 m. sulaukėme 
knygos "Sese, Budėk!" 
Išleido Lietuvių Skau
čių Seserija, paruošė ir 
redagavo "Pelėdų" ski
ltis, vadovaujama v.s. 
fil. Halines Plauši- 
naitienės. Štai ką rašo 
sesės "Pelėdos" savo 
žodyje:

"Lietuviškos skau- 
tybės veiklai reikalin
gos įvairios priemonės, 
o ypač spauda. Iki šiol 
turėtos "Skautybė mer
gaitei" (1938 m. ir 1947 
m.) laidos ir "Skautybė 
lietuvaitei" (1963 m.) 
jau seniai išsibaigė.
Kiekviena jų buvo pri
taikyta gyvenamojo 

laikotarpio lietuvaitei skautei. Jei vakar vadovės 
uždavinys, be skautiškos programos, buvo išlaikyti 

lietuvybę, tai šiandien jaunoji draugininke turi suge
bėti lietuvybę pristatyti ir propaguoti antros bei trečios 
kartos svetur gimusiai sesei."

Yra priežodis - "gali privesti arklį prie vandens, 
bet negali priversti jo gerti". Taip ir su mūsų knygomis, 
ir su mūsų spauda. Keli žmonės galime prirašyti 
"Skautų aidą", bet... kiek jį skaito? Daugelis iš mūsų 
džiaugiasi savuoju žodžiu, bet labai daugeliui jo jau 
nebereikia. Yra kompiuteris, yra internetas. Greitas 
susižinojimas. Bet, kaip Vitalija Averinceva, Vilniuje, 
savo moksliniame darbe pažymi, kad interneto tin
klapiuose esanti informacija nesaugoma ir ateityje bus 
sunkumų, kai reikės surinkti ir rašyti organizacijų 
istorijas. Lietuviškosios spaudos jubiliejiniais metais 
tariame skautišką ačiū visiems mūsų spaudos darbuo
tojams - sesėms ir broliams rašytojams, knygų, 
vadovėlių, laikraštėlių, dainynėlių ruošėjams, o aš 
asmeniškai - ir visiems, kurie padeda "Skautų aidui" 
išvysti šviesą.

v.s. Alė Namikienė

LSS rajonų, tuntų sukaktuviniai leidiniai. Priekyje labai tamsiu viršeliu yra "LSS Anglijos Rajono Albumas 1947-1983 , 
apačioje dešinėje - "Los Angeles 50 metų Jubiliejaus Skautų aidas" 2001 m.

2004 LAPKRITIS-GRUODIS 6 SKAUTŲ AIDAS
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GEROJO DARBELIO ZYGIS
ietuvių spaudos atgavimo jubiliejaus proga, buvo 
prisimenami knygnešiai, kurie prieš šimtą metų 

I 7dėl lietuviško žodžio statė save ir savo
šeimas į baisius pavojus. Ta pačia proga 
prisimename šių laikų, mūsų skau- 
tiškosios spaudos rūpintojėlius. /

Šūkis "Tegyvuoja 
"Skautų aidas!" Toronte 
nuskambėjo prieš 33 
metus. Ir štai ką tada 
rašė 25 mylių žygio / 
"Skautų aidui" parem- /| 
ti sumanytoja "Šatri
jos" tunto, jaunesniųjų 
skaučių "Tulpės" d- “ 
vės draugininke ps. 
Birutė Abromaitienė, \ 
jos adjutantės Sandra ir 
Dalia bei kiti dalyviai: 
(spausdinam trumpas iš
traukas)

"Seniai jau buvo atėjusi \ 
mintis suruošti gerojo darbelio j
žygį "Skautų aidui". Iškėliau šią 
mintį Toronto tuntų štabo posėdyje ir, 
gavusi daugumos pritarimą žygį ruošti jaunes
niųjų skautų,-ių gretose, ėmiau jam ruoštis. Su 
"Tulpės" d-vės adjutantėmis Sandra Kazilevičiūte ir
Dalia Barzdžiūte nutarėm sekančioje sueigoje kviesti 
visus vilkiukus ir paukštytes dalyvauti gerojo darbelio 
žygyje. Kiekvienam dalyviui paruošėm po tris 
uždavinių lapus, kuriuos turėjo atlikti atėję į paskirtas 
vietas-stotis, nupiešėm kelio planą, kiekvienam 
padarėm po žygio ženklą ir rėmėjo lapą. 1971 m. lap
kričio 7 dieną "Nidos" restorane dūzgė kaip bičių 
avilys. Ponai Dūdai susirinkusius vaišino kava, vien
ame kampe vyko žygio registracija, kitame galėjai 
užsisakyti "Skautų aidą". Pirmieji iškeliavo vilkai, po 
jų, penkių minučių tarpu išžygiavo paukštytės. 
Nuotaika labai pakili, visi jaučia, kad padarys gerąjį 
darbelį, kurio šūkis - "Tegyvuoja Skautų aidas!"

ps. Birutė Abromaitienė
"Tulpės" draugovės draugininke

GYVUOJĄ

K.MTU

Diena, skirta mūsų žygiui, pasitaikė graži, 
saulėta, bet šalta. Mūsų grupė buvo trečioji. Priėjusios 

parką, paišdykavom, pasivoliojom lapu- 
ose. Nuėję į pirmą stotį, radome 

'%' uždavinius. Visos smarkiai dir-
bo, kad galėtų toliau žygiuo- 

A X ti. Vos išėjus iš pirmos 
stoties pasikeitė oras.

Apsiniaukė dangus ir 
\ pradėjo snigti. Nors 
, X tai buvo pirmas snie- 

\ gas, ir mes jo laukė
ti me, bet žygiuoti ne-

: buvo taip malonu.
Pasidarė labai šalta, 
net kojas užgėlė... 

|||7 Iš trečios stoties 
Jy žygiavome į naujuo- 

sius Lietuvių Namus, 
kur mus sutiko vado

vai ir tėveliai su karš
tom dešrelėm ir kakava.

Sandra 
Kazilevičiūtė

Tulpės" draugovės adjutante

Sesė Abromaitienė manęs paprašė padėti žygyje. 
Su džiaugsmu sutikau. Mano pareigos buvo pirmoji 
pagalba. Aš dviračiu į priekį ir atgal, klausinėdamas 
kam reikia patepti nutrintą kojos kulną ar pirštą. 
Diena buvo šalta ir vos priėjus Toronto didįjį parką 
pasirodė pirmos snaigės. Raudonšlipsiai susigūžę, bet 
ištvermingai žingsniavo, nes visi gerai žinojo, kad 
tėvelių ir rėmėjų skirti pinigai eis mūsų "Skautų 
aidui". Trečio sustojimo stotis pas p. Sapočkinus. Jie 
mus pavaišino karštais gėrimais ir skaniom bulkutėm. 
Apkeliavę daug gatvių, užsukom pas dailininką p. 
Dagį, apžiūrėjome daugybę paveikslų ir skulptūrų...

Vitas Baltakys
"Mindaugo" d-vės skautas
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ps. B. Abromaitienė, p. O.lndrelienė ir s. V. Kalendrienė džiaugiasi kito "Skauty aido" 
vajaus rezultatais Toronto Kaziuko mugėje 1973 m. Nuotr. A. Šeškaus

Mes skautės visuomet ieškome ką nors veikti, 
mūsų tikslas - geras darbelis. Todėl "Tulpės" drau
govėje ir nutarėm suruošti 25 mylių eitynes, kad galė
tume padaryti gerą darbelį mūsų vieninteliam "Skautų 
aidui". Susirinkome lietuviškame restorane ir susiriki
avę išėjome link High Parko, kuris yra vienas iš popu
liariausių Toronte. Pamatėm žvėriukų, paukščiukų, 
kuriais paukštytės labai džiaugėsi. Žygis, galima 
sakyti, pavyko neblogai - surinkome 428 dolerius. 
Vienas geras darbelis atliktas, dar daug liko atlikti, bet 
stengsimės ir toliau.

Dalia Barzdžiūtė
"Tulpės" draugovės adjutante

Kai buvau paprašyta padėti minėtam žygiui, 
apsidžiaugiau, kad galėsiu prisidėti. Buvo šaltas ir 
niūrus sekmadienis. Budėjau pirmoje stotyje. Man 
reikėjo paslėpti laiškus ir pasirašyti atvykusioms ant 
pasižadėjimų lapų. Buvo įdomu stebėti atvykstančių 
nuotaiką: vieni trynė rankas nuo šalčio, kiti buvo 
susirūpinę, ar suras paslėptą laišką. Suradus, jų akys 
nušvito iš džiaugsmo, ypač mažesniųjų.

Kristina Dambaraitė

Mes skautės, skautai, paukštytės ir vilkiukai 
ėjome, kad surinktume pinigų. Mūsų grupės vadovė 
buvo sesė Angelė Abromaitytė. Buvo labai smagu.

Turėjome eiti pagal kelio ženklus, buvo paslėpti 
laiškai. Taip pat radome ir skanumynų. Buvo šalta ir 
pradėjo snigti, bet mes nieko nebijojome. Turėjome 
sustojimo vietų, o kai atėjome į paskutinę stotį, ten jau 
mūsų laukė karštos dešrelės ir sausainiai.

Nida Dudaitė

Žygyje dalyvavo 28 jaunesniosios skautės, 9 vilk
iukai ir 8 vadovės. "Skautų aidui" sesė Abromaitienė 
atsiuntė 428 dolerius. "Skautų aido" redakcijoje 
negalėjome atsistebėti tokiuo gražiu vadovių ir jauni
mo elgesiu, ir tokia didele dovana.

Abi "Tulpės" draugovės adjutantes matėme ir vėli
au skautiškoje veikloje - ps. Sandra Kazilevičiūtė buvo 
tryliktoji "Šatrijos" tunto tuntininkė, o ps.fil. Dalia 
Barzdžiūtė - Kanados rajono Atstovė.

"Skautų aidą" Kanadoje atgaivino 1950 m. s. 
Pranas Enskaitis (Rodney). Nuo 1951 m. žurnalas 
perkeltas į Torontą. Čia 1951-1956 m. jį redagavo v.s.fil. 
Stepas Kairys, o 1957-1963 m. - v.s. Česlovas 
Senkevičius.

Darbštieji ir duosnieji Kanados lietuviai skautai ir 
skautės!!!

Alė Namikienė
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PRITYRUSIO SKAUTO VYČIO ĮSKYLA
Prityręs s.v. kandidatas brolis Tomas

Yra nuostabu pamatyti mešką, gyvenančią savo natūralioj aplinkoj, miško gilu
moj. Pajuntu, kad Dievas sukūrė tikrai gražy pasaulį. Dėkoju Jam, kad esu 
sveikas, kad turiu jėgy ir noro pamatyti Jo sukurtą gamtos grožį ir minutėlei 

pajusti žemišką rojy ir ramybę. Pamačiau ir stirniukę, dar su baltom maskuojančiam 
dėmėm. Jos kojytės - plonos kaip pieštukai. Ji dar nemokėjo bėgti ir šokinėti. Šiaip 
ne taip perrėpliojo per nuvirtusį medį, kad galėty būti arčiau savo mamos. Mačiau 
ir pelytę, kuri ramiai prausėsi ir šukavo savo galvelę takelio vidury...

Appalachian Trail (AT) tako ženklas

Prityrusio 
skauto vyčio pro
grama reikalauja, 
kad kandidatas 
atliktų bent 20 
mylių kelionę pės
čias, kad išsiverstų 
vien savo neša
mais ištekliais ir 
priemonėmis, kad 
kelionėje būtų ne 
daugiau kaip trys 
asmenys. Sis apra
šymas yra vieno 
kandidato kelio
nės prisiminimai.

Appalachian 
Trail (AT) tęsiasi 
palei JAV rytinį 
pakraštį. Prasi
deda Georgia ir 
baigiasi Maine val
stijoje. Takas yra 

apie 2174 mylias (3500 km) ilgio ir beveik visas 
vingiuoja per Appalachian kalnus. Kiekvienais metais 
keli milijonai keliautojų iškylauja palei AT. Dauguma 
tik kelioms valandoms atvyksta pamatyti vaizdus ir 
pasivaikščioti. Retesnis keliautojas, nešinas kuprine, 
keliauja vieną ar dvi dienas. Kiti iškylauja kelias dien
as, o dar yra ir tokių, kurie bando nukeliauti visą taką 
be pertraukos. Tokia kelionė užtrunka 5-7 mėnesius.

Dalis AT kerta per Shenandoah National Park 
(SNP), Virginia valstijoje. Mūsų kelionės tikslas buvo 
įveikti AT nuo pietinės iki šiaurinės SNP sienos. Tai 

105-ių mylių kelionė.
Šiai kelionei pradėjom ruoštis 2003 m. rudenį. 

Pirkom reikmenis, studijavom žemėlapius ir 1.1. 2004 
m. balandžio mėn. kelionei pradėjom treniruotis 
fiziškai, o gegužės pradžioje išvykom bandomajai 
iškylai. Tuoj abiem pasidarė aišku, kad prikrautos 
kuprinės buvo per sunkios. Reikėjo rasti būdą 
sumažinti svorį. Nutarėm pakeisti modernius 
"lengvus" miegmaišius į lengvesnes antklodes, iš 
naujo perskaičiavom nešamo maisto kiekį ir sudėtį, ir 
1.1. 2004 m. gegužės gale su Mya susikrovėm savo reik
menis į kuprines ir pradėjom nepaprastą iškylą.

Mya ir Tomas prie pastogės
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Kalno viršūnėje

Šeštadienis, 2004.05.22., pirma kelionės diena
9:30 vai. Sočiai ir stipriai papusryčiavę ir prisipylę 

vandens į butelius, pradėjom mūsų žygį. Po kelių 
minučių palikom civilizaciją ir įžengėm į Shenandoah 
National Park. Mus sutiko miškas ir pirmas kalnas, 
kuris nenustojamai kilo į viršų 800 pėdas per 2.5 
mylias. Nusileidom 300 pėdų, ir vėl į viršų 400 p. 
Tokia buvo visa kelionė - aukštyn, žemyn, aukštyn, 
žemyn...

Leidžiantis žemyn nuo vieno iš pirmųjų kalnų, 
išėjom į plačią, žole apaugusią pievą. Vėjui pučiant, 
žolė bangavo ir priminė "America the Beautiful" dain
os žodžius:

O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain...

Netrukus įėjom į mišką. Sekančio kalno viršūnėje 
miškas vėl atsidarė į pievą, joje augo įvairūs krūmai ir 
pušys. Nustebau netyčia nužengęs nuo takelio, nes 
įlipau į minkštą, kaip kempinė, žemę.

Pietūs prie Calf Mountain šaltinio. Nusiėmėm 
batus ir kojines, ir apsivilkom švarkeliais. Atsipjovėm 
dešros bei sūrio ir atsiplėšėm "pita" rūšies duonos. 
Skaniai pavalgėm.

4 vai. p.p. pasiekėm numatytą nakvynei vietą. 
Žemėlapyje buvo paženklintas vandens šaltinis, bet, 
apžiūrėję visą apylinkę, jo neradom. Prabėgo valanda 
kol užtikau kelias vandens balas. Naudodamas van
dens švarinimo filtrą, pripumpavau vandens butelius 

ir grįžau prie takelio, kur 
buvom palikę savo kup
rines. Mya jau buvo su
stačiusi mūsų palapinę. 
Vakarienei - viščiukas, ry
žiai ir šviežios daržovės. 
Susitvarkę pakabinom 
visą maistą aukštai ant 
šakos, kad meškos ir kiti 
gyvuliai nepasiektų.

Grįžau prie balos 
pripumpuoti butelius. 
Radau kelias varles, ku
rios įšoko į balą. Viena iš 
jų drąsi, o gal tik kvaila, 
iškišo akytes iš balos ir 
stebi mane. Užkalbinau, 
bet man nieko neatsakė...

Papasakojau apie mūsų kelionės planus ir padėkojau 
už vandenį.

Atsigulus, dar pilnai nesutemus, visai arti palap
inės pradėjo giedoti lėlys (whip-poor-will arba night
jar)

Šiandien nuėjom apie 10 mylių ir įkopėm 2400 
pėdų per 5 vai. 40 min.

Sekmadienis, 2004.05.23., antra kelionės diena
Pabudom 7 vai. ryto. Aptarėm šeštadienio įvykius 

ir suplanavom šio ryto darbus. Apsiprausėm. 
Pusryčiams - granola cereal, pieno milteliai, pop tarts. 
Po pusryčių suplovę indus, sočiai atsigėrėm. Mya 
išardė palapinę, o aš nuėjau vandens, nes žemėlapyje 
nesimatė vandens šaltinio kol pasieksim pastogę 
esančią už 10 mylių. Tai visos dienos kelionė.

9:30 vai. apleidom stovyklavietę. Paprastai 
nešėmės 3 litrus vandens, bet šį rytą iškeliavom su sep
tyniais. Papildomas vanduo svėrė arti 9 svarų ir 
apsunkino mano kuprinę, kuri jau siekė 50 svarų. 
Vandens netaupėme, bet jo ir nešvaistėm. Buvo šiltas 
rytas. Atrodė, kad bus drėgna ir karšta diena. Įkopę 
kalniuką, ar nuėję 500 žingsnių, ypač lipant į kalną, 
keliom sekundėm sustojom ir atsigėrėm 2-3 gurkšnius 
vandens.

Už poros valandų sustoję pailsėjom, suvalgėm 
obuolį ir riešutų.

Pietums - dešra, sūris, "crackers", saldainiai, 
peanut butter, morkos, datulės. Nusiavėm batus ir 
kojines. Pajutau, kad neskalbtos kelnės pradėjo trinti 
tarpkojį.

3:45 vai. pasiekėm Blackrock pastogę. Visai arti
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buvo šulinys. Atsigėrėm, apsiprausėm ir išsiskalbėm 
suprakaitavusius drabužius. Ištempę virvę tarp 
medžių, drabužius ir antklodes pakabinom, kad 
džiūtų, vėdintusi.

Netrukus atsirado kiti keliautojai. Aštuoni stu
dentai ir du profesoriai iš James Madison universiteto, 
du pensininkai, vienas buvęs ūkininkas. Vėliau atsira
do dar du ar trys. Keli vedėsi šunis.

Mudu pasirinkom įsikurti pastogėje, o kiti pasis
tatė palapines. Paėjus takeliu apie 50 žingsnių nuo 
pastogės, stovėjo tualeto būdelė. Aplink zvimbė 
musės...

Kiekvienoje poilsiui pastogėje yra svečių knyga, į 
kurią dauguma keliautojų pasirašo. Vieni labai 
trumpai pamini, kad jie čia pavalgė pietus ar atsigėrė 
vandens iš šulinio, ar pernakvojo. Kiti daugiau aprašo 
savo kelionę, sukuria poezijos posmelį, ar nupiešia 
paveikslėlį. Kai kelias savaites prieš šią iškylą 
žygiavom tris dienas toliau į šiaurę nuo Shenandoah 
parko, sutikom pensininką, kuris mums davė gerų 
patarimų, papasakojo apie savo kelionę. Dabar čia, 
pavartę svečių knygą, radom jo įrašą - "May 10, 2004 
spent night. Scorpion"

"Scorpion" tikro vardo nežinojom, nes ilgų 
distancijų keliautojai savo tikrų vardų nenaudoja. Jie 
pasirenka, ar kiti jiems parenka, slapyvardį arba, tiksli
au pasakius, keliavardį. Keliauja nepaprastai įvairūs 
žmonės. Sutikom stockbroker iš Atlantos, studentą iš 

lazdas ir kuoliukus. Tik vienas iš mūsų nešė dantims 
pastą. Taip pat nešėmės mažą kastuvėlį ir tualetinį 
popierių, kurį panaudojus nepakasėm, bet nešėm su 
savim plastmasiniam maišelyje, kurį išmesim pasiekę 
civilizaciją.

5 val.p.p. pradėjom ruošti vakarienę - džiovintą 
maistą, šviežius brokolius, morkas, kukurūzus. 
Ruošiant vakarienę, viena studentė išgirdo barškėjimą. 
Kiti, atkreipę dėmesį, pastebėjo krūme susisukusią 
nuodingą gyvatę barškuolę, barškinančią uodega. Visi 
atsitraukė. Po kelių minučių gyvatė nusiramino ir 
nušliaužė į mišką.

Po vakarienės nuėjau prie šaltinio. Netrukus atėjo 
60 metų amžiaus vyras ir prisėdo su savo vandens 
buteliu. Pasikalbėjom. Jis neseniai išėjęs į pensiją. 
Ilgus metus buvo ūkininkas Wisconsin valstijoje. 
Dabar jo žentas prižiūri ūkį, o jis jau antrus metus keli
auja palei Appalachian Trail. Vasaros pradžioje pake
liauja apie 30 dienų, tada po pertraukos, rudenį 
kelionę tęsia vėl 30 dienų. Jis apskaičiavo, kad sekanči
ais metais užbaigs visą 2000 mylių kelionę. Pastebėjau, 
kad ant rankos turi Amerikos kariuomenės 
parašiutininkų tatuiruotę. Užklausiau apie jo tarnybą 
- tarnavo 82-je parašiutininkų divizijoje prieš 40 metų.

Pirmadienis, 2004.05.24., trečia kelionės diena.
Šeštą ryto atsikėlėm, pavalgėm ir pasiruošėm keli

auti. Kiti dar tik kėlėsi. Atsisveikinom su James
Naujos Zelandijos, stambių ir plonų, jaunų ir senų, pri
tyrusių ir neprityrusių keliautojų. Visi keliauja pagal 
savo sumanymą, vieni iš kitų pasimoko, bet nei vienas
neturi teisės mokyti kitą, kaip 
reikia "teisingai" keliauti. 
Prityrę keliautojai prisilaiko 
gamtos draugo dėsnių: be 
reikalo nežalok gamtos, neteršk 
vandens, nepalik šiukšlių ant 
žemės. Labai praktiškas ir 
vienas iš pagrindinių dėsnių - 
"nenešk nereikalingų daiktų".

Mudu bandėm pritaikyti tą 
dėsnį įvairiais būdais. Turėjom 
tik dvi pamainas drabužių. 
Vienus dėvėjom dieną, kitus 
stovyklavietėje. Pasiėmėm tik 
po tris poras kojinių. Jei buvo 
vandens, kas dieną skalbėm 
drabužius ir kojines. 
Pasidalinom palapinės dalis - 
Mya nešė palapinę, o aš nešiau

Sunkus takas tarp uoIų
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Madison U. profesorium. Iš vakaro su juo gan daug 
teko pasikalbėti. Jo grupė keliavo ta pačia kryptimi 
kaip ir mes. Palinkėjom vieni kitiems geros kelionės ir 
iki pasimatymo vakare. Atsisveikinant su ūkininku, 
sušukau parašiutininkų šūkį - "Airborne all the way!", 
o jis atsakė - "All the way!"

Lipom į statų kalną. Jau buvom įpratę lipti mažais 
žingsniais. Kas 500 žingsnių sustojam kelioms 
sekundėms, atsigeriam 2-3 gurkšnius vandens ir vėl 
tolyn. Apie 8:35 vai. priėjom Dundo Campground. 
Kelioms minutėms nusiėmėm kuprines, prisipylėm 
vandens iš krano! ir pasinaudojom švariu tualetu!!!

10:55 vai. pasiekėm Loft Mountain Campground, 
apie 5 mylias nuo Dundo stovyklavietės. Keliaudami 
tą atstumą išgėrėm 2.5 litro vandens. Tai pirmas tik
slus vandens gėrimo apskaičiavimas. Iškabintas ter
mometras rodė 80 laipsnių šilumos. Buvo drėgna. 
Saulė švietė, vėjelis truputį gaivino. Sumokėję $1.00, 
galėjom 5 minutes praustis po dušu. Taip ir padarėm. 
Po to išsiskalbiau savo marškinėlius ir kelnes karštam 
vandeny ir vėl jais apsivilkau. Krautuvėlėj nusipirkom 
šokolado plytelę, užsitepėm "peanut butter" ir viską 
greitai surijom. Svarūs ir pailsėję, 12:25 vai. iškeliavom 
į sekantį tašką - restoraną, kuris buvo už mylios kelio. 
Ten užsisakėm "hamburger and fries" ir sumuštinį. 
Pavalgę iškeliavom. Vėl status kalnas!

2:30 val.p.p. suprakaitavę pasiekėm kalno viršūnę. 
Per 45 minutes buvom nuėję tik vieną mylią, plius 450 
pėdų aukštumos. Prityrę keliautojai pataria apskaiči
uoti trukmę pagal tokią formulę: keliautojas su 
kuprine nueis 2 mylias per valandą, bet reikia pridėti 
valandą už kiekvieną 1000 pėdų įliptos aukštumos. 
Pagal tą formulę, mūsų atsiekimas turėjo užtrukti 57 
minutes. Pasirodo, kad mes keliavom greičiau negu 
buvom suplanavę.

4:50 val.p.p. pasiekėm Pinefield pastogę. Nutarėm 
miegoti palapinėje, nes pastogėje per daug triukšmo. 
Išsirinkom stovyklavietę. Mya statė palapinę, o aš ėjau 
prie vandens šaltinio. Vakarienei išsivirėm ravioli su 
padažu. Po vakarienės, išsiskalbę drabužius ir 
nusiprausę, kalbėjomės su dviem naujais universiteto 
absolventais. Abu jie buvo BSA Eagle Scouts. Atsirado 
ir James Madison U. grupė, ūkininkas-parašiutininkas 
ir aukštas, barzdotas, tylus vyrukas, kurį buvom matę 
diena anksčiau.

Keliaudamas dienos metu, praleidau nemažai 
laiko svajodamas. Pasijutau truputį lyg tremtinys. Ar 
mano seneliai ir tėvai panašiai keliavo antro pasaulinio 
karo metu? Mums gi trūksta tik karo baimės. Gal šis 
žygis panašesnis į Amerikos pionierių arba prancūzų 
"voyageur" keliones? Vakare, pamatęs "senus drau
gus" - profesorių ir ūkininką, pasijutau kaip vienas iš 
John Steinbeck romane "Grapes of Wrath" aprašytų 
vargšų, nes mes gyvenom iš savo kuprinių, o romane

Lauro medžio žiedai (mountain laurel) - iš savo automobilių; virėm 
maistą lauke, buvom 
suprakaitavę, kas rytą 
reikėjo apleisti laikinus 
"namus", kad pasiektume 
sekantį kelionėje tašką ir 1.1. 
Tokios svajonės.

8:00 val.v. nuėjom 
miegoti. Dar per šilta apsik
loti. Nakties metu truputį 
lynoja.

Šią dieną nuėjom apie 
12.9 mylių ir užkopėm 2500 
pėdas per 7 vai. 45 min.

Antradienis, 2004.05.25., 
ketvirta kelionės diena.

Pabudom ir pradėjom 
tvarkytis pagal įprastą 
tvarką, o gamtoje viskas 
trunka ilgiau negu mieste 
esame įpratę.
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8:25 vai.r. iškeliaujam. 
Nuo pirmo žingsnio sunkiai 
lipam į kalną. Kas 500 
žingsnių sustojam keliom 
sekundėm, atsigeriam. Lip
damas skaičiuoju žings
nius... 100 žingsnių, 200 
žingsnių, 300 žingsnių, 400 
žingsnių, 500 žingsnių, 
gurkšnis vandens ir vėl 
lipam aukštyn...

Po pietų keliaudami pa
stebėjom rufous-sided to- 
whee paukštį.

1:40 vai.p.p. pasiekėm 
Hightop pastogę. Pasistatėm 
palapinę. Netrukus atėjo ir 
James Madison Universiteto 
grupė. Jie prisipylė butelius 
vandens iš šaltinio ir iškelia
vo tolyn.

Nuėjau prie šaltinio; reikėjo išsiskalbti drabužius ir 
apsiprausti. Besemiant vandenį, praskrido pileated 
woodpecker - tai yra varnos didumo genys su ryškiai 
raudona kepuraite. Jo kalimas skamba kaip didelio 
plaktuko kalimas. Pradėjau stebėti augalų rūšis. Šiam 
ąžuolyne auga ir sassafras medeliai, tuopos (tulip 
poplar) ir vietomis matėsi poison ivy. Išskalbęs 
drabužius, grįžau prie pastogės ir ten radau besi
ilsinčią keliautoją. Su Mya prisėdom prie jos 
pasikalbėti.

Keliautojos keliavardis 
"Coyote". Ji planavo nukeliauti 
visą Appalachian taką, bet kelionę 
pradėjo ne Georgia, o North 
Carolina valstijoje, prie savo namų. 
Pasiekus tako galą Maine valstijoje, 
ji nuskris į Georgia, kur takas 
prasideda, ir tęs kelionę iki savo 
namų. Kas dieną bando nukeliauti 
20 mylių. Neturi žemėlapio, bet 
naudoja Appalachian tako žinyną- 
knygutę navigacijos reikalams. 
Sudėvėti batai nutrynė jai kojas - 
sekančias dienas turės pakentėti kol 
pasieks miestelį ir nusipirks naujus 
batus. "Coyote" paminėjo, kad 
gražiausia kelionės dalis buvo 
Three Ridges Wilderness Area 
Virginia valstijoje, o maloniausia

Sutemo prieš audrų

poilsio vieta — Dutch House Montebello miestelyje. 
Išsivirus ir pavalgius vakarienę, ji pasirašė į svečių 
knygą ir iškeliavo tolyn į šiaurę.

Tuo tarpu atkeliavo kitas, aukštas ir barzdotas 
vyrukas, kurio keliavardis "T". Gal todėl, kad jis toks 
aukštas (tall). Trumpą pokalbį nutraukė užėjęs griaus
tinis. Sulindom į palapines. Galvojom ką darė

Susitikom stirną
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gal dešimt metrų nuo takelio 
ir laukė kol mes praeisim. 
Tokia dovana! Auk, mažyte! 
Linksmai džiaukis gamtoje! 
Saugokis automobilių ir kitų 
tau nesuprantamų nemalon
umų.

Dar paėjus, užtikom 
vyresnių keliautojų grupę, 
atvykusiu pasivaikščioti 
kalnuose. Jų tarpe buvo 
mažas vaikas. Be abejo kurių 
nors anūkas. Jis buvo 
užsidėjęs vaikišką cowboy 
kepurę, o prie diržo prisegęs 
plastmasini piratų kardą.

Popiet, mane sekdama 
Mya ištarė - "bear!" 
Sustingau vietoje. Ji tyliai 
paaiškino kur meška ran
dasi. Už 50 metrų, atdaram 
miške stovėjo suaugusi

juoda meška. Mes žiūrėjom į ją, o ji - į mus. Iškėlėm 
rankas ir sušukom "Hi bear!", kad nebūtų nesusipra
timo ir meška žinotų, kad mes čia esam... Meška

"Oi, grybai, grybai...!"

"Coyote" audros metu, nes griaustinis mus labai 
staigiai užpuolė. Po to atvėso, ir vėl pradėjo čiulbėti 
paukščiai.

Šią dieną nuėjom 8 mylias ir 2300 pėdas įkopėm 
per 4 valandas ir 20 minučių. Nuo pirmos kelionės 
dienos nuėjom 41 mylią. Nors dar nesam pasiekę 
pusiaukelio, bet šiandien dingo abejonė ar pajėgsim 
Įveikti šį žygį. Pradėjau svajoti apie sekančias, dar 
didesnes keliones.

Trečiadienis, 2004.05.26., penkta kelionės diena
Trečią nakties vėl užėjo griaustinis. Smarkiai lijo, 

pūtė vėjas, bet mūsų palapinėj buvome saugūs. Po 
dešimties valandų miego, prabudom ir pradėjom 
tvarkytis. Temperatūra siekė apie 60 laipsnių šilumos. 
Su trumpom kelnėm ir marškinėliais jau buvo per 
vėsu, bet žinojau, kad pradėjus žygiuoti, tuoj sušilsim. 
Apie 9:35 v.r. pasiekėm Swift Run Gap ir greitkelį, 
kuris atskiria pietinę Shenandoah parko dalį nuo 
vidurinės. Jau nukeliavom 45 mylias nuo kelionės 
pradžios.

Tą rytą užtikom pirmą mažytę stirniukę. Aiškiai 
matėsi baltos maskuojančios dėmės. Kojytės plonos, 
kaip pieštukai. Dar nemokėjo greitai bėgti. Sustingo 

nusisuko ir pradėjo bėgti nuo mūsų. Tada pastebėjom, 
kad kartu bėga ir mažas meškiukas! Lengvai būtų 
galėjusi mus pavyti, jei būtų mus puolusi.

Už kelių minučių pasiekėm Lewis kalno viršūnę. 
Ten mūsų laukė tikra civilizacija - nameliai su durim
is, paklota lova, dušai ir moderni vandentiekio sis
tema. Išsimaudėm, skalbimo mašinoj išsiskalbėm 
drabužius ir pavalgėm vakarienę. Namelyje iškabi- 
nom antklodes ir palapinę, kad išsivėdintų ir išdžiūtų.

Šią dieną nuėjom apie 11.7 mylių ir ųžkopėm 2200 
pėdų per 6 valandas.

Ketvirtadienis, 2004.05.27., šešta kelionės diena.
Iš ryto mūsų apylinkę dengė tankus rūkas, šiandi

en nukeliauti reikėjo nedaug, tai laisvai, smagiai keli
avom. Stebėjau gamtą, fotografavau augalus. 
Nusileidus nuo Hazeltop kalno viršūnės užtikom 
juodą mešką! Sustojom vietoj. Nors meška buvo tik už 
30 metrų, bet mūsų dar nebuvo pastebėjusi. 
Pasitraukiau, kad medžiai dengtų mane nuo meškos ir 
pradėjau traukti foto aparatą iš makšties. Užstatęs 
aparatą, pradėjau lėtai judėti tinkamesnėn vieton, bet 
meška tuo metu mus pajuto ir pradėjo trauktis. Taip ir 
nepavyko jos nufotografuoti.

Nukeliavus kelis šimtus yardų, priėjom Milam
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Gap ir nutarėm papietauti. Ten užrašiau sekančias 
mintis savo užrašų knygutėje - "Yra nuostabu matyti 
mešką miške, natūralioj aplinkoj. Juntu, kad Dievas 
sukūrė tikrai gražų pasaulį. Dėkoju, kad turiu 
sveikatą, jėgas ir norą pamatyti ir pajusti gamtos 
ramybę."

Apie 2 val.p.p. pasiekėm Big Meadows Lodge. Šios 
dienos kelionė jau baigta, tai, palikę kuprines 
viešbučio kambary, išėjom į turistų biurą, kuris radosi 
apie mylią nuo viešbučio. Ten apžiūrėjom eksponatus, 
nusipirkom atvirukus ir pailsėjom, o krautuvėlėj 
nusipirkom džiovintos dešros, pyragaičių ir 1.1.

Beeinant atgal į viešbutį, susitikom keliautoją "T". 
Paklausiau kokie jo planai. Atsakė, kad trauks tolyn į 
šiaurę, nes dar likę 4-5 valandos šviesos. Palinkėjom 
viens kitam sėkmingos kelionės. Mums belikę tik 50 
mylių iki kelionės galo, o jam dar virš 1000 iki Maine 
valstijos.

Išsiskalbę drabužius, vakarienę valgėme 1939 m. 
statytam viešbučio restorane. Labai skanios buvo 
šviežios salotos ir daržovės, kurių buvom pasiilgę per 
prabėgusias kelias dienas.

Penktadienis, 2004.05.28., septinta kelionės diena
Bendrakeleiviai aiškina, kad vieną, antrą dieną 

pabūti viešbutyje ar kitoj modernioj užeigoj yra smagu 
ir gera, bet pasilikti ilgiau yra nesveika, nes pasidaro 
sunku vėl grįžti miškan ir tęsti kelionę. Atėjo mūsų 
eilė grįžti į gryną gamtą.

Atsikėlęs susiuvau mažą plyšį kuprinės šone. 
Pavalgėm pusryčius restorane ir išėjom. Buvo labai 
vėsu, gan stipriai pūtė vakarų vėjas, todėl pirmą sykį 
apsivilkau švarkelį. Pastebėjau, kad lauro medžiai čia 
tik buvo pražydę. Pirmomis kelionės dienomis 
buvome tik 60 mylių į pietus nuo šios vietos, o ten jau 
pilnai žydėjo krūmai. O gal aukštuma? Prieš savaitę 
kalnų viršūnės siekė 3000 pėdų, o dabar keliavome 
3800 pėdų aukštumoj.

Vidudieny pasiekėm Skyland kurortą ir pavalgėm 
pietus. Žiūrėdami į žemėlapius, aptarėme kelionės 
planą. Norėjome baigti kelionę viena diena anksčiau, 
bet reikėjo nukeliauti tą patį atstumą, nes mūsų auto
mobilis stovėjo aikštelėje už parko ribų. Nepajėgiant 
greičiau keliauti, reikia keliauti ilgiau. Pagal planą 
keliavom apie 10 mylių per parą, o dabar reikės nueiti 
apie 15. Dar mūsų laukė du aukšti kalnai...

Kely susitikom keturis jaunuolius su kuprinėmis. 
Berniukai dėvėjo ilgas kelnes ir marškinius ilgomis 
rankovėmis, merginos - ilgus sijonus, o jų galvas 
dengė baltos skarelės. Spėjom, kad jie priklauso 

Amish bendruomenei. Jie keliavo į pietus, tai ilgai 
nekalbėjom, bet sužinojom, kad jie Nazariečių tikėjimo 
krikščionys. Palinkėjom geros kelionės ir išsiskyrėm.

Po ketvirtos valandos pasiekėm numatytą 
nakvynei vietą netoli Pinnacles "pikniko" parkelio. 
Valstybinio parko "piknikų" aikštelėse nakvoti 
neleidžiama, tai, ilgiau paklaidžioję, susiradom tin
kamą vietelę miške. Pasirinkom jau apaugusį keliuką. 
"Pikniko" parkelyje buvo memorialinė lenta, kurioje 
rašė, kad depresijos metais šioj apylinkėj buvo Civilian 
Conservation Corps (CCC) darbo stovykla. Spėjam, 
kad pasistatėm savo palapinę ant keliuko, kurį CCC 
nariai naudojo prieš 65-70 metų.

Buvom sočiai pasistiprinę per pusryčius ir pietus, 
tai nutarėm vakarienės neruošti. 6:30 v.v. pakabinom 
maistą medyje ir sulindom į palapinę. Temstant užgir- 
dom traškėjimą visai šalia palapinės. Lėtai 
pasitraukėm prie palapinės langelio. Vos už kelių pėdų 
trys stirnos ėsdamos žolę lėtai nukeliavo į miško 
gilumą.

Tą naktį prastai miegojom, nes buvo labai šalta. 
Dvi savaites prieš pradedant šį žygį buvom išvykę 
trijų dienų bandomajai kelionei. Patyrę, kad mūsų 
kuprinės per sunkios, nutarėm vietoj miegmaišių pasi
imti antklodes, kurių iki šiol užteko. Gi šią naktį 
apsivilkom visus drabužius, užsimovėm šiltas kojines, 
pirštines ir žiemines kepures, ir vistiek sušąlom. 
Patyrėm tikrą reikšmę to posakio - "Travel light, freeze 
at night".

Šią dieną nuėjom apie 12.5 mylių ir įkopėm 
2600 pėdų per 8 vai. 10 min.

Šeštadienis, 2004.05.29., aštunta kelionės diena.
Atsikėlę persikėlėm į "pikniko" parkelį, nes ten 

buvo vandens kranas. Nusiprausėm, išsiskalbėm 
kojines ir papusryčiavom. Mary's Rock pasiekėm apie 
10:30 vai.r. Mary's Rock yra kalno viršūnė, kuri 
įspūdingai viešpatauja virš Thornton Gap ir 211-to 
kelio. Pasirodo, kad 18-ame šimtmetyje turtingas 
"bajoras" Francis Thornton padovanojo šį kalną savo 
sužadėtinei Mary Savage. Mary's Rock ne tik 
istorikams, bet ir geologams įdomi vieta, nes šis kalnas 
yra vienas iš seniausių pasaulyje. Geologai yra nus
tatę, kad šio kalno granitas susiformavo prieš bilijoną 
ar daugiau metų.

Vidurdieny peržengėm 211-tą kelią ir atsiradom 
Shenandoah parko šiaurinėje dalyje. Artėjom link 
namų, bet prasidėjo pati vargingiausia kelionės dalis. 
Jau buvom gerai patyrę kalnus, bet reikėjo susikaupti 
lipant į viršūnes... 100 žingsnių, 200, 300, 400, 500,
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gurkšnis vandens ir vėl 100, 200 ir 1.1. Atstumą nebe- 
matavom yardais, metrais, ar myliom, bet minutėm. 
Už 15-20 minučių pasieksim viršūnę... Už valandos 
pasieksim kryžkelę...

Apie 5 v.v. pasiekėm Elkwallow krautuvėlę, bet 
saldainiai mūsų nebegundė. Prisipylėm butelius van
dens ir aukštyn... Dievas daug mums dovanojo 
kelionės metu - matėm meškų, stirnų, gyvačių, 
paukščių, šį vakarą Viešpats mums leido pamatyti 
mažytę pelytę, kuri savo snukutį ir ausytes prausė 
mums praeinant. Kaip nuostabu pažvelgti į tokį 
gyvulėlį gamtoje. Ir pelytė mus pradžiugino.

6:30 v.v. nutarėm įsikurti stovyklavietę. Per 
devynias valandas nukeliavom apie 15 mylių. Skaniai 
pavalgę, pakabinom maistą medyje ir nuėjom miegoti. 
Vėl šalta naktis.

Sekmadienis, 2004.05.30., devinta kelionės diena.
Ryte pasiekėm Hogback kalno viršūnę. Slėnį dengė 

rūkas. Prasilenkėm su keliautoja, kurios keliavardis 
buvo "Pooh Bear". Ant kepurės prisisiuvusi Winnie 
the Pooh ženkliuką. Ji traukė į pietus. "Pooh Bear" 
2002 metais pradėjo 
kelionę Maine valsti
joje ir kas vasarą 
apie mėnesį keliauja 
palei AT į pietus. Šią 
dieną norėjo pasiekti 
krautuvėlę, kurioje 
pardavinėja mėlynių 
skonio ledus - 
"milkshake". 

Prie Gravel 
Spring pastogės pri
sipylėm vandens ir 
pradėjom lipti į Mar
shall kalno viršūnę. 
Šį kalną buvau prieš 
nepilną dešimtmetį 
aplankęs su savo 
amerikiečių skautų 
draugove. Įveikus 
Marshall kalną, be
liko tik viena vir
šūnė. Po pietų pa
siekėm Compton
kalną ir pradėjom leistis žemyn ties automobilių Tomas aukščiausioj Shenandoah parko vietoj
aikštele. Apie 3:30 val.p.p. pasisukom nuo (nuotraukos ps.fil.T.Dundzilos)
Appalachian Trail ir netrukus pasiekėm automobilį.

Šalia automobilių aikštelės stovi privatus namas,

kuriame keliautojams įrengta poilsio vietovė ir pigus 
viešbutis - hostel. Užėjom pasižiūrėti ir nustebom 
pamatę prieš 5-6 dienas sutiktą "Coyote". Pasirodo, 
kad ji jau dvi dienas čia ilsėjosi ir gydė kojas. Tą vakarą 
"Coyote", du vyresnio amžiaus keliautojai (Spock, 
kuris panašus į Leanord Neimoy, ir jo žmona Dorothy) 
ir mudu nuvažiavom į Front Royal miestelį pavalgyti 
vakarienę meksikietiškam restorane. Po to, Mya ir aš 
parvažiavom į namus.

Takelis vedė per miškus. Kalnai, pelytė, stirna, 
meškos - viskas prabėgo kaip viena akimirka.

Šiandien nuėjom apie 14.5 mylių, per 7 vai. 20 min. 
užkopėm 3500 pėdų. Nuo pirmos kelionės dienos 
nuėjom 105 mylias.

Svajonės po iškylos
Kur bus sekanti kelionė? Gal baidarėm plauksim 

per Floridos pelkes - Everglades National Park? Gal 
važiuosim dviračiais per Newfoundland? O gal 
Lietuvos gamta mus suvilios?
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j.s. Algis Empakeris 
mirė 2004 m. rugpjūčio 4 d., 
Toronte, ON

Toronto skautija 
neteko nepailstančio 
vadovo a.a. j.s. Algio 
Empakerio, ilgamečio 
Lietuviškosios 
Skautybės fondo 
gaivintojo, Romuvos 
stovyklavietės pirki
mo iniciatorių grupės 
nario, "Rambyno" 
tunto jūrų skautų 
vadovo. 1970-1972m. 
j.s. Algis Empakeris 
Lietuvių Skautų 
Brolijos vadijoje buvo 
jūrų skautų skyriaus 
vedėju.

Algis paliko savo 
mylimą žmoną 
Janiną, sūnų Donatą 
su šeima ir kitus 
gimines.

Laidotuvių koplyčioje prie jo karsto budėjo skau
tininkai, -ės. Visų vardu atsisveikino j.s. Aldona 
Biškevičienė, o v.s. Prima Saplienė pakvietė seses ir 
brolius paskutinį kartą sugiedoti "Ateina naktis".

Bažnyčioje šv. Mišias laikė Toronto skautijos dva
sios vadas s. A.Simanavičius, karstą nešė a.a. Algio 
augintiniai - jūrų budžiai. Šv.Jono kapinėse laidojimo 
maldas vedė Lietuvos Kankinių parapijos klebonas 
prel. J. Staškevičius. J.s. Algio Empakerio atminimui 
aukos buvo renkamos Lietuviškosios Skautybės fon
dui, Romuvai ir labdarai.

Ilsėkis ramybėje mielas Broli Algi.

EM.

v.s.fil. Vytautas Vidugiris 
mirė 2004 m. rugpjūčio 24 d., 
Rancho Palos Verdes, CA

Brolis Vytautas 
Los Angeles mieste 
priklausė ir nuo
širdžiai dirbo dauge
lyje lietuvių organi
zacijų, ir jas gausiai 
rėmė.

Lietuviams skau
tams Ramiojo Vande
nyno rajone šven
čiant 20-ąją veiklos 
sukaktį, brolis Vytau
tas su v.s. E.Vilku 
buvo sukaktuvinės 
stovyklos viršininku.

1973-1978 m. bu
vo Ramiojo Vande
nyno rajono Vadu, 
1976-1978 - LSB 
rajono Atstovu, 1985- 
1987 m. LSS Tarybos
Pirmijos narys, 1988-1990 m. - ASS Ramiojo Van
denyno Atstovas

Pačias aukščiausias Lietuvių Skautų Brolijoje 
pareigas - Vyriausio Skautininko, ėjo 1979-1984 m., dvi 
kadencijas.

Palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, Culver City, CA, 
šalia savo tėvų. Nuliūdę liko žmona vyr.sk. Elena ir 
dukra Diana.
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s. Aldona Dubauskaitė-Katinienė 
mirė 2004 m. rugsėjo 28 d., 
Richmond Hill, NY

2004 m. rugsėjo 29 d. laidotuvių namuose daug 
šeimos, draugų ir pažįstamų atėjo atsisveikinti su a.a. 
Aldona Dubauskaite-Katiniene. Maldas sukalbėjo 
kun. Vytautas Volertas, atsisveikinimo žodžius tarė 
tautos Fondo pirmininkė dr.Kumpikaitė, NY Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Ramutė Žukaitė ir vyr. 
skaučių Židinio vardu - v.s. Vida Jankauskienė.

a.a. Aldona Dubauskaitė atvyko iš Hanau, 
Vokietijos DP stovyklos į New Yorką. Sukūrė šeimą su 
Vytu Katinu ir užaugino 5 vaikus - visi skautai. Ji 
buvo talentinga, pareiginga ir darbšti moteris, kuri 
mylėjo Lietuvą iš tolo. Ypač mylėjo lietuvišką jaunimą 
ir joks darbas jai nebuvo per sunkus.

New Yorke, Tautos Fonde ėjo sekretorės pareigas 
daugelį metų, priklausė Liet, tautodailės Institutui, 
nuolatos talkino "Neringos-Tauro" tuntams, buvo vyr. 
skaučių Židinio "Vilija" ir Lietuvių Skaučių Seserijos 
Vadijos narė. Daug vakarų esame praleidę a.a. 
Aldonos namo rūsyje besiruošdamos Kaziuko 
mugėms; prie kavos, su daina, kimšome vatą į 
Aldonos meniškai paruoštas pagalvėles ir gyvuliukų 
siluetus...

Atsisveikindamos, Židinietės sugiedojo a.a. 
Aldonai "Sutelk mus, Viešpatie, būrin" ir kiekviena

Sesė s. Aldona Katinienė ir anūkė Sofija Razgaitytė Tautinėje 
Stovykloje 1998 m.

padėjo jai po baltą rožę.
Reiškiame gilią užuojautą Aldonos vyrui Vytui, 

vaikams Romui, Kęstui, Audronei, Vilijai, Gailei ir jų 
šeimoms, Aldonos mamai p.Petrei Dubauskienei, 
broliui Algiui, seserims Nijolei ir v.s.Valentinai ir jų 
šeimoms.

Liūdime kartu -
"Vilijos" vyr. skaučių Židinys

SESES PALYDINT
Nijolė Kersnauskaitė

Vienuolikos mėnesių laikotarpyje, Clevelando vyr. skaučių Židinys, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapija, mūsų miesto lietuviškoji skautija ir visa Clevelando lietuvių 
visuomenė neteko dviejų brangių asmenybių, gyvenusių prasmingai ir šviesiai - s.Albinos 
Bakūnienės ir s.Aldonos Miškinienės. Visų pirma savo gyvenime būdamos skautės, jos abi 
buvo ir viena kitai labai artimos sesės: ką bedarydavo, kur bekeliaudavo, kur bebūdavo - vis 
viena šalia kitos. Ir šiandien mūsų sueigose dvi gretimos kėdės lieka nenumaldomai 
tuščios...

Albina Bakūnienė, gailestinga seselė, skautauti pradėjo Lietuvoje. Clevelande įsijungė į 
vyr, skaučių Židinį visa savo širdimi - dukart buvo draugininke, ir Židinį, ir skautybę 
mylėjo iki pat savo mirties. Clevelando "Neringos" skaučių tunte dirbo su paukštytėm, 
gavusi žalią kaklaraištį, aktyviai dalyvavo ir skautininkių draugovėje. Sesei Albinai tarnyba 
artimui neturėjo nubrėžtų ribų - ji talkino ir padėjo visur ir visiems, kurie tik jos paprašė. 
Labai ištikimai ilgus metus dalyvavo Dievo Motinos parapijos veikloje.
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Aldona Miškinienė, mokytoja-matematikė, skau- 
tauti pradėjo Vokietijoje. Atvykus j Clevelandą ir jau 
augindama šeimą, įsijungė į vyr. skaučių Židinį. Čia 
davė vyresnės skautės įžodį, o po sėkmingo darbo 
Židinyje ir "Neringos" tunte - ir skautininkės prie
saiką. Buvo Židinio draugininke, "Neringos" tunte 
dirbo su vyresnėmis skautėmis ir skautais vyčiais, ėjo 
Vidurio rajono vadeivos pareigas. Puiki paskaitininke, 
savo taikliu žodžiu ir įžvalgia mintimi dalyvavo ne tik 
mūsų vietinėje veikloje, bet taip pat ir sąskrydžiuose 
bei suvažiavimuose.

Iš profesijos mokytoja-matematikė, Clevelando 
šv.Kazimiero lituanistinėje mokykloje ilgus metus 
nepaprastai įdomiai dėstė lietuvių literatūrą. JAV LB 
Clevelando apylinkės valdyboje taip pat daug metų 
rūpinosi lituanistiniu švietimu.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, su A.P.P.L.E. 
mokytojų grupe keletą kartų važiavo į Lietuvą, kur 
taip pat labai sėkmingai dirbo su Lietuvos mokytojais. 
Į Lietuvą žvelgė su gilia nostalgija. Kai šią vasarą, 
grįžusi iš Lietuvos, atvežiau jai Žolinės atlaiduose 
pašventintą Lietuvos laukų gėlytę ir kviečių varpą, 
sakydavo, kad, įsidėjus knygon, skaitydama dažnai jas 
paglosto...

Neseniai teko skaityti šią poeto mintį: "Kai miršta 
draugai, ir tu pamažu išeini..." Netekti žmonių, kurie 
buvo tokie brangūs ir artimi yra neišsakomai sunku. O 
tą paskutinį vakarą reikėjo atsisveikinti su abiem, ir 
šiandien dalintis tuo atsisveikinimu su jumis visais...

ALBINA BAKŪNIENĖ,
2003 lapkričio 17

Susirenkame šį vakarą liūdesio pilnomis širdimis, 
nes mūsų sesė Albina, kurią mes mylėjome, užbaigė 
savo skautiško gyvenimo kelionę ir, padėjusi paskutinį 
kelio ženklą, tarė: Nuėjau namo.

Susirenkame su užuojauta jos vyrui Vytui, sūnui 
Jurgiui, dukrai ir mūsų sesei Irenai, jų šeimoms ir 
artimiesiems.

Susirenkame su padėka, nes ir mes buvome jos 
mylimi.

Sesė Albina buvo skautė ir tokią ją mes pažinome 
"Neringos" tunte, Židinyje, Dievo Motinos parapijoje. 
Per tiek daug metų mes su ja dirbome ir dalinomės 
kasdieninio gyvenimo naštomis, reikalavimais, 
nusivylimais ir džiaugsmais.

Mes ją ne tik pažinome, mes ją pamilome. Matėme 
ją visur - darbo nebijančią, tylią, neatsisakančią, visad 
lojalią, visad seserišką ir linksmą.

Ji mėgo poeziją. Dar taip neseniai, tik prieš metus, 
ji stebino svečius parapijos svetainėje, padeklamuo
dama ilgą Vytės Nemunėlio poemą vaikams. Prieš eilę 
metų vienoje Židinio sueigoje ji paskaitė šį Stasio 
Santvara eilėrašti:

Kokias tu pareigas eini,
Mažasis vabalėli?
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, -
Kur brisi tu per šlapią smėlį?...

Ar vyšnių žieduose gimei? Ar saulės ašarėlėj
Tu siūdeisi tą vaiskų drabužėlį?
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny,
Mažasis vabalėli?

Man atrodo, kad šitaip save matė sesė Albina.
"Nuolankumas yra didelė dorybė ir didelis gėris - 

būti nuolankiu nėra lengva, nes tam reikia ir didžios 
dvasios, ir didžios vizijos.

Tam slėny, brangi sese Albina, nešei nesuklup
dama tikėjimo, meilės, beribio lojalumo, pasiaukojimo 
ir darbo žiburį. Ir to žiburio liepsna palietei savo orga
nizaciją, savo aplinką, savo parapiją, savo ben
druomenę. Savo žiburio liepsna palietei gyvenimą ir jį 
keitei, nes mokėjai vykdyti ir gyventi skautės 
pašaukimą.

Ir todėl sesę Albiną matėme, ją išskaitėme ir šian
dien jai dėkojame Bernardo Brazdžionio žodžiais:

Tavo siela tartum begalinė
Amžino pavasario versmė,
Kaip jaunų dienų žiedai šilkiniai,
Kaip šviesi gyvenimo versmė.

Ir tada, kai metai, tartum indas,
Sutrupės be ženklo palengva -
Tavo siela, šukėse suspindus,
Ir be žemės kūno bus gyva.

Ir tada, kai švies dangus, sužibęs
Amžių saulės spindulių tvanu, -
Tavo siela soduos amžinybės
Kraus sau kraitį Viešpaties dienų.
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ALDONA MIŠKINIENĖ,
2004 spalio 8

Buvau aš pakviesta į šią pasaulio puotą, 
ir mano gyvenimą užtvindė palaima.

Regėjo mano akys, girdėjo mano ausys.

Toj šventėj man teko skambinti arfa.
Aš viską padariau, ką tik galėjau.

Dabar aš klausiu: ar pagaliau atėjo laikas
man vidun įeiti, pažvelkt Tau į veidą 

ir tylomis pasveikinti Tave.

Aš ištariu Tau sveikinimo žodį, mano Dieve,
ir tegu jame atsiskleidžia visi mano jausmai, 

tegu jie paliečia šį pasaulį, gulintį prie Tavo kojų.

Kaip liepos mėnesį žemai pakimba tamsūs debesys 
su neišlietos liūties našta, taip mano siela tegu

prie Tavo durų nusilenkia, sveikindama vien Tave.

Kaip pulkas gervių, tėviškės pasiilgusių, 
be poilsio dieną naktį skuba grįžti į savo lizdus 
kalnuose,

taip tegu mano gyvenimas keliauja į savo 
amžinuosius namus, sveikindamas vien Tave.

Rabindranatas Tagore

Susirenkame šį vakarą su liūdesio pilnomis 
širdimis, nes mūsų sesė Aldona, kurią mes mylėjome, 
užbaigė savo skautiško gyvenimo kelionę ir padėjusi 
paskutinį kelio ženklą tarė: Nuėjau namo.

Susirenkame su užuojauta jos vyrui Vyteniui, 
sūnui ir mūsų broliui Algiui, dukterims ir mūsų 
sesėms Danutei ir Dalytei, jų šeimoms ir artimiesiems.

Viešpatie, Tu suvedei mus į nuostabų skautiško 
gyvenimo kelią.

Siame kelyje, eidamos kartu, mes rinkome kaip 
perlus savo dienas, svajones, darbus, džiaugsmus ir 
liūdesio valandas. Ir vėrėme tuos perlus kaip į rožinį, 
nes juose tilpo visi mūsų siekiai ir troškimai, visos 
mūsų pastangos ir niekad nesibaigiantis amžinasis 
ilgesys.

Nesustabdysi paukštės skrydžio,
Neužgesinsi saulės varsų,
Mūsų kilnios idėjos težydi,
Mes abi sesės - ir aš, ir tu.

Aldona šias

Aldona Miškinienė ir Albina Bakunienė

eiles labai mėgo; kiek kartų ji 
sugrįždavo prie jų, kai kalbėdavo 
apie draugystę ir seseriškumą, ir 
kvietimą kilti paukštės skrydžiui...

Šį vakarą dėkojame Aldonai už 
mūsų bendrą ilgų metų kelionę...

Dėkojame už dienas ir naktis, 
praleistas stovyklose, už sueigas ir 
paskaitas, už keliones ir juoką, už 
paguodą ir buvimą kartu, kai 
reikėjo šalia girdėti artimo ir 
mylinčio žmogaus žingsnį. Ir už 
ašaras, kurios nuplaudavo nuo sie
los kasdieninio gyvenimo dulkes ir 
padėdavo prisiminti, kas gyvenime 
yra tikrai svarbu.

Nesustabdysi paukštės 
skrydžio,

Neužgesinsi saulės varsų...
nes Ten, mūsų Vyriausiojo 

Brolio ir Vadovo soduos, mes 
būsim sesės - aš ir tu.
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| METINĖ ŠVENTĖ

Spalio 16 d. Akademinis Skauty Sąjūdis šventė 8O-ąjq gyvavimo sukaktį.
Rugsėjo 26 d. Palaiminto Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, atlaikytos šv. Mišios už miru
sius sąjūdžio narius. Po Mišių buvo lankomi nariy kapai Chicagos šv. Kazimiero ir Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.
Chicagos skyriaus Metinė šventė įvyko spalio 16 d. PLC, Lemonte. Negalėdami šventėje 
asmeniškai dalyvauti, ASD Pirmininkė ps.fil. J.Kudirkienė iš Australijos ir KorplVytis 
Pirmininkas ps.fil. R.Pečiulis iš Kanados atsiuntė sveikinimus:

Sveikinimai iš tolimos Australijos! 
Kadangi mes negalime būti kartu su jumis šį 
vakarą, tai siunčiame linkėjimus gražiai 
atšvęsti mūsų sąjūdžio 80 metų jubiliejų.

Dirbdama įvairiose pareigose, aš 
asmeniškai Akademiniam Skautų Sąjūdžiui 
atidaviau tik 9 mano gyvenimo metus, bet, 
klausydama mano ir mano vyro skautiškų 
šeimų pasakojimų, jaučiuosi lyg 80 metų 
patirtį turėčiau!

Pasinaudokite proga šį vakarą prisiminti 
Akademinio Skautų Sąjūdžio prasmę mūsų 
gyvenime. Prisiminkite kandidatavimo laiko
tarpį - globėjas, tėvūnus ir draugus kandida
tus. Jei pamatysite juos šį vakarą -
pasveikinkite! Prisiminkit gardžiausius "Blynų baliaus" bul
vinius blynus ir linksmuosius studentų šokius. Prisiminkite 
smagiausias akademikų stovyklas, suvažiavimus, sukurtus 
šūkius ir dainas, ir, jei prisimenat žodžius - garsiai padainuokit!

O svarbiausia - žvelkite į mūsų naują atžalyną ir 
prisiminkite savo jaunystę. Pasveikinki! juos ir dalinkitės su jais 
savo prisiminimais apie akademinį skautavimą. Pajuskite

Filisteriai Julytė Plačaitė ir dr.
Andrius Kudirkai. Šiuo metu jie yra 

Australijoje, kur Andrius dirba 
savanoriu labdaros darbą medici
nos srityje.
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Akademikų skautų šeimos šilumą ir kvieskit kitus prie 
jos sušilti.

Smagiai atšvęskite šią šeimos šventę ir Imkime 
organizacijai gyvuoti dar 80 metų!

Ad Meliorem!
ps.fil. Julytė Kudirkienė

ASS Centro Vadijos ASD Pirmininkė

Nuoširdžiai sveikinu visus Akademikus ir svečius, 
atvykusius į Chicagos skyriaus Metinę šventę. 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 80 metų sukakties proga, 
noriu pasidalinti keliomis mintimis.

Per 80 metų mūsų pasaulis labai pasikeitė. Tuo 
pačiu pasikeitė ir Akademinis Skautų Sąjūdis. Žiūrint 
į dabartinę mūsų studentišką padėtį, ypač korporacijo
je, yra aišku, kad mums būtinai reikia pagalvoti apie 
mūsų organizacijos struktūrą, jei norime toliau 
išsilaikyti. Su ASS Vadija esame rimtai apgalvoję 

esamą padėtį. Mes žinom, kad narių skaičius yra 
mažesnis ir juo toliau, tuo sunkiau yra išlaikyti pilną 
veiklą. Galvojame, kad yra būtina sujungti ASD ir 
Korp!Vytis į bendrą veiklą, jei norime, kad akademikų 
skautiška veikla sustiprėtų.

Aišku, niekas nepasikeičia per vieną naktį. 
Pertvarkyti struktūrą yra rimtas reikalas ir reikia 
apsvarstyti visas galimybes. ASS nėra mano organi
zacija, yra mūsų. Svarbu visiems suprasti mūsų padėtį, 
kad galėtume sutartinai dirbti. Man Akademinis 
Skautų Sąjūdis yra labai svarbus, ir aš esu pasiryžęs 
bandyti atgaivinti veiklą. Bet čia nėra vieno žmogaus, 
ar vien vadijos darbas, reikia pagalbos iš visų mūsų 
narių. Visi akademikai, kurie esate čia - Metinėj šven
tėj šį vakarą, prisiminkite jūsų pasižadėjimą ir pagal
vokit, kaip prisidėsite prie mūsų organizacijos ateities.

Ad Meliorem!
ps.fil. Rimas Pečiulis

ASS Centro Vadijos Korp!Vytis Pirmininkas

(nuotraukas atsiuntė s.fil.Nida Bichnevičiūtė-Petronienė)

Čikagos skyriaus skautai akademikai Metinėje šventėje š.m. spalio 16 d.
Priekyje - naujosios tikrosios narės: Giedrė Kazlauskaitė, Stefutė Utz, Erika Brooks, Alina Meilytė, Milda Plioplytė ir Vida 

Mikalčiūtė.
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JAV VIDURIO RAJONE
■ ..... . '' ’ ’ - ■ •

DETROIT

"Geležinio Vilko" 
skautų vyčių būrelio 
savaitgalis

Š.m. rugpjūčio 20-21 dienomis Pilėnų stovykloje, 
skersai kelio nuo Dainavos stovyklavietės, netoli 
Manchester, MI, susirinko dešimt Detroito skautų 
vyčių. Savaitgalio tema: "Atkūrimas-Detroito nauja 
pradžia". Šio savaitgalio programą suplanavo ir 
pravedė naujieji skautai vyčiai, būrelio vadovai Tadas 
Kasputis ir Lukas Laniauskas. Dalyvavo dar du jauni 
vyčiai Andrius Giedraitis ir Andrius Miliūnas, ir šeši 
"seni vilkai" - Saulius

Tėvynei ir Artimui", bei skautų vyčių šūkį "Tarnauti";
-kaip sukurti Detroito skautų vyčių tinklapį (web

page), kad būtų galima greitai perduoti informaciją ir 
pranešimus;

-kaip sukelti lėšas įvairiems projektams.
Sekė Donato Ramanausko pašnekesys: kaip veikia 

skautų vyčių būrelis Chicagoje ir kaip patobulinti 
skautų vyčių veiklą Detroite. Jis pašnekesį pradėjo 
trumpa pasaka, iš tikrųjų - biografija, kaip buvo aug
intas skautiškoje šeimoje Chicagoje. Po to iškėlė 20 
diskusinių klausimų. Iš tų klausimų kilo diskusijos, 
pasiūlymai, bei įvairus prisiminimai iš senų laikų. Taip 
ir prabėgo beveik keturios valandos. Į namelį visi 
sukrito apie 1:30 v.r.

Šeštadienio rytą keli vyčiai bandė žuvauti ežerėly
je, o kiti ruošė pusryčius. Rytas auksinis - saulėta ir 
šilta. Didelis pasikeitimas nuo vakar dienos. Po pus
ryčių susėdom aplink stalą ir surašėm idėjas, apie 
kurias kalbėjomės vakare prie laužo. Pagalvojome,

Anužis ("Baltijos" t. tun- 
tininkas), jo brolis Andrius 
Anužis, buvęs tuntininkas 
Paulius Jankus, vilkiukų 
draugininkas Linas Gobis, 
Linas Orentas ir Donatas 
Ramanauskas.

Vyčių "dešimtukas" į 
Detroito Šaulių Pilėnų 
stovyklavietę atvyko penkta
dienio vakarą. Dėkojame p. 
Abariui ir Šauliams už lei
dimą čia stovyklauti. Lijo 
visą dieną, bet kol visi 
susirinkome, dangus 
pragiedrėjo. Sukūrėm laužą 
ir kepėme kotletus ir 
dešreles vakarienei. Saulei 
leidžiantis susėdom apie 
laužą ir pradėjom diskusijas. 
Tadas ir Lukas pateikė savo 
siekius šiam savaitgaliui:

-nauji vyčiai ir jų programa;
-"Pilėnų" stovyklavietės panaudojimas ateityje;
-dalyvavimas Detroito skautų tunto veikloje;
-kaip geriau įgyvendinti Skautų šūkį "Dievui,

"Geležinio Vilko" būrelio skautai vyčiai. Priekyje: P.Jankus, 
A.Miliūnas ir D. Ramanauskas. Stovi: A.Anužis, 
L.Laniauskas, S.Anužis, T.Kasputis, L.Gobis, L.Orentas ir 
A.Giedraitis.
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kurias idėjas turėtumėm pirmiausiai bandyti įgyvend
inti, ir sudaryti bendrą planą, kaip tai daryti. Iš šio 
pokalbio kilo sekantys planai ir pasiryžimai:

-remti skiltininkų kursų savaitgalį spalio mėnesį 
Dainavoje;

-raginti jaunus skautus vyčius bei vyresnius pri
tyrusius skautus dalyvauti Ąžuolo Mokyklos stovyk
loje sekančią vasarą (2005 m.) Romuvos stovyklavietė
je, Kanadoje;

-suplanuoti ir perstatyti Kaziugo mugės stovus 
(geras darbelis);

-suplanuoti ir pravesti gerai paruoštą skautų vyčių 
kandidatų programą dviem naujiems vyčiams kandi
datams šįmet, ir aštuoniems - 2005-2006 m. skautavi- 
mo sezone.

-suorganizuoti ir pravesti du "survival" savaitgal
ius 2005 m. žiemą ir pavasarį;

-padėti vienetų vadovams - jauni skautai vyčiai 
koordinuos ir su prit. skautais praves sueigas skau
tams ir vilkiukams, panaudodami skiltininkų kursu
ose įgytas žinias;

-suorganizuoti "gerus darbelius" - Detroito Dievo 
Apvaizdos parapijos apylinkės sutvarkymui, Pilėnų 
stovyklos projektas, Dainavos stovyklavietės 
"Spyglio" ežerui parūpinti daugiau žuvų;

-sukelti lėšas ir pastatyti Detroito skautų 
būklą/sandėlį Dainavos stovyklavietėje;

parūpinti visiems Detroito skautams vyčiams vio
letinius sv marškinėlius bei kepures;

-nustatyti apytikriai datas sekantiems skautų 
vyčių savaitgaliams pavasarį prieš stovyklą ir vasarą 
po stovyklos.

Visi vyčiai apsiėmė organizuoti bent po kelis 
punktus, kiekvienas pasirinkdamas tokius dalykus, 
kuriuos geriausiai moka.

Uždarydami planavimo sesiją, broliai Tadas ir 
Lukas padėkojo visiems už dalyvavimą. Brolis Saulius 
pasveikino naujus vyčius už jų iniciatyvą ir entuzi
azmą organizuojant šį savaitgalį ir palinkėjo ištvermės 
žengiant pirmyn, įgyvendinant sudarytus planus.

Baigdami oficialią programą, sustojom 
padaryti kasmetinę būrelio nuotrauką. Keli vyčiai 
pasiliko žuvauti, o kiti patraukė namo ir dar suspėjo 
pamatyti Lietuvos ir JAV olimpinį krepšinio žaidimą 
(Lietuva laimėjo!)

s.v. Donatas Ramanauskas

CHICAGO

Jau pamojuoja, jau 
išvažiuoja, sesė Nijolė 
Užubalienė

Sesė Nijolė Užubalienė atsisveikinimo popietėje. Šalia - 
žentas ps. Arvydas Zduoba, "Aušros" tunto tuntininkas 
Sydnėjuje.

I v.s. Nijolės Jankutės-Užubalienės pagerbimo - 
išleistuvių į tolimąją Australiją popietę Jaunimo 
Centro kavinėje, Čikagoje, rugpjūčio 29 d. susirinko 
"Verpstės", "Emilijos Platerytės" ir "Sietuvos" d-vės 
sesės. Taip pat dalyvavo Nijolės artimi pažįstami ir 
bendradarbiai, kuriems net iš tolimo Sydnėjaus pakvi
etimus atsiuntė dukra Dovilė Zdanienė.

Popietės labai jausmingai ir jaudinančiai progra
mai vadovavo "Verpsčių" būrelio sesė v.s. Joana 
Krutulienė. Ji sakė: "Dovilė buvo maža paukštytė, kuri 
išaugo į didelę paukštę ir išskrido į šiltus kraštus. 
Kadangi augo po mamos skautišku sparnu, nenu
ostabu, kad aktyviai įsijungė į lietuvišką, skautišką 
veiklą Sydnėjuje, talkindama savo vyrui Arvydui.
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Dovilė išsiveža iš mūsų tarpo 
neįkainuojamą turtą - savo mamą, o 
Australija gauna didelę dovaną..."

Pakviesta atidaryti šią pagerbimo 
popietę, susijaudinusi Dovilė pra
sitarė, kad, išsiveždama mamą, jauči
asi nusikaltusi. Nors nauji mamos 
namai bus kitame pasaulio gale, bet ji 
gyvensianti lietuvių glėbyje. Be abejo, 
sakė Dovilė, pasiilgs mama plačios 
lietuviškos veiklos, nes Sydnėjus nėra 
Čikaga ir nėra Vilnius, o gal tik 
Panevėžys... Bet, Australija taip pat 
turi lietuvišką ir skautišką veiklą...

Sudainavus "Laužai liepsnoja 
vakaruos" dainą, sesė Joana pakvietė 
visus pamėginti savo vaizduotėse 
sukurti laužą Rako stovyklavietėj. 
Gražus, pilno mėnulio apšviestas 
vasaros vakaras... Laužas jau dega, 
kibirkštys kyla aukštyn... Miške 
ūkauja pelėda... Staiga, toji pelėda 
atsiranda prie laužo... Ak, tai ne toji 
pelėda iš miško, o darbingų pelėdų 
būrelio sesė v.s. Janina Mikutaitienė! 
Sesė Janina siūlo atsisveikinant su 
Nijole (bijančia svorio ir balasto) 
įtaisyti atminimų skrynelę, į kurią 
būtų sudėti visi jai šiandieną skirti 
linkėjimai, atsisveikinimai, draugys
tės apkabinimai. Kai bus liūdna, sako 
sesė Janina, o tai tikrai bus, galės 
Nijolė prisiminti vieną iš jų, ir iš karto 
pasidarys lengviau... Štai ištrauka iš 
sesės Janinos šiai progai parašyto 
ilgoko eilėraščio:

Ach, Nijole, sese mano,
Pelėdėle Tu žvali.
Palieki mūs mielą lizdą 
Ir skrendi toli, toli...

Atminimai vis atplaukia,
Kai lizde tupėjome,
Atgalios jie vis mus šaukia 
Kada knygą mes perėjome...

Na, gerai, kas gerai baigės,
Knyga atgulė archyvan,
Mes pabirome kaip snaigės, 
Net pražilom - tai ne dyvai...

Nuoširdy žodį mamos bičiuliams 
taria dukra,v.sl. Dovilė Užubalytė- 
Zduobienė; sėdi - popietės vadovė 
v.s. Joana Krutulienė

Linkim Tau smagios kelionės 
Ir nepasiduok dejonėms.
Kitą veiklą ten pradėk
Ir per amžius vis BUDĖK!

v.s.Vanda Aleknienė, "puiki 
laužų vedėja, visur suspėjanti ir 
viską sugebanti", buvo antroji šio 
prisiminimų laužo programos 
išpildytoja. Ji prisiminė 1953-54 
metus, kai pirmą kartą susitiko su 
Nijole vyresniųjų skaučių draugovė
je, kai dainuodavo Lietuvių 
Auditorijoje ir sueigų metu 
Marquette Parke, kai drauge 
stovyklavo Niagaroje ir 1959 metais 
"Pajautos" stovykloje, Wisconsine. 
Prisiminė kai Nijolė su dideliu atkak
lumu ir meile lietuviškam žodžiui 
rašė ir kūrė, išleido vaikams knygeles 
"Zėbriuką" ir "Kaip Algiukas vėjo 
ieškojo". Abi šias knygeles teko ilius
truoti sesei Vandai. "Kernavės" tunte 
Nijolė buvo nepakeičiama. Reikėjo 
parašyti - Nijolė, reikėjo sveikinti - 
Nijolė, reikėjo korespondentės - 
Nijolė, reikėjo paukštyčių vadovės - 
Nijolė... Kur tik reikėjo - viskam 
buvo Nijolė... O kiek nuotykių, 
džiaugsmo ir išgyvenimų būta Rako

50-ies mėty skautavimo ženkliukų v.s. Nijolei Užubalienei įteikia buv. Seserijos Vyr.
Skautininke v.s. Irena Kerelienė
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Daugelį mėty visi kartu dirbome... v.s. Sofija Jelionienė, v.s. Albina Ramanauskienė, v.s.fil. 
Liudas Ramanauskas, v.s. Nijolė Užubalienė, v.s. Vytautas Namikas, v.s. Alė Namikienė, v.s. Janina 
Mikutaitienė, s. Zina Pocienė.

Nuotr. v.sl. Birutės Trinkienės

stovyklavietėje! "Kernavės" stovykloms Nijolė vis 
sukurdavo naują dainą. Sesė Vanda sugalvodavo 
melodiją, Nijolė tik šmaukšt, brūkšt... ir daina yra! 
1965 m. gimė "Kernavės" tunto daina "Karaliaus 
Mindaugo sena Kernavė", kuri buvo parinkta pereitų 
metų Jubiliejinės Stovyklos daina. Dar daug gražių 
prisiminimų, perpintų Nijolės sukurtomis dainomis ir 
eilėmis, pabėrė sesė Vanda, bet argi čia viską 
surašysi?...

"Gyvename prisiminimais", sako sesė Joana, "o 
dabar kviečiu sesę v.s. Sofiją Jelionienę, kurią
sutinkame visur: skautiškoje 
spaudoje, ir "Draugo" pus
lapiuose su gražiais 
visuomeniniais straipsniais, 
pasidalinti savo mintimis".

Sesė Sofija, kuri Nijolę 
pažįsta jau nuo 1950 metų, kai 
vyr. skaučių būrelyje, Čikago
je, sueigos vykdavo ant 
suolelių Marquette Parke, 
taip prabilo: "Nijole, Nijole, 
ir kur Tu dabar išsibeldi?... 
Palieki čia savo kailiniukus, 
aulinukus, šiltus šalikus ir 
pūkuotas beretes...
Nebeslidinėsi čia daugiau 
apledijusiais šaligatviais ir 
nebematysi lengvai

besileidžiančių minkštapūkių snaigių... Ten gi ir 
vairuoti turėsi kaire puse - teks išmokti! Palieki čia 
plačius lietuviškos veiklos dirvonus su literatūrinėmis 
popietėmis, parodomis, minėjimais, suvažiavimais, 
festivaliais, rečitaliais, dar gi - ir skautiškąją veiklą. Joje 
Tu gerą pusšimtį metų sukinėjaisi: vadovavai, 
stovyklavai, ją aprašinėjai. O kur dar literatūrinės 
valandėlės "Margutyje", pašnekesiai "Seklyčioje", kur 
darbas "Skautų aide", "Laiškai Lietuviams", kelionių 
aprašymai "Drauge"? Be visa to dar ir visi kiti darbai,

Ilgas kelias iki Sydney...
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darbeliai, vardais neatžymėti? Taigi, ir kaip toji Čikaga 
be Tavęs ir išsivers?! Pajus tuštumą ir sesės "Verpstės", 
savo ratelį bemindamos...

Bet, tiek apie tuos minusus. O pliusai? Pirmiausia, 
būsi arti savo šeimos narių, gyvensi lietuviškoje 
"Sodyboje" - Sydnėjaus lietuviškoje salelėje. Aplink 
liepsnos raudonų poinsetų krūmai, rytais žadins nesi
baigiantis kukabūrų čirpimas. Ir pajūris su neaprėpia
mais paplūdymiais - čia pat... Tai ne koks ten mūsų 
Union Pieras! Stebėsi, o gal kartais ir pati pabandysi 
ant banglenčių panarstyti?... Netrukus įsikursi labai 
svetingų, draugiškų Sydnėjaus lietuvių tarpe - 
sujudinsi tenai lietuviškus dirvonus..."

"Mūsų prisiminimų laužas jau gęsta", - sako sesė 
Joana - ir grįžtame Čikagon". Jautrų atsisveikinimo 
žodį taria "Skautų aido" redaktorė v.s. Alė Namikienė. 
"Skautybės kelias" redaktorės j.v.s. Irenos Regienės, 
skaudžiai išgyvenančios šį išsiskyrimą, didelę padėką 
ir geriausius linkėjimus perduoda jos vyras, Algis 
Regis. Su dėkingumu ir liūdesiu atsisveikina Lietuvių 
Rašytojų draugijos pirm. Stasė Petersonienė. Ji prisi
mena linksmesnes šventes, kai dar taip neseniai Čika
gos lietuviškai visuomenei buvo pristatytos Nijolės 
kūrybos knygos "Atvirukai" ir "Vasara išeina". Dėkoja 
Nijolei už darbą Lietuvių Rašytojų draugijos valdybo
je, už kūrybinį žodį, už jos išleistų 10 knygų dovaną.

Galiausia, su ašaromis akyse, prabyla ir pati sesė 
Nijolė. Ji sako, kad ši popietė, šalia jos dukros Dovilės 
atėjimo į šį pasaulį, jai yra didžiausia ir brangiausia 
dovana jos gyvenime. "Brangūs, mieli pažįstami, 50 
metų kartu skautavusios skautės, mano knygų leidė
jai", - kreipėsi į popietės dalyvius Nijolė, - aš save išsir

aunu, bet gyvenimas yra realybė, kuri ragina 
glaustis prie dukros, kol akys šviesios ir rankos gali 
apkabinti...

Anksčiau, ar vėliau, tai reikėtų padaryti... Visi 
buvome jauni, kaip ir šis pastatas... Jaunais veidais, 
o dabar - jaunomis širdimis... Be galo sunku skirtis 
su nepamirštamąja Čikaga... Tačiau, telefonai skam
ba, lėktuvai skrenda, yra elektroninis paštas... Likite 
mano rankų apkabinti - vieną dieną vėl visi pasi
matysime...

"Sietuvos" draugovės vardu dar atsisveikino 
sesė s.Zina Pocienė, padovanodama Nijolei knygą ir 
Rūpintojėlį. Buvusi Seserijos Vyriausioji Skautininke 
v.s. Rita Penčylienė įteikė visų "Verpsčių" pasirašytą, 
iš Lietuvos atvežtą medinę prieverpstę. Pusračiu 
sustojus, buvo sudainuota jaunystėje pamėgta ir 
dažnai dainuota "Raudonos rožės" daina, po kurios, 
kifekviena sesė "Verpstė" įteikė Nijolei po rožę ir 
trumpai, asmeniškai atsisveikino. Su didele širdgėla 
ir ašaromis akyse, buvo sudainuota: "Nors sakome 
šiandien sudiev, bet širdys plaks išvien, nors sakome 
šiandien sudiev, bet susitiksim vėl..." Galiausiai, 
visi popietės dalyviai buvo pakviesti skaniom ir gau
siom Dovilės ir Arvydo Zduobų bei "Verpsčių" 
suruoštom vaišėm.

Nesulaikysim, nesustabdysim Tavęs, Nijoie, 
kaip Tu pati rašei eilėraštyje išleisdama į Australiją 
Dovilę. Būki tvirta, stipri, o mes Tavęs labai pasiges- 
ime...

Paruošė s.fil.Ritonė Rudaitienė
(nuotraukos AN)

"Verpsčiy" būrelis dainuoja apie raudoną rožę...
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Kad niekas 
nesutrukdytų

Vis pasitikrinu kalendorių, kad nieko daugiau 
nebūtų užrašyta, tik "Sietuvos" draugovės sueiga. 
Kartais pirmoji pareiga šeimai atima šeštadienį, bet, 
kai galim tą vieną dieną mėnesyje skirti sau - į PLC, 
Lemonte, susirenkam didelis būrys. Mano užrašėliuos 
jau trys puikios sueigos.

Sesė draugininke, ps. Irena Kirkuvienė, šiems 
metams sueigoms programų paruošimą paskirstė 
draugovės narėms, be jokių "bet...ach...ne...oi..." 
Kiekviena sueiga pradedama religiniu eilėraščiu, 
malda, ir užbaigiama "...Diev's yr' čia".

Suskamba varpelis (jo reikia, mes gi visą mėnesį 
nesimačiusios!). Pirmoj sueigos daly draugininkės ir 
valdybos narių pranešimai: kuri sesė laiškeliu 
aplankyta, kas mums rašo, koks iždo stovis, kurios 
sesės mus vaišina šiandien, kurios tai darys sekančioj 
sueigoj ir 1.1. O ką gero šiame laikotarpyje atlikome? 
Amerikos lietuvių televizijos, Chicagoje, rudeniniam 
lėšų telkimo vajui pasiųsta 100 dol.; dalyvavom 
"Vaiko vartai į mokslą" rengiamuose pietuose; į 
kiekvieną sueigą vis nešam tuos rudus popierinius 
maišus, kuriuos vienuolė seselė vargingoj parapijoj 
naudoja maisto dalinimui. Gavom net gražų jos laišką.

s.fil. Giedrė Galinytė Penčylienė ir mama v.sl. Irena 
Galinienė

"Sietuvos" d-vės sueigoje prelegentė Peggy Pocienė ir s. 
Zina Pocienė nuotr. B. Trinkienės

Rugpjūčio mėn. sueiga - "Būkim sveikos". 
Turėjome ypatingą viešnią prelegentę - Peggy Pocienę, 
kuri Illinois universiteto ligoninėj yra gailestingoji 
sesuo, o taip pat ir mūsų sesės Zinos martelė. Ji labai 
įdomiai ir suprantamai aiškino apie kepenų ligas, 

atsakė į gausybę klausimų, padalino 
mums įvairią informaciją apie "Gift 
of Hope". Sueigos vadovė sesė s. 
Zina Pocienė visas apdovanojo 
maišeliais su dantims šepetukais, 
pasta ir kt.

Rugsėjo mėn. sueigoje 
kalbėjome apie atostogas, apie 
keliones. Sueigos pradžioje tylos 
minute pagerbėme Rugsėjo 11-osios 
žuvusius. Sueigos vadovė - ps. 
Irena Kirkuvienė. Pagrindines dvi 
apybraižas apie keliones išgirdome 
iš sesių j.ps. Danutės Bilaišienės ir 
v.sl. Stasės Korres. Sesė Danutė visą 
mėnesį buvo Lietuvoje. Atrodo, 
niekada mums neišblės tas tėvynės 
troškimas... Sesė Stasė keliavo 
Canadian Rockies. Ji sakė, kad " 
sunku tą Viešpaties sukurtą grožį

žodžiais apsakyti, reikia tą stebuklą pamatyti akimis".
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Tada visos iš eilės prisiminė savus šios vasaros įvykius. 
Buvo žuvauta, vaikai ir vaikaičiai aplankyti, 50 metų 
vestuvių jubiliejus atšvęstas, plaukta Panamos kanalu, 
po aprimusią skautų stovyklavietę vaikščiota ir 1.1. Jau 
pakilom visos žengt kavos bei užkandžių link, kai sesė 
v.s.Sofija Jelionienė - "dar palaukit, paklausykit ką 
reiškia žodyje viena raidė!" Atsivertus "Skautų aidą" 
skaito - "ačiū visiems, kurie apsilakėte Kaziuko mugė
je". Ach, kaip garsiai juokėmės! Vaje, vaje, redaktore, 
vaje...

Spalio mėn. - "Juoktis sveika". Jau mėnesį prieš 
sueigą sesė v.sl. Irena Galinienė pasakė visoms 
paruošti po juoką, anekdotą. Po bendro įvado į 
linksmąjį žanrą, sesė Irena sako: - išvažiavo Popiežius 

pasivažinėti ir sako savo šoferiui, kad leistų jam 
pavairuoti. Pasiketęs vietomis su šoferiu, lekia net virš 
greičio ribos. Sustabdo policija. Policininkas, pamatęs 
kas vairuoja, skuba prie savo bendradarbio ir sako - 
"dabar tai jau turim didelį, jam net pats Popiežius 
vairuoja!" Daug juokų išklausėme. Kitos sesės net po 
kelis buvo parinkusios. Dabar tikrai užteks geros nuo
taikos ateinančioms apsiniaukusioms lapkričio 
dienoms. O sesei Stasei Korres ačiū už gražias 
adresams knygeles.

Sesė Alė

"Aušros Varty-Kernavės" tunto, Chicagoje, "SutemŲ" būrelis (visos filisterės) aplankė savo neužmirštamos sesės Rasos 
Griganavičiūtės kapą, šv.Kazimiero kapinėse. Iš k. Inga Janonytė -Schekel, būrelio vadovė Shirley Plepytė -Ambutienė, Jūratė 
Namikaitė-O'Brien, Alvida Baukutė-Rukuižienė ir Rūta Miknaitytė-Ozers
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KAN ADOS RAJONE

MONTREAL

"Geležinio Vilko-
Neringos" tunto metai

2004 metų pradžioje, vasario mėn. buvo labai šalta 
ir lijo, tai žiemos stovyklą teko nukelti į pavasarį. 
Galėjome lauke gamintis maistą, kūrenti laužą, jod
inėti arkliais, iššauti raketas ir vykdyti visokius 
užsiėmimus bei konkursus. Mus aplankė vietiniai 
ugniagesiai ir parodė jų darbo įrankius.

Skautų globėjo šv.Jurgio šventėje mūsų vienetas 
dalyvavo šv. Mišiose, meldėmės stovėdami aplink 
altorių.

Vasaros metu du mūsų skautai išvyko į Romuvos 
stovyklavietę, o visiems kitiems sueigos vyko mieste.

2004-2005 m. veiklos pradžią pradėjome rudenine

Kaip naudoti termometrą Kristijoną Pavilonį, Tiną 
Urbanavičiūtę ir Francis Bulotą pirmos pagalbos sueigoje 
moko dr. Alenas Povilonis.
Nuotr. Daivos Zatkovic-Jaugelytės 

iškyla dviračiais rugsėjo 11 d. Dalyviai labai džiaugėsi 
pasitaikiusia gražia vasaros šiluma. Pasirinkome gana 
lengvus takus pOkos parką netoli Montrealio. Iškyla 
prasidėjo Hudsone, Quebec pusėje. Per upę kėlėmės 
keltu - tėvai su mašinomis ir skautai su dviračiais.

Kelionė labai graži; tuose pačiuose takuose 
sutikom daugelį kitų iškylautojų. Nuvažiavę 7 km 
pasiekėm parką. Jaunesnieji pasuko į paplūdymį, o 
vyresni važiavo toliau. Pietums visi kartu susitikom 
paplūdymyje. Stebėjomės mūsų skautais išdrįsusiais 
atsigaivinti ežere. Kadangi ruošiamės dviratininko 
specialybei, tai Ričardo Gapučio dviračio prakiurusi 
padanga davė progą skautams ir skautėms ją sutaisyti. 
Taip vienas uždavinys ir atliktas.

Sekančios sueigos bus skirtos patyrimo laipsnių 
programoms ir kitų specialybių įsigyjimui. Renkamės 
Aušros Vartų parapijos salėje kas trečią savaitę. Mūsų 
sueigos vyksta visiems kartu - nuo mažiausių liep
snelių, giliukų iki prityrusių skautų ir skaučių. Skautai 
vyčiai kandidatai savo programai ruošias atskirai.

Ruošiamės lipti į kalnus-sienas. Vienoje sueigoje 
turėjome svečią, kuris sėkmingai yra užkopęs į pačius 
aukščiausius pasaulio kalnus. Taip pat žadam 
aplankyti ugniagesius ir baigti ruoštis ugniagesio spe
cialybei.

Kaip ir kiekvienais metais, turėsime tradicines 
skautų Kūčias ir labai laukiame žiemos stovyklos

Andrius Gaputis

sekantį vasario mėn.
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Gintaras Gaputis ir Laurent 
Bulota neša "sužeistą" 
Dariy Zatkovic-Jaugelį. 
Salia jo - Lina Zatkovic- 
Jaugelytė ir Anton 
Montivans.
Nuotr. Daivos Zatkovic- 
Jaugelytės

Pasiruošę iškylai į Oka 
parką Lina Zatkovic- 
Jaugelytė, Dan Zatkovic, 
Darius Zatkovic-Jaugelis, 
Daiva Zatkovic-Jaugelytė, 
Ričardas Gaputis, Francis 
Bulota, Vincent Bulota, 
Laurent Bulota, Dalius 
Bulota, Giles Bulota ir 
Andrius Gaputis.

Nuotr. Andriaus Gapučio

Dan Zatkovic ir Laurent
Bulota aiškina kaip taisyti 
Ričardo Gapučio dviračio 
padangą.

Nuotr. Andriaus Gapučio
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HAMILTON

"Sirvintos-Nemuno" 
tunte

Gražų, saulėtą š.m. birželio sekmadienį "Širvintos- 
Nemuno" tuntas, Hamiltone, užbaigė žiemos veiklos 
laikotarpį surengdami iškylą netolimame "Webster 
Falls" parke.

Pradžioje uniformuoti skautai,-ės išsirikiavo 
iškilmingai tunto sueigai. Jai vadovavo ir įsakymus 
perskaitė būsimas tuntininkas ps. Gailius Senkus. 
Tuntininkei ps. Silvijai Stonkutei-Johnston priėmus 
raportą ir tuntą pasveikinus, vyko įžodžiai. Prityrusių 
skaučių įžodį davė skautės Cleo Sanmartin ir Margo 
Lattanzi, o geltonais kaklaraiščiais pasipuošė skautai 
kandidatai Simas Grigėnas ir Matas Senkus. Gerojo 
darbelio mazgelius užrišo tėveliai, o tėvynės meilės 
mazgelius užrišti buvo pakviesta v.s. D. Gutauskienė, 
atvykusi su skautininkėmis A.Pietrantonio ir I.Zubiene 
pasidžiaugti atgijusia skautų veikla.

Sekė pareigų perdavimas. Tuntininkei sesei Silvijai 
Johnston pasitraukus iš pareigų, tuntininko pareigoms 
buvo paskirtas brolis Gailius Senkus. Linkime jam 
sėkmės naujose pareigose. Ps. Kristina Aušrotaitė- 
McAllister tunto vardu padėkojo sesei Silvijai už įdėtą 
darbą vadovaujant tuntui ir įteikė puokštę gėlių. 
Sueiga baigta tradicine giesme. Persirengus patoges
niais drabužiais, prasidėjo iškyla į tolimesnes parko 
vietoves, kur buvo pasistiprinta ir vyko užsiėmimai.

Vasarą dalyvauta skautų stovykloje"Romuvoje", 
kurioje būna atnaujinamos pažintys ir draugystės, 
įsijungiant į didesnę skautišką šeimą. Gera proga 
įsigyti skautiško patyrimo, specialybių ir linksmai 
praleisti vakarą prie laužo.

Paminėtinas ir dar Vienas, retai bepasitaikantis 
įvykis - mergvakaris, kuris buvo suruoštas jaunesnės 
kartos skautininkių ištekančiai ps. Loretai Mačytei. Į 
mergvakarį buvo pakviestos ir "Šatrijos Raganų" 
būrelio skautininkės. Ps. Kristina McAllister vadova
vo trumpai programėlei, kuri buvo paruošta prisi
menant senus kaimo mergvakario papročius. Visos 
dalyvės buvo įjungtos į skaitymus, pritaikytas dainas. 
Buvo rimtesnių momentų, bet ir daug jumoro. 
Neapsieita ir be dovanų, kurių tarpe buvo ir daug

Prityrusios skautės įžodį duoda Cleo Sanmartin ir Margo 
Lattanzi. Kairėje vadovė ps.Lisa Lattanzi.

"Širvintos-Nemuno" tunto tuntininkė ps.Silvija Stonkutė- 
Johnston ir tuntininko pareigas perėmęs ps. Gailius Senkus
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ps.Loretai Mačytei mergvakario dalyvės

juoko sukeliančių. Prie gražiai paruošto 
stalo, sesės vaišinosi ir dalinosi prisimini
mais.

"Širvintos-Nemuno" tunto vadovai ir 
skautai pamėgę gamtą, rudenio veiklą 
pradėjo sueiga "Giedraičio Medžiotojų 
Klubo" vietovėje rugsėjo 25 d., šeštadienį. 
Sueigos vadovu buvo s.v.v.sl. 
R.Bartninkas. Vienetų vadovais paskirti: 
paukštyčių - ps.Kristina Aušrotaitė- 
McAllister, skaučių ir prit. skaučių - Lisa 
Lattanzi, vilkiukų - s.v.v.sl. A.Blyskis, 
skautų - tuntininkas ps. G.Senkus. Po suei
gos tuntininkas skautus supažindino su 
sportiniu šaudymu. Pasistiprinus neįpras
tu skautų iškylai maistų - ant iešmo 
pagamintu kepsniu, vyko laužas. Po 
tradicinės maldos, visi išsiskirstė patenk
inti kitokia iškyla-sueiga, nei įprasta.

D.G.

Išvežtųjų prisiminimas "Šatrijos 
Raganų" būrelyje

"Šatrijos Raganų" skautininkių būrelio paskutinė prieš 
vasaros atostogas sueiga - išvežtųjų į Sibiro taigas minėjimas, 
įvyko gražiame v.s. Reginos Bagdonienės sodelyje. Sueiga pradė
ta ps. Liudai Stungevičienei uždagant simbolinį lauželį:

Lai dega liepsnelė geltona,
Ir amžiais negęsta šviesa,
Už laisvę mūs žuvusių brolių
Tedegs liūdesys širdyse

(Audronė Urbonaitė)
Sueigos programėlę paruošė ir vadovavo paskautininkės 

Liuda Stungevičienė ir Marytė Kalvaitienė. Buvo skaitomos eilės 
iš išvežtųjų gyvenimo šaltose Sibiro taigose, senelių paliktų testa
mentų žodžiai anūkams apie sunkų darbą ir patirtas kančias 
amžino įšalo žemėje, paįvairinant pritaikytomis dainomis.

Sueigą užbaigė v.s. A.Vilimienė Audronės Urbonaitės- 
Bražinskienės žodžiais:

Sibiro žiaurioj platybėje
Kiek nukankintų šeimų?
Kas gal atpirkt žiaurią tiesą,
Kas gal atleisti? Net baugu!

D.G.
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SKAUTAI

Ir grožis, ir džiaugsmas, ir skaudus, ir brangus prisiminimai

Kelionę po gražiąją Lietuvą pradėjau agurkų 
švente liepos 17 d. Kėdainiuose. Nevėžio pašlaitėje abi 
keliuko pusės nustatytos visokiais pirkiniais ir 
grožybėmis apkrautais staliukais. Kalnely - palapinės 
maistui ir gėrimams. Didelė Nevėžio pakriaušė pilna 
žmonių, žemiau įrengta scena, kur vyksta pasirody
mai.

Liepos 18 d. dalyvauju šv. Mišiose Upninkuose; 
gražiai gieda choras. Aplankau brolį Vareikių 
vienkiemyje. Ten mūsų tėvelio statytą gražią sodybą 
sudegino Lietuvą okupavę sovietai.

Skaudūs prisiminimai liepos 21 d. Vaikštau 9-ame 
forte, kur 1941 m. okupantai kankino ir žudė mūsų 
tautiečius. Man anais laikais teko paragauti 6-to forto 
"duonelės"...

Liepos 22-oji - gražiojoje sostinėje Vilniuje. Taip 
gera melstis lietuvių skautų globėjo šv. Kazimiero 
koplyčioje, Katedroje. Džiaugiuosi matydamas netoli 
Katedros kylančias Valdovų rūmų sienas. Ten viskas 
netoli. Kiek paėjus - Lietuvos karaliaus Mindaugo 
paminklas, o norint viską pamatyti iš viršaus, net 
nepajunti, kaip pakyli nauju keltu prie Gedimino pilies 
bokšto.

Kėdainiuose, agurky šventėje su šokėjais, kurie buvo 
pasipuošę kopūsty lapais.

Prie didžiojo Lietuvos akmens - Puntuko.

2004 LAPKRITIS-GRUODIS 34 SKAUTŲ AIDAS

36



Skaruliuose liepos 25 d. vyksta šv. Onos atlaidai. 
Po iškilmingų šv. Mišių, apie bažnyčią vyksta procesi
ja; nešamas švč. Sakramentas, daugybė bažnytinių 
vėliavų. Tokį vaizdą buvau matęs tik jaunystėje prieš 
karą. Skaruliuose 1941 m. bolševikai sušaudė tris kuni
gus.

Po ' dviejų dienų, Aukštuosiuos Paneriuos 
aplankau L.V.R. (Lietuvos vietinės rinktinės) savanori
ams paminklą, prie kurio vėl sugrįžo skaudūs 1944 
metų prisiminimai. Tada į Žaslių bažnyčią, buvusį 
Luokės kurortą ir kitas vietoves.

Gražiausia ir jausmingiausia kelionės diena - 
liepos 31-oji. Visos giminės susitikimas Kryžių kalne, 
malda šv. Mišiose ir prie Vidutės kryžiaus (v.s.Felikso 
Mockaus žmonos Vidos, mirusios Toronte 2001 m. 
red.) Jis stovi tarp milijono kryžių...

Rugpjūčio 1 d. pagrindine gatve Palangoje su 
minia žmonių einam link tilto palydėti saulę. 
Nepaprastai gražu.

Mūsų jaunimui būtų labai pravartu aplankyti 
gražiai atnaujintą, didingą Trakų pilį, pajusti garbingą 
Lietuvos senovę. Buities etnografiniame muziejuje 
Rumšiškėse, reiktų pavaikščioti po senovines Lietuvos 
sodybas - šiaudais dengti namai, darželiai, kryžiai, 
koplytstulpiai, vėjo malūnai, keliakampė medinė 
bažnytėlė statyta 1774 metais. Ir Pažaislio vienuolynas, 
kurio apylinkėj 1938 m. vyko Tautinė stovykla. 
Komunistai vienuolyną ir bažnyčią baisiai nuniokojo. 
Dabar jis stropiai remontuojamas, atstatomas, bet 
darbo dar daug.

Rugpjūčio 3 d. kelionė į Anykščius pro Ukmergę. 
Privažiuojam Kavarsko elektrinę prie Šventosios upės. 
Važiuojam toliau - ieškom Puntuko "pusbrolio", bet 
nesurandam. Pasiekiam Anykščius ir nepaprasto 
grožio bažnyčią su labai aukštais bokštais. Įdomus ir 
gražus Anykščių piliakalnis, toliau - rašyt. Jono 
Biliūno tėviškės sodyba, name įrengtas muziejus. Nuo 
čia 12 km. iki garsaus Puntuko. Kelias geras; greit 
privažiuojam aikštelę ir štai - Puntukas! Jo šone 
iškaltas Dariaus ir Girėno bareljefas ir dalis jų testa
mento. Man buvo nepaprastas džiaugsmas jį pamatyti. 
To linkėčiau kiekvienam mūsų skautui.

Šv. Lauryno atlaiduose dalyvavau po 64 metų. Po 
šv. Mišių didinga procesija aplink bažnyčią. Po 
pamaldų visi vaišinosi klebono dalijama duona, grojo 
muzika ir net šokti buvo galima už mūrinės šventori
aus sienos.

Kaune buvau prie Prisikėlimo bažnyčios, kuri 
jau gana gerai atrodo. Pamaldos vyksta ant stogo, nes 
bažnyčios vidus nustatytas pastoliais. Stogą pasiekti 

reikia užlipti 160 laiptų, tai kol kas ne visiems 
įmanoma, bet keltas jau baigiamas ruošti.

Mėnesio kelionę Tėvynėje užbaigiau buvusių kla
siokų suvažiavime, kuris buvo gerai organizuotas ir 
įspūdingas. Suvažiavom buvę jaunuoliai, mokslus 
baigę, o dabar - pensininkai draugai ir draugės.

F.M.

Neužmirštas skausmas
Pagaliau ilgai puoselėta mintis ir noras išsipildė. 

Šių metų birželio 26 d. anksti ryte mūsų nedidelė gru
pelė, tame tarpe ir pulk. Juozo Šarausko giminaitė, 
išvykome į Červenę, Baltarusijoje, kur buvo nužudyti 
Tėvynę mylintys tautiečiai. (1941 m. birželio 26-27 d. 
naktį sovietai žudė politinius kalinius, tarp kurių buvo 
apie 70 lietuvių, vienas iš jų - 1930-1940 m. Lietuvos 
Skautų Brolijos Vyr. Skautininkas pulk. Juozas 
Šarauskas. Red.)

Rytas apsiniaukęs. Protarpiais pasirodo saulutė, 
lyg norėdama mus pralinksminti. Pro "mikriuko" 
langą - nuostabi mūsų Lietuvos gamta. Pasienyje ilgai 
neužtrukom. Privažiavom ir pravažiavom Minską. Už 
jo, artėjame prie tikslo. Štai ir Červenė. Sustojam prie 
buvusio kalėjimo pastato. Aplink bujoja piktžolės, 
daug šiukšlių. O viduje - baisu! Vėliau, po karo tame 
pastate buvo psichiatrijos ligoninė, dabar nyksta 
tuščias.

Prie mūsų grupės prisijungia Baltarusijos lietuviai 
ir lenkai. Ukrainiečiai neatvyko. Sustojam paplentėje 
ir einam žemyn į mišką. Čia stovi kankiniams prisim
inti paminklai. Prie vieno paminklo aukojamos šv. 
Mišios už visus žuvusius. Dedam gėles, degam 
žvakutes.

Pradeda lyti. Gamta liūdi su mumis. Einam toliau 
iki lietuvių paminklo. Čia mūsų skausmas! Žiaurios 
sukakties prisiminimui žodį taria Baltarusijos lietuvių 
bendruomenės atstovė, ir vėl puošiam paminklą 
gėlėmis, ir vėl degam žvakutes. Vyr. Skautininko pulk. 
Juozo Šarausko pagerbimui atvežiau baltą leliją - 
"ilsėkis ramybėje, nors ir svetimoj žemėj..." Giedame 
"Oi neverk, motušėle", "Marija, Marija" ir baigiame 
Lietuvos himnu.

Pliaupiant lietui, dar nuvažiuojam į tą vietą, kur
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Paminklas nužudytiems lietuviams Červenėje

kaliniai buvo šaudomi ant plento. Prie mažo 
antkapėlio žvakelių šviesoj, visi kartu meldžiamės - 
"Viešpaties Angelas..."

Sušlapę, susikaupę grįžtame prie autobuso. 
Veidais kartu byra ir lietus, ir ašaros...

Gražioji praeitis

S.m. rugpjūčio 10 d. Kauno įgulos karininkų 
ramovėje vyko Lietuvos Respublikos Prezidento, buv. 
Lietuvos Skautų Šefo, Antano Smetonos 130-ųjų gimi
mo metinių minėjimas. Rengė Vytauto Didžiojo Karo 
muziejus, Kauno įgulos karininkų ramovė, LR 
Prezidentūros (1919-1940) sektoriaus vedėja 
A.Veilentienė.

Kadangi man teko sveikinti prez. A.Smetoną 1938 
m. Antaninių proga, tai buvau kviesta dalyvauti 
minėjime ir vėl viską prisiminti.

Minėjimas pradėtas 14 vai. Lietuvos himnu. 
Priminta Prezidento biografija, veikla, jo mintys. 
Kalbėjo žymūs Kauno miesto veikėjai, Prezidento gim
inaitė, skambėjo eilės, muzika; dalyvavo etnografinis 
ansamblis iš Ukmergės.

Baigiu Prezidento A.Smetonos kalbos, minint 

Lietuvos skautijos 15 metų sukaktį, 1933 m. lapkričio 5 
d. mintimi:

"Norint pažinti tėvynę, reikia ją pirma pajusti, 
susigyventi su ja, pamilti."

v.s. Alina Dvoreckienė,Vilnius

Malonios žinios

Vyriausia Sv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno vadove, Lietuvos ir Amerikos seserys, 
antrą kartą 4 metų kadencijai, išrinko seselę (mūsų 
sesę skautininkę) Ignę Marijošiūtę.

2003 m. Lietuvoje išleista v.s.fil. Antano Saulaičio, S.J. 
knyga "Piktas Dievas yra miręs". Knygą parengusi 
Elvyra Kučinskaitė rašo, kad "...knygos pagrindą 
sudaro pokalbiai, 1998-2003 m. transliuoti per Katalikų 
radijo "Mažąją studiją", kita dalis - tekstai, kurių 
didžioji dauguma skelbti jėzuitų žurnale, leistame JAV, 
"Laiškai lietuviams"..."
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LSS ARCHYVAS - MUZIEJUS 
LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS LOBYNAS

Pokalbį užrašė s.fil. Ritonė Rudaitienė

v.s.fil. Sigitas Miknaitis ir dar keletas skautininky dvi dienas savaitė
je geranoriškai darbuojasi Skauty Archyve-Muzieįuje, įsikūrusiame 
Pasaulio lietuviy centre, Lemonte. Salia sukauptos lietuviškos- 
skautiškos literatūros, dokumenty, knygy ir albumy, specialiai įreng
tose lentynose rikiuojasi ilgos eilės dideliy dėžiy, po kuriy dangčiais 
randasi spaudiniai, rankraščiai ir visokio didumo vokai su įvairiais 
raštais. Priekyje kiekvienos dėžės yra dailiai išrašytas joje esantis 
turinys - lietuviškos skautiškos veiklos istorinis lobis. Norint šiek tiek 
daugiau sužinoti apie šį LSS archyvg-muziejy, užkalbinau skau
tininką S.Miknaitį.

v.s.fil. Sigitas Miknaitis, LSS 
Archyvo-muziejaus vadovas

- Būtų įdomu daugiau sužinoti apie jūsų tvarkomą 
skautų archyvą. Kokia jo istorija? Kaip seniai ir 
kieno iniciatyva jis buvo pradėtas?
- Lietuvių Skautų sąjungos (LSS) veiklos dokumentų 
surinkimu ir apsaugojimu buvo tariamasi Pirmijoje ir 
Taryboje jau v.s.fil. L. Milukienės kadencijoje (1976- 
1978 m.), o gal ir anksčiau. Tačiau nebuvo norinčių tą 
darbą pradėti, taip pat trūko tinkamų patalpų.

1980 m. v.s. M. Saulaitė-Stankus, tuo metu gyve
nusi Chicagoje, kreipėsi į Pirmijos narį v.s. J.Paronį su 
klausimu, ar sąjungos vadovybė galėtų paimti v.s. 
A.Saulaičio turimą skautų medžiagą. Tai jų numaty
tam persikėlimui atgal į rytines valstijas palengvintų 
persikraustymą. J. Paronis tarėsi su pirmininku 
S.Miknaičiu, ar galėtume tai įvykdyti. Po pasitarimų 
Pirmijoje ir su tėvais jėzuitais, išnuomavome du kam
barius jų name 56-oje gatvėje. Su skautų vyčių talka ta 
medžiaga buvo perkelta į tuos du kambarius, už kuri
uos pradėjome mokėti metinę nuomą iš Pirmijos iždo. 
Vėliau gaunama medžiaga taip pat buvo ten sandėli
uojama, nes katalogavimo darbui ten nebuvo vietos. 
LSS archyvo-muziejaus įsteigimas buvo Tarybos 
patvirtintas 1984 m. lapkričio 5 d.

Su Pasaulio lietuvių centru (PLC) LSS vadovybė 
pasirašė sutartį 1992 m. vasario 1 d. išnuomuojant 
sutartyje nurodytas patalpas skautų vienetams už nus
tatytą nuomą. Šios patalpos žemutiniame aukšte ir 
sandėliai po bažnyčia buvo įsirengti išvardinamų 
vienetų sudėtomis lėšomis: LSS archyvas-muziejus, 
Vydūno fondas, "Lituanicos" skautų tuntas, "Aušros 

Vartų" skaučių tuntas ir "Nerijos" jūrų skaučių tuntas. 
Šie vienetai ir Skaučių Seserijos knygų tiekimo skyrius 
turi sandėliukus po bažnyčia. Tada archyvinė 
medžiaga buvo perkelta į dabartines patalpas.

Šiose patalpose archyvo-muziejaus darbui buvo 
geros sąlygos. 2003 m. muziejaus dalimi, nes patalpa 
lentynomis padalinta į dvi dalis, pradėjome dalintis su 
Maironio mokykla. Taigi, mokslo metu negalime klasi
fikuoti gaunamos medžiagos dėl vietos stokos vien 
archyvo patalpoje. Mokslo metu negalime naudoti 
"dehumidifier", kuris žemutiniame aukšte būtinai 
reikalingas dokumentų apsaugojimui nuo drėgmės.

- Kas šiuo metu dirba archyve?
LSS archyve-muziejuje dirbame: v.s. Gediminas 

Deveikis, surašo sukataloguotą medžiagą į kompi
uterį; v.s. Justinas Kirvelaitis, tvarko periodinę skautų 
spaudą, knygas, vėliavas ir pan.; v.s. Romas Puo
džiūnas, sudeda nuotraukas į albumus, kurių yra virš 
70-ties. Dabar yra gautos šešios didelės dėžės a.a. 
VI.Bacevičiaus fotografijų. V.s.fil. Sigitas Miknaitis, 
archyvo vadovas, kataloguoja skautiškus dokumentus 
ir ruošia medžiagą LSS archyvo-muziejaus katalogo 
išleidimui ateinančių metų pradžioje.

Kaip ir iš kur surenkamaigaunama archyvinė 
medžiaga, ir ar viskas kas archyvą pasiekia yra 
saugojama.
- Archyvinė ir muziejinė medžiaga yra gaunama iš 
praėjusių kadencijų sąjungos vadovų, kaip Tarybos ir
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A.S.S. pirmininkų, Vyriausių Skautininkų, iš daugelio 
vadovavusiųjų įvairių vietovių vienetams, bei visų 
skautavusiųjų, kuriems yra brangi ir svarbi lietuvių 
skautų, skaučių veikla. Turime Lietuvos skautų 
įsteigimo, iki sovietinio skautų veiklos uždarymo 
dokumentų. LSS dokumentai yra suskirstyti Tarybos- 
Pirmijos, Brolijos, Seserijos ir A.S.S (akademikų) kate
gorijomis pagal kadencijų laikotarpius. Yra asmeniškų 
rankraščių ar spaudai paruoštų išsamių skautiškų 
temų, o taip pat jūrų skautijos archyvas. Visi gauti 
dokumentai yra sukataloguojami, įrašomi ir sudedami 
paskirta tvarka. Periodinės spaudos perteklius ar kitos 
dėmesio vertos medžiagos kopijos yra laikomos 
sandėlyje. Taigi, viskas yra saugojama ir niekas 
nesunaikinama.

- Kokia yra šio skautų archyvo paskirtis. Kas juo 
domisi ir naudojasi?
- LSS archyvo-muziejaus paskirtis yra surinkti lietuvių 
skautų veiklos dokumentus iš buvusių vadovų ir 
skautavusiųjų. Juos sutvarkyti, sukataloguoti ir tinka
mai apsaugoti panaudojimui ateityje.

Archyvo medžiaga naudojasi buvę ir esantys 
vadovai įvairių skautiškų temų rašymui.

Skautiškų kursų pravedėjai naudojasi net savo 
anksčiau pravestų kursų medžiaga. Archyvine 
medžiaga domisi ir Lietuvos archyvų vadovybė.

- Kadangi archyvo patalpos yra nuomojamos, kaip jis 
išsilaiko? Iš kur gaunamos lėšos?

Lietuviškosios Skautybės fondas, vadovaujamas 
v.s.fil. Petro Molio, su LSS Pirmijos patvirtinimu, skiria 
metines lėšas archyvo-muziejaus nuomai ir jo reik
menų išlaidoms. Skautiška padėka fondo pirmininkui, 
valdybai ir Pirmijai.

- Kas daugiau apie skautų archyvą-muziejų skaityto
jui būtų žinotina? Ar reikia daugiau medžiagos?
- Yra spragos kai kurių kadencijų veiklos dokumentų 
perdavime į archyvą. Vienoda vertė yra teikiama 
skilčių, draugovių veiklos medžiagai, kuri ypač 
pasireiškia iškarpų albumuose. Labai reikia daugiau 
muziejinės, t.y. asmeninių vertybių medžiagos. Tai 
skautiškų drožinių, paveikslų, apdovanojimų už 
nuopelnus, - uolumą, stovyklinių prisiminimų ir 
daugelį panašių skautiškų vertybių. Ar kas jums buvo 
brangu - prisimintina skautaujant, vadovaujant ar 
kitur dirbant Lietuvių Skautų sąjungos tikslui - 
išlaikyti lietuvybę užsieniuose gyvenančiame jaunime.

SKILTIS IR SKILTININKAS

Dažnai rašome ir skaitome apie skiltis ir skil- 
tininkus. Be jokios abejonės galvojame apie 
jaunus skautus ir jaunas skautes bei [ų skilčiy 
vadovus - skiltininkus ar skiltininkes. Bet, ar kada 
esame pagalvoję apie "skilties" reikšmę visoje 
Lietuviy skautę sąjungoje?

Ar draugovė, tuntas, būrelis, grandis, rajonas, 
brolija, seserija, akademiky skyrius ar centro valdy
ba, Pirmija ir Taryba nėra taip pat skiltis? Visi čia 
minimi ir nepaminėti vienetai turi savo vadovus, 
kuriuos tikrai galime vadinti skiltininkais, skil- 
tininkėmis.

Kodėl šis straipsnelis? Skiltis yra dalis skau
tiško auklėjimo pogrindy. Daug rašome ir skaitome 
apie vieneto sėkmingą veiklą, ar jos trūkumą. Kaip 
lengva pirštu parodyti ar parašyti, kad vieneto nar
iai nepareigingi, neefektingi, nekreipia dėmesio. 
Kažkodėl jokio dėmesio nekreipiame vieneto 
vadovams. Ar dėl to, kad jy nenorime prarasti, jei 
jiems reiks vadovauti?

Vieneto efektyvi veikla pariklauso nuo vieneto 
nariy ir vieneto vadovo. Vieneto vadovas turi 
atsižvelgti j vieneto narius. Jis su savo nariais turi 
palaikyti artimą ir dažną ryšį, pasitikėti jais, gerbti 
juos, skatinti juos, įkvėpti juos. Vieneto nariai turi 
gerbti savo vadovą ar vadovę, parodyti jam 
pasitikėjimą.

Kitaip sakant, reikia dirbti kartu. Skiltininky 
kursuose, Ąžuolo ir Gintaro mokyklose, Gilwell'io 
kursuose artimą ryšio palaikymą ir bendradarbiav
imą kalame į kursanty pasąmonę, kaip kaltu į 
akmenį. Kažin ar šios mintys ką nors pakeis? 
Kažin ar skaitantysis pagalvos kaip jis veikia ar 
neveikia? Lengviau kaltinti kitus.

Pagarba ir didelis AČIŪ visiems vadovams, 
dideliems ir mažiems, kurie vadovauja, kreipia 
dėmesį ir palaiko artimą ryšį. Pagarba ir proga 
pagirti vienety narius, kurie gerbia ir dirba kartu su 
savo vadovais.

O kur aš stoviu? Miško Zenklo/Gilwell'io 
kuršy "himno" dalis:... aš senstu ir silpnėju, nebe
galiu dirbti daugiau... Bet prisimenu "Kimo 
žaidimą", dar galiu pastebėti.

Budėkime,
v.s.fil. Kęstutis Ječius
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ŽAIDIMAI___ - _______

Slaptas laiškas
Paruošė brolis Spalis

Švento rašto Jeremijo knygoje 25:26 parašyta DO Šešako karalius gers paskutinis." Jeremiah 51:41 
parašyta „Taip Šešakas buvo užimtas, j nelaisvę paimtas visos žemės gyrius!"

Goegrafai ir istorikai negalėjo suprasti šių eilučiy nes neatpažino Šešako vietovės. Tik po ilgo laiko buvo 
rastas atsakymas į šios vietovės tikrų reikšmę. Paaiškėjo, kad prieš 3200 metus Jeremijo knygos autorius 
buvo užšifravęs (angliškai - used a secret code) vietovės vardą. HebrajŲ kalboje yra 22 raidės. Jei hebrajŲ 

abėcėlę išrašai per dvi eilutes, pirmas 11 raides pirmoj eilutėje, o likusias antroj eilutėje, galima greitai 
sukeisti pirmos eilutės raides su antros ir užšifruoti žodžius. Taip ir buvo Jeremijo knygoje. Autorius buvo 
sukeitęs raides. Šešakas iššifruojamas Babilonu - šių laikų Iraku.

Galima panaudoti tą patį metodą ir užšifruoti lietuvių kalboje parašytus žodžius, lietuvių abėcėlėje yra 32 
raidės. Jei išrašom raides į dvi eilutes galim greitai užšifruoti laišką pakeisdami pirmos eilutės raides su 
antros eilutės raidėm, o antros su pirmos.

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I x_ Y J
K L M N O P R s Š T U Ų Ū v Z r

Pavyzdžiui: ABCDEF pavirsta į KMNPRT.

IŠKYLAUSIM MIŠKE pavirsta į ŪĖAZĄKGŪB BŪĖAR

Žaidimas

Kas čia parašyta?

1. PGČCL ŪĖARDŠB KCF ĄKGJČ

2. ĘAŪĄFŪCŪCAKĘ CRĖK UKŪERĄS

3. ĘAKGFKĘ ŪĖFŪAŪBKĘ PŪRJGŪ ŪE FŠJZCRŪ

Atsakymus rasit 40 psl.
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PRAEITIES PUSLAPIUOSE

1955 m. "Mūsų Vytis"

ASD Garbės narės J.Daužvardienės rūpesčiu, gar
susis Mokslo ir Pramonės muziejus Čikagoje pasiūlė 
akademikams skautams,-ėms įruošti specialų lietuvių 
kambarį, kuriame pastoviai būtų sudėti lietuvių tauto
dailės eksponatai. Projektą finansuoti sutiko mece
natas J.J.Bačiūnas. ASS nariai architektai B.Lukštaitė su 
V.Lapatinsku jau paruošė patį projektą.

Tradicinę Kaziuko mugę suruošė ASS Adelaidės 
(Australia) skyrius, drauge su skautų,-ių tėvais. Gausi 
loterija, liet, riestainiai, meduoliai ir kitokios įvairybės 
susilaukė dėmesio. Už gautas pajamas bus įsigyta 
stovyklinio inventoriaus ir paremtas mūsų skautų 
dalinys, vykstąs į Pan Pacifico Jamboree.

Pasaulinėje skautų Jamboree Kanadoje dalyvaus ir 
lietuvių skautų skiltis sudaryta iš Montrealyje gyve
nančių brolių. Tuo pačiu laiku "Žalgirio" vietininkija, 
ps. Balsiui vadovaujant, Niagara Falls apylinkėje 
ruošia pereinamąją stovyklą Jamboree lankytojams.

Liepos 2-4 d.d. prie Dierfield vietovės, netoli 
Cleveland© įvykusi V-ji akademinė stovykla 
"Pašvaistė", rodosi, buvo didžiausias akad. skautų,-ių 
susibūrimas tremtyje, nes čia dalyvavo 127 Sąjūdžio 
registruoti dalyviai. Sesės čia gražiai pralenkė brolius - 
68-ios prieš 59. Pagal vietoves, skaitlingiausia pasirodė 
Čikaga su 42, Clevelandas - 41, Detroitas - 20, Urbana 
- 14, Bostonas - 6, Montrealis - 2, New Yorkas ir 
Torontas po vieną.

1958 m. "Skautų aidas"
Į Jubiliejinės Akcijos Jaunimo Komitetą, kurio tik

slas yra paruošti memorandumą ir Lietuvos 
Nepriklausomybės 40 metų Jubiliejaus proga jį įteikti 
viso lietuvių jaunimo vardu Jungtinėms Tautoms ir 
JAV Kongreso nariams, Lietuvių Skautų Brolijos 
atstovu paskirtas ps.R.Mieželis.

Vasario 23 d. "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai, ASS 

Toronto skyrius šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje 
paminėjo 40-tą Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo šventę. Iškilmingoj sueigoj, kurią vedė 
"Rambyno" t. tuntininkas j.s. H.Stepaitis, Brolijos 
VS v.s. Stp. Kairys pasakė šventei pritaikytą kalbą, 
pasveikino 17 jaunųjų, davusių jaun. skautų bei 
skaučių įžodį. Seserijos ir Brolijos vadijų įsakymais, 
apdovanoti ordinais Už Nuopelnus didieji Toronto 
skautų,-ių rėmėjai p.O.Indrelienė ir p.St.Dapkus.

Senųjų Lapinų Klajūnų būrelis, kurį sudaro 
kariai ir daugumas iš jų yra Vokietijoje, dažnai 
susirenka, leidžia informacinį nariams raštą, atlieka 
skautiškus darbus. Jiems vadovauja ps.Č.Kiliulis ir 
v.sl.R.Bričkus.

Liechtenstein© Kunigaikštis Emanuelis, 
apdovanotas aukščiausiu LSS Geležinio Vilko 
Ordinu, šv. Jurgio - Skautų Kankinių Dienos proga, 
atsiuntė sveikinimą lietuvių skautams išeivijoje.

IV Tautinė Stovykla, įvykusi Highland State 
Recreation Area, Michigane ir apėmusi Atlanto, 
Kanados ir Vidurio rajonus (pažymėtina, kad 4 
dalyviai stovyklavo ir iš Ramiojo Vandenyno 
rajono) Jubiliejiniam savaitgaliui buvo sutraukusi 
1008 skautes,-us, skaitant nuolatinius ir savaitgalin
ius stovyklautojus. Jų tarpe buvo 474 skautės, 408 
skautai ir 126 skautininkai,-ės.

KAIP KAS MIRŠTA
Karaliai ir valdovai nužengia nuo sosto.
Vargšai persikelia į geresnį gyvenimą.
Poeto vardas įrašomas amžinybėje.
Redaktorius išleidžia paskutinį gyvenimo numerį. 
Teisėjai gauna šaukimą į Dievo teismą.
Gydytojai tampa bedarbiais, nes nueina ten, kur 
ligų nebėra.
Skolininkai grąžina skolą gamtai.
Pučiamųjų instrumentų muzikantai paskutinį 
kartą atsikvepia.

(Ivk)

Žaidimo "Slapti laiškai" atsakymai:
1. DUONĄ IŠKEPĖM ANT LAUŽO 2. SKILTININKAS NEŠA GAIRELĘ 3. SKAUTAS IŠTIKIMAS DIEVUI IR TĖVYNEI
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"Skautų aido" rėmėjai

Aukos:
$10.00 R.Crosby, Woodinville, WA
$15.00 Ona Mušinskienė, S.Boston, MA

Jūratė Variakojienė, Chicago, IL

Į Lietuvę "Skautų aidę" užsakė:
v.s.Sofija Jelionienė - 4 prenumeratas
v.s.fil. Algis Glodas - 5 prenumeratas
ps.fil. Dainius Glodas - 5 prenumeratas
v.s.fil. Petras Molis - 6 prenumeratas

Visiems nuoširdus ačiū
v.s.Albina Ramanauskienė

"Skautų aido" administratorė
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