
MW

skautųA/DAS
MAY - JUNE 2005 VOL. 82 NO.3

GEGUŽĖ-BIRŽELIS 2005

1



SKAUTŲAIDAS gegužė - birželis 2005 -3

"SKAUTŲ AIDAS" (USPS 497-840) is 
published bi-monthly for $10.00 per year 
by Lithuanian Scouts Association, Inc. a 
not for profit Illinois Corporation, 4613 
W. 106th Place, Oak Lawn, IL 60453- 
5246.

Periodicals postage paid at Oak Lawn, IL 
and additional mailing offices.

POSTMASTER:
Send address changes to 

SKAUTŲ AIDAS, 
4613W. 106 PL

Oak Lawn, IL 60453-5246

Office of Publication: 
SKAUTŲ AIDAS 

4613 W.106thPlace
Oak Lawn, IL 60453-5246

Managing Editor:
Mrs.Albina Ramanauskas 

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

SKAUTŲ AIDAS
Oficialus LIETUVIŲ SKAUTŲ 

SĄJUNGOS organas 
įsteigtas 1923.111.23 

Šiauliuose, Lietuvoje.
LEIDŽIA LSS TARYBOS PI RM 1 JA

"Skauty aidui" straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:
v.s.fil. R.Rudaitienė, Lemont, IL., ps.fil. A.Tamošiūnas, Chicago, 

IL., ps. I.Kirkuvienė, Lemont, IL., j.ps. K.Mattienė, Champaign, IL., 
I.Salogubova, Smilgiai, v.s.fil.D.Ramanauskas, Livonia, M!., 
v.s.F.Mockus, Toronto, ON., s.v.v.sl.senj. D.Puzeris, Toronto, ON., 
ps.fil. T.Dundzila, Warenton, VA., Br. Inokaitienė, Kaunas, ps.fil. P. 
Mickus, Bristow,VA., v.s. N.Užubalienė, Engadine, Austr., 
v.s.H.Antanaitis, North Balwyn, Austr., s. I.Meiklejohn, Toronto, 
ON., si. DJuozelskienė, Middleton, MA., v.s. R.Karvelienė, 
Northville, Ml, v.s.fil. M.Mickienė, Springfield, VA, s.v.v.sl.
R. Strunga, Melbourne, Austr. v.s. L.Milukienė, Plainview, NY, v.s.fil. 
G.Plačas, Orland Park, IL. v.s. D.Gotceitienė, Indian Head Park, IL.
S. M.Rusinas, Mississauga, ON. vyr.sk. B.Trinkienė, Darien, IL. 
v.s.fil.A.Saulaitis, SJ, Vilnius, s.R.Lemon, Toronto, ON.

Visiems nuoširdus ačiū!
Kad sutaupytumėm laiką ir pašto ženklus, prašau Seses ir 

Brolius bendradarbius rašinius ir nuotraukas slysti redaktorės 
adresu.

Sesė Alė N.

Pirmame viršelyje:
."Nerijos" tunto, Lemonte, linksmos jury jaunės - Laura Vyšiauskaitė, 
Gabrielė Tvaskutė, Karolina Vytytė, Agnė Janušiauskaitė, Viktorija Kirkutė, 
Darija Siliūnaitė, Dalia Savickaitė, Daina Kielaitė ir Liana Jakubauskaitė.

Redaktorė
v.s.Alė Namikienė
580 E.Park Ave.

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

Techninis redaktorius
Jonas Kuprys

Antrame viršelyje:
Veidai "Gabijos" ir "Baltijos" Kaziuko mugėje Detroite

Administratorė
v.s.Albina Ramanauskienė 

4613W. 106thPlace
Oak Lawn, IL 60453-5246

708-423-4095

Prenumerata metams $10.00

Oro paštu i užsienį $40.00

Garbės prenumerata $20.00

Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Tėvui, Seneliui ir Proseneliui
Viktorui Eugenijui Aukžemui

mirus,
"Skauty aido" bendradarbę 

s.Ireną Serelienę 
ir jos meilingą šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame

2



Būti lietuve
vyr.sk. v.sl. Dovilė Zduobienė

eseniai, jau po Nepriklausomybės atgavimo, 
[% kalbėjausi su drauge. Ji man papasakojo apie 

JL įvykį, kuris ją sukrėtė. Ji kartu su būriu 
Amerikos lietuvių, apsikabinėję plakatais, demonstra
vo Amerikos sostinėje Washingtone prie Baltųjų rūmų. 
Tarp šūkių: "What do we want? Free Lithuania, When 
do we want it? NOW!" ji išgirdo balsą: "kur lietuvaiči
ai?" Ji tuoj pat atsisuko ir atsakė: "čia, mes čia visi 
lietuvaičiai". Jai atsakė: "ne,ne - kur tikrieji lietuvaiči
ai? Tie iš Lietuvos?"

Mano draugei tai buvo lyg smūgis. Kas mes jei ne 
lietuvaitės? Kaip kitaip galima mus vadinti? Kai nuo 
mažens mes lietuviškai kalbame, lankėme lietuviškas 
mokyklas, giedojom Lietuvos himną, o subrendę 
įsipynėm į politinę veiklą. Kad išlaisvint Lietuvą - 
rašėme į laikraščius, kalbėjome per radiją ir televizijos 
laidas. Kaipgi mes ne lietuvaitės? Tik dėl to, kad 
Lietuvoje negimusios? Įsūnytas vaikas tėvams vis tiek 
kaip savas, ar ne taip pat ir mes? Lietuvos įdukrintos? 
Gal nors anūkės? Ir štai šį įvykį aš dažnai prisimenu, 
kai kalba linksta į lietuvybę, jos stiprybę ar silpnybę, 
jos svarbą.

Ką reiškia būti lietuviu? Kiekvienas kitaip 
atsakytų į šį klausimą.

Nelengva apibūdinti, ką man reiškia būti lietuve. 
O ką reiškia būti žmona, dukra? Ką reiškia būti moter
imi, amerikiete, australe? Tai yra kaladėlės, kuriomis 
sustatau savo būtį. Be vienos ar kitos, aš būčiau visai 
kitoks žmogus.

Mano nuomone, noras būti lietuviu turbūt yra 
svarbiausias reikalavimas. Mes visi pažįstame lietu
vius, kurie atsisako savo kilmės, nenori išlaikyti kalbos 
ir papročių - būti lietuviu jiems per sunku. Bet taip pat 
pažįstame tokius lietuvius, kuriuos neteisingai pavad
iname "netikraisiais", nors tai sakome šypsodamiesi, 
neatsistebėdami šių žmonių pasišventimu. Ar tai kitos 
kilmės motina, kuri lietuvių kalbą pati išmoksta geriau 
negu dauguma mūsų, kurie lankė lietuviškas mokyk
las, arba kitos kilmės tėvas, kuris talkininkauja lietu-

vyr.sk. v.sl. Dovilė Užubalytė-Zduobienė

viškose organizacijose, ar tie, kuriems lietuvių kalba 
nebuvo dovanota kaip mums, kurie ja kalbame nuo 
mažens. Jie dirba, dalyvauja, ir dėl visų savo pastangų 
galėtų išdidžiai save vadinti lietuviais. Bet tokie 
žmonės neišdidūs. Jie supranta, kad lietuvybė yra tur
tas, jie ją brangina ir dėl jos dirba. Kai kurie gimę lietu
viais galėtų pasimokyti, nes kas gauta veltui - retai 
branginama. Šie, norintys būti lietuviais, savo darbais 
ir pastangomis išlaiko lietuvybę ir todėl jie yra ne 
mažiau "tikri" lietuviai negu mes.

Lietuvybė man - turtas. Per ją aš suprantu 
gražiausius kalbos niuansus, šypsausi senų posakių 
įdomumu komiškose scenose: pvz. "kaip aklai vištai 
grūdas". Lietuvybė mane išmokė pirmąsias dainas 
prie lietuviškų skautiškų laužų, pirmuosius šokius 
bepinant žilvitį, besukant malūną. Lietuvybė yra mano 
tėvai ir seneliai, ji yra man neišaiškinama meilė ir pasi
didžiavimas trispalve...šiurpulys begiedant himną.

Aš esu trigubai turtinga, nes esu lietuvaitė, gimusi 
Amerikoje, dabar gyvenanti Australijoje. Esu lietuvė 
prieš gimstant, esu amerikietė, nes tai mano gimtasis 
kraštas, o dabar mane priėmė į glėbį Australija. Aš jos 
himną giedu taip pat mielai ir širdingai, nes esu ir jos 
įdukrinta. Esu visų trijų šalių dukra ir kiekviena iš jų 
yra man dovanojus daug turto.

Jei kas vėl klaus, kur lietuvaičiai? Atsakysiu: čia - 
aš esu čia.

(Dovilė Zduobienė šią kalbą pasakė Sidnėjaus Lietuvių Klube 
vasario 20 d., Nepriklausomybės šventės proga. Taip pat straipsnį 
išspausdino "Mūsų Pastogė" 2005 m. kovo 2 d.)
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MOTINOS IR TĖVO DIENOS
❖ Tik Dievas gali dovanoti tikėjimą, tačiau tu gali liudyti.
♦ Tik Dievas gali dovanoti viltį, tačiau tu gali pažadinti savo brolių pasitikėjimą.
♦ Tik Dievas gali dovanoti meilę, tačiau tu gali išmokti kitą mylėti.
❖ Tik Dievas yra šviesa, tačiau tu gali padėti jai suspindėti visų akyse.
♦ Tik Dievas gali padaryti neįmanoma, tačiau tu gali daryti įmanoma.
❖ Dievui užtenka paties savęs, tačiau Jis pasitiki Tavo bendradarbiavimu.

Iš brazilę giesmės
"Dievo rankos"

Gegužės mėn. švenčiame Motinos dieną, birželyje - Tėvo dieną.
Kiekvienas su meile prisimename savo tėvus, išleidusius mus j gyvenimą, suteikusius mums progą būti 

skautais, pastačiusius mus ant kojŲ.
Šių gražiy švenčiy proga sveikiname seses ir brolius vadovus - mūsų skautiškosios šeimos Tėvus ir 

Mamas, ir visas skautiškas šeimas, dalyvaujančias šiame puikiame Žaidime, kuriame nuo jaunystės 
pasižadame tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas

(ačiū sesėms ir broliams už nuotraukas šiam skyreliui. AN)

LSB vadovy lavinimo sk. / Ąžuolo Vadovę Mokyklos vedėjo v.s.fil. 
Gintaro ir ps. Aldonos Kelmelytės Plačę šeima. Visi baigę Ąžuolo ar 
Gintaro mokyklas. Iš kairės: brolis Gintaras ĮĄVM baigęs 1965 m.), LSS 
Tarybos Pirmijos narys 1979-1984 m., LSB skautę sk. vedėjas 1976-
1987 m., A^IA vedėjas 1999-2005m., "Lituanicos" t. tuntininkas 1986-
1988 m. Sūnus s.v.sl. Petras (ĄVM-1996), duktė vyr.sk.psl. Krista [GVM- 
2004), žmona ps. Aldona (GVM-1970), buvusi draugininke "Aušros 
Vartę" tunte, žentas s.v.ps.dr. Andrius Kudirka (ĄVM-1992), duktė 
ps.fil.Julytė Kudirkienė (GVM-1994) ASD CV Pirmininkė.

"Neringos-Tauro" tunto New Yorke 
skaučię vadovė ps. Nida Milukaitė- 
Angeliadis su vyru Niek, sūnum vilkiuku 
Matu ir dukrele paukštyte Kristų te.
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Vienuolika tos pačios šeimos narię stovyklavo 2004 m. Rako stovyklavietėje. Iš k.: Ariana Chiapetta, j.j. 
Aliukas Lapinskas, j.s. Laura Lapinskienė, j.j- Siga Lapinskaitė, ūd.kand. Maya Chiapetta, ūd. Vaida 
Narytė, buv. "Lituanicos" t. tuntininkas s.fil. Ričardas Chiapetta, JAV Vidurio rajono Vadė j.s.fil. Taiyda 
Chiapetta, Dalia Narienė, buv. "Lituanicos" t.tuntininkas j.s.fil.dr.Marius Naris, beb. Mantas Naris. Šios 
skautiškos šeimos šaknys - mama, močiutė, promočiutė vyr.sk. Gintra Babickaitė ir tėvas, senelis, pros
enelis s.v. Pranas Nariai.

"Neringos-Tauro" tunto New Yorke skautę 
vadovas ps. Tomas Lora su žmona Vivi ir 
būsimais vilkiukais Luku ir Eriku

v.s.fil. Meilė Mickienė su sūnum ps.fil. Paulium ir anūkėliu Matu. Sesė 
Meilė yra vyr. skaučię/skautininkię Židinio vadovė Washingtone, Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininkės Pavaduotoja buvo 1988-1990 m. ir Seserijos 
vadijos nare 1991-1996 m., Tarybos Pirmijos nare 1997-2002 m. 
Vokietijoje 1984 m. Vasario 16 gimnazijoje atgaivino skautę veiklą, buvo 
"Aušros" t. tuntininke.

Brolis Paulius yra "Stasio Lozoraičio" sk.vyčių būrelio narys; 1992 m., 
būdamas PU Sąjungos pirmininku vadovavo PU Kongreso suruošimui.

2005 GEGUŽĖ-BIRŽEL1S SKAUTŲ AIDAS3
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Ilgametis skautų "Rambyno" tunto, Toronte, tuntininkas s. 
Marius Rusinas su dukra vyr.sk.si. Audra ir sūnum s.v.v.sl.senj. 
Andrium.

"Šatrijos" skaučių tunto, Toronte, tuntininkė nuo 1999 

m., s. Rūta Baltaduonytė-Lemon su dukra vyr.sk.si. 
Veronika, prit. skaučių vadove nuo 2000 m.

ps. Onutė ir Faustas Antanaičiai su dukromis Tina Buntiniene 
ir Jennifer Antanaityte. Sesė Onutė yra vyr.sk./skautininkių 
"Sofijos Čiurlionienės" būrelio narė, brolis Faustas buvo 
"Aušros Vartų" tunto Tėvūnas, sesė Tina su vyru Darium yra 
ASS Chicagos sk. veiklūs nariai, sesė Jennifer - ASS Centro 
Valdyboje iždininkė.

LSB Ąžuolo Vadovų Mokyklos vedėjo pavaduotojas ir 
"Karaliaus Mindaugo" d-vės draugininkas Washingtone 
ps.fil. Tomas Dundzila su mama v.s.fil. Dalia Povilaitiene, 
buv. ASD Pirmininke, Skaučių Seserijos iždininke 1979- 
1990m., "Kernavės" t. tuntininkė 1969-1970 m.
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s.Dalė Gotceitienė (d.) su dukra vyr.sk. v.sl. Julia 
Ward ir anūkėliais paukštyte Ellen Maryte Ward 
ir vilkiuku Evan Antanu Ward. Sesė Dalia šiuo 
metu vadovauja vyr.skaučiŲ/skautininkiy "s.Juzės 
Daužvardienės" būreliui, Chicagoje. "Aušros 
Varty "t. tuntininke buvo 1976-1978 m. ir Skaučių 
Seserijos Vyr. Skautininkės Pavaduotoja 1982- 
1984 m. Sesė Julia paskutinius du metus vadova
vo jauny šeimy pastovyklei Rako stovyklavietėje.

Kraitis juodai dienai

Gyvename, kad pastatytume vaikus į kojas ir jie 
sugebėtų savarankiškai manytis. Kas mums 

tėvams daryti, kad mūsų vaikai, išleisti į 
gyvenimą,sutiktų sunkumus garbingai? Kokių negen
dančių vertybių, kokius turtingus išteklius galime 
jiems duoti kelionei, kad jie nepasimestų, juodai dien
ai atėjus?

Pagalvokime apie šešis dalykus, kuriuos vaikai 
galėtų išsinešti iš namų.

1. Įprotis branginti mažus, kasdienius dalykus. 
Aišku, reikia išmokti juos matyti šeimoje, draugų 
tarpe, gamtoje. Iš šių pergyvenimų ir atsiminimų, nors 
jie būtų ir kukliausi, susipina pastogė, į kurią galima 
palįsti per gyvenimo lietų ir vėją.

2. Mokėjimas ramiai, sveikai galvoti; norėti 
nepasiduoti, išsilaikyti. Sugebėti atitraukti mintis nuo 
esamos nelaimės, nusivylimo, skausmo. Skaityti, daug 
skaityti. Domėtis muzika, menu. Visa tai pasiekiama 
ne per vieną dieną ir ne paskutinę valandą: reikia 
vaikus rūpestingai pratinti, raginti, palaikyti, ugdyti. 
Vaikas turi mokėti pabūti vienas su savim, nenuo
bodžiauti, rasti save, savo vietą gyvenime ir tarp 
žmonių.

3. Būdas, kuris darytų kas teisinga, reikalinga, 
garbinga. Vidujinė drausmė, kuri priima nelaimes, 
neišsipildžiusias svajones. Pasiryžimas pergyventi, jei 
nėra išeities, apsiprasti; jei galima - nugalėti. Nugalėti 
net pačią baimę.

4. Meilė. Mūsų gyvenimas supintas su kitų 
žmonių gyvenimu. Tas ryšys mus palaiko, padeda 
geriau atlaikyti sunkumus. Mylėdami kitus susilauki
ame jų meilės, kuri mus stiprina. Užuojauta kitiems, 
kad netaptume kieti ir savimeiliai. Suprasti kitus ir 
matyti juose taip pat, kaip ir mumyse, gyvenime 
bekovojančius, bekenčiančius žmones.

5. Darbas. Prislėgtai nuotaikai nugalėti, mintims 
nuo savęs atitraukti labai gera dirbti namuose, darže, 
dirbtuvėlėje, ką nors kurti, kad ir ne tobulai. Užsiimti 
nikiais. Mokėti užsiimti taip pat neateina savaime: 
reikia kreipti vaikus ta linkme, sudaryti sąlygas, 
prisidėti. Statome vaikų gyvenimą, todėl dedame visas 
pastangas.

6. Tikėjimas ir malda. Be jų laivelis be vairo ir be 
inkaro: kas norėtų leisti vaikams išplaukti juo į gyven
imo audringą jūrą? Tėvų pavyzdys ir namų nusiteiki
mas ir čia nepamainomi. Namai gali būti kuo kukli
ausi, tėvai be aukšto mokslo, o šeimos dvasia - turtin
ga. Keičiasi sąlygos, bet vertybės lieka tos pačios. Tai 
namų kraitis vaikų ateičiai.

v.s.fiL Antanas Saulaitis, SJ
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IŠLYDĖTI.

s. Algis Valiūnas
mirė 2004 m. lapkričio 20 d. Toronte, ON

Brolis Algis pradėjo skautauti Vokietijoje. 1948 m. atvyko į Kanadą, sekančiais 
metais į Torontą. "Rambyno" skautų tunte vadovavo vilkiukams, su v.sl. Audrium 
Pundzevičium suorganizavo skautų vyčių "Geležinio Vilko" būrelį. Į paskautininkio 
laipsnį pakeltas 1954 m.

Liūdinčios liko žmona v.s. Eugenija ir dukra vyr.sk. Snaigė Šileikienė su šeima.
F.M.

s. Stasys Rudys,
sulaukęs 99 mėty,
mirė 2005 m. kovo 12 d. Oxbridge, MA

Brolis Stasys 1951-1952 m. buvo "Lituanicos" skautų tunto tuntininku Chicagoje.

fil. Edvardas Tuskenis
mirė 2005 m. kovo 31 d. Chicagoje.
Gimė 1964 m. N.Y.

Brolis Edvardas priklausė skautų "Lituanicos" tuntui Chicagoje, buvo Korp! Vytis 
narys. Jis buvo Vilniuje skaudžiosios Sausio 13-osios metu!

1990-1991 m. dirbo Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Atkuriamojo Seimo 
prezidiumo sekretoriate. 1990 m. broliui Edvardui buvo suteikta Vydūno Fondo pre
mija. 1995-1997 m. fil.E.Tuskenis dirbo Lietuvos ambasadoje Washingtone.

Konstancija Kunigunda Brundzaitė-Jurskienė, 
išgyvenusi 84 metus, mirė 2005 m. balandžio 9 d.

Į Australiją sesė Kastutė atplaukė pirmuoju emigrantų transportu 1947 m. Plaukiant 
"General Stuart Heinzelman" laivu Australijon, ps. Borisas Dainutis suorganizavo keli
avusius skautus ir sudarė draugovę iš 46 brolių ir 7 sesių. Sesė Kastutė buvo pirmoji 
lietuvaitė, vyr. skaučių būrelio vadovė, išlipusi krantan kartu su 6 sesėm Fremantle 
uoste.

Sesės Kasutės palaikai bus nuvežti Lietuvon ir palaidoti Panevėžio kapinėse.
LSS Australijos rajonas išlydi sesę Kastutę Amžinojon Stovyklon ir nuoširdžią 

užuojautą reiškia jos vyrui Vytautui ir visai šeimai.
Brolis Vytas V.
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KELIONE
Darija Siliunaitė
(tęsinys)

Devinta diena
Išsimaudžiau, pavalgiau pusrytį ir nekantriai 

laukiu kelionės į Šiaulius. Aleksiukas su tėveliais vėlu
ojasi, tai pradėjau skaityti knygą "Midnight for Charlie 
Bone". Kai, pagaliau, išvažiavome, jau buvau gerą dalį 
knygos perskaičius ir toliau skaičiau kelionėje, valgy
dama šokoladinius sausainius, duoną ir bulvių 
"chips". Teta Renė paaiškino, kodėl mes važiuojam į 
Šiaulius - ji nori susitikti su pusbroliu Rimu ir, aišku, 
aplankyti Kryžių kalną. Su tetos pusbroliu turėjome 
susitikti kelio kairėje pusėje prie pastatyto pilko auto
mobilio. Pasirodo, jis laukė mūsų dešinėje kelio pusė
je, nes kairėje buvo avarija... Sustojome trumpam pas 
jį, kur jo žmona laukė mūsų su skaniais užkandžiais. Ir 
jo mamą aplankėm. Visi gražiai gyvena.

Tada važiavom į Kryžių kalną. Mano tikslas 
buvo nupirkti Vidai kryžių savais pinigais ir padėti jį 
specialioje vietoje Kryžių kalne. Kalno papėdėje buvo 
parduodami įvairūs kryžiai ir kitokie suvenyrai. 
Išrinkau gana didelį kryžių, antroje jo pusėje užrašiau 
Vidos vardą, gimimo ir mirties datas, nupiešiau aplink 
širdeles. Dar papuošimui nupirkau tamsiai mėlyną 
rožinį ir mažą angelą. Labai gražiai atrodė. Pakabinau 
kryžių medyje, kad visi praeinantieji galėtų matyti. 
Aleksiukas irgi pakabino panašų kryžių savo močiutei. 
Pasimeldėm, padarėm nuotraukas ir, prieš išvažiuo
jant, dar suspėjom nusipirkti suvenyrų. Tada nuėjom 
pavalgyti į netoli esantį restoraną. Užsisakiau 
kiaulienos kepsnį, kuris buvo puikus!

Paskutinis sustojimas Rimo name. Ten jo pus
broliai atsinešė šunį vardu "Suzy" Ji atrodė kaip "pit 
bull", bet buvo maloni. Jei jai pasakydavai "šok, Suzy, 
šok!", ji atsistodavo ant užpakalinių kojų ir sukdavosi 
ratu. Kai grįšiu, bandysiu to išmokyti ir Maxie. 
Grįžtant vėl skaičiau ir neskaudėjo galvą, kaip papras
tai. Tikriausiai tas kiaulienos kepsnys padėjo... 

Grįžom dešimtą vakaro. Dar perskaičiau porą skirsnių 
ir užmigau- zzzz

Dešimta diena
Jau dešimta diena! Teisingas yra posakis - "kai 

linksminiesi, laikas bėga nepastebimai". Šiandien teta 
Renė ir Aleksiukas turėjo savo planus, tai dėdė Linas, 
Tėvukas ir aš nutarėm važiuoti į Kybartus, Tėvuko 
miestą. Pasiėmiau savo knygą ir perskaičiu beveik iki 
galo. Pirmas sustojimas buvo prie 200 metų senumo 
kapinių, kur ilsisi Tėvuko protėviai. Radome promoči- 
utės (Tėvuko močiutės) paminklą. Ant jo iškalta: 
"Matilda Kučiauskienė mirė 1934" Taip pat suradome 
Tėvuko dėdės ir krikšto tėvo antkapius. Kapinės atro
do gražiai ir tvarkingai prižiūrimos. Name, kur 
Tėvukas gyveno, dabar yra krautuvė; pasivaišinom 
ledais. Po to pasukome į miestelio pakraštį, kur 
Tėvukas gyveno pirmuosius penkis metus. Ten nieko 
kito nesimatė, tik laukai, laukai... Prie kitų namų 
ganėsi karvės. Aš jas pasveikinau su "mooo", o kelios 
jų taip pat ir man atsakė. Besibaigiant keliukui, išlipau 
iš automobilio ir atsistojau ant žemės, kurioje yra 
mano šaknys.

Grįžtant, stabtelėjom užkąsti. Aš suvalgiau 
koldūnų, gi Tėvukas ir dėdė Linas paėmė pilnus pietus 
su alumi. Ir viskas tekainavo tik 18 litų. Tai mažiau nei 
5 doleriai. Belikus porai mylių iki Vilniaus, baigiau 
skaityti knygą.

Šiąnakt Aleksiukas miegos pas mus, nes jo tėvai 
kažkur važiuos. Mudu renkame nuo bonkučių 
kamščius - norime laimėti dviratį. Yra 5 skirtingi 
kamščiai. Mes jau turime A,B,D ir E, išskyrus C. 
Kiekvieną kartą, kai atidarom Coca Cola, Sprite ar net 
Fanta bonkutes, meldžiamės, kad būtų C.

Šį vakarą atėjo Kristina ir Aras. Pasivaišinę 
skanumynais, išėjom pažaisti su čionykščiais vaikais.
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Paragausiu ir aš...

"Minima C mini" krautuvėje nusipirkom "boomeran- 
gus". Ilgokai pažaidę ir paspardę coca cola dėžutes - 
pavargom. Galvoju, kad Tėvukas miegos šiąnakt ant 
žemės, nes turime tik tris lovutes. Rytojus laisvas. 
Automobilį grąžiname iš ryto, o aš jau pasiruošus 
miegui.

Vienuolikta diena
Apie vidurnaktį atsibudau verkdama. Taip 

skaudėjo pilvą, lyg 100 spazmų jį badytų. Močiutė 
davė man Tylenol, kuris, mano laimei, padėjo. Ir 
Aleksiuko pas mus nebuvo. Pasirodo, jo tėveliai grįžo 
anksti ir jį pasiėmė. Ryte Tėvukas sakė, kad ir 
Aleksiukas naktį sirgo ir vėmė. Mudu buvom suvalgę 
po Granola gabalą, gal nuo to ir susirgome. Šiandien 
turim grąžinti nuomotą automobilį, bet kai nuvežėm, 
nebuvo kas jį priima. Grįžome atgal.

Vidurdieny susitikome su dėdės Lino šeima ir 
nuėjom į valstybinę biblioteką, esančią kitoje gatvės 
pusėje. Ponia Silvija, Tėvuko pažįstama, aprodė bib
lioteką. Matėme daug knygų, rankraščių, dokumentų. 
Bet turiu prisipažinti - buvo nuobodu. Pro vieną langą 
p. Silvija parodė Lukiškių kalėjimą, kuriame būdavo 
laikomi politiniai kaliniai. Šalia bibliotekos yra Seimo 

rūmai, čia aikštėje Močiutė dalyvavo pagerbiant prieš 
tris metus pasodintą ąžuoliuką, vadinamą PLB 
medžiu.

Vakare su Aleksiuku nuėjau pas juos. Ten susi
tikom su Dainium, taip pat iš Philadelphijos. Užsibu- 
vom iki vėlyvo vakaro, tai likau pas juos nakvoti.

Dvylikta diena
Visi jaučiamės pavargę. Šiandien vykstame į antrą 

pagal dydį miestą - Kauną. Su taksi nuvažiavom į 
autobusų stotį. Autobusas buvo mažiukas, bet pato
gus. Aš išmiegojau visą kelią. Į Vilnių grįšime 
traukiniu, tai iš autobusų stoties nuėjom į traukinių 
stotį pasitikrinti tvarkraštį.

Ėjome Laisvės alėja, kuri yra skirta tik pėstiesiems. 
Užėjom į kelias krautuves. Įgulos bažnyčioje paste
bėjome būrelį žmonių. Tai buvo vestuvininkai. 
Jaunosios suknelė buvo labai graži. Pietums sustojome 
lauko restorane netoli Rotušės, kuri dar vadinama 
"Balta gulbe". Šonkauliai labai skanūs. Sėdime apie 
pusantros valandos. Gal kas dešimt minučių jaunųjų 
poros su palyda vis išeidavo iš Rotušės. Mat čia yra ofi
cialus vedybų biuras. Išėję iš pastato, vestuvininkai 
tuoj pradėdavo švęsti, atidarydami šampano bonkas. 
Aš suskaičiavau 12 bonkų prie vieno automobilio, 
kuris buvo pats gražiausias - atidaromu stogu ružavas 
Cadillac, su raudonom pliušinėm kėdėm ir papuoštas 
raudonom gėlėm. Tikras Barbie automobilis! Užtekti
nai prisižiūrėję į vestuvininkus, nuėjome į Karo 
muziejų. Muziejus uždarytas. Sekmadienis. 
Nusifotografavome prie seno tanko. Jau buvo po trijų, 
tai pasukome link traukinių stoties. Traukinys man 
priminė lėktuvą, bagažui vieta virš sėdynių. 
Išvažiavus iš stoties, traukinys porai minučių įvažiavo 
į tunelį. Tada važiavom pro sodus, gėlynus, mažus 
sodų namelius. Žmonės poilsiavo gražiame sekmadi
enio pavakary savo sodybose. Kelionė užtruko apie 
valandą.

Išlipę iš traukinio, nuskubėjom į IKI krautuvę, bet 
garsaus "Rokiškio" sūrio, kurio Tėvukas norėjo, 
negavome. Sugrįžę įsijungėme televiziją ir žiūrėjome 
"Velnio nuotaką". Taip pamačiau ką buvau praradus 
prieš kelias dienas dėl blogo oro. Bet, baigiantis filmai, 
televizijos aparatas sugedo, taip ir nežinau kas atsitiko 
su velnio nuotaka.

Tryliktoji diena
Dėmesio irzlei! Dėmesio irzlei! Kažkas yra irzli šį 

rytą. Aš! Atsibudau pikta. Nenorėjau keltis ir eiti 
bažnyčion. Gerai, kad niekas nepavadino manęs pikči-
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urna. Čia geras patarimas - niekuomet nepavadink 
irzlės pikčiurna. Nieko tuo neatsieksi.

Močiutė susimaišė dėl pamaldų laiko, tad 
pavėlavome į bažnyčią. Ištiesiau rankas Komunijai, 
bet kunigas rodo, kad turiu imti į burną. Po pamaldų 
ponas Kulikauskas parodė mums, kaip bus atstato
mi senieji Valdovų rūmai. Jei klaustum manęs - 
atstaymas vos prasidėjo. Lijo lietus. Labai nepatogu. 
Purvas limpa prie batų. Mus nuvedė į vieną užbaigtą 
kambarį, kuriame buvo planai ir rūmų modelis. 
Pamiršau paminėti, kad pradžioje Aleksiukas ir aš 
padėjome p. Kulikauskui prisegti keletą piešinių ant 
skelbimų lentos, o jis mus nufotografavo.

Belaukiant užkandžių, teta Renė ir aš nuėjom 
pažiūrėti parduodamų paveikslų. Jie tokie gražūs, 
kad ir aš nusipirkau vieną už 15 litų. Pavalgę ėjom 
pirkinėti į Užupio rajoną. Jis yra ant aukšto Neries 
kranto, gražūs vaizdai. Grįždami sustojom prie 
karuselės. Aleksiukas ir aš pabandėm mini-bungee 
šokinėti ant tramplyno. Jaučiausi lyg skrisčiau! 
Išzvimbiau į orą darydama kilpas. Taip norėjosi 
šokinėti ilgiau nei tris minutes... Padarėm dar vieną 
kelionę karuselėj, kurioj Aleksiukas nelabai norėjo 
dalyvauti - bijojo prarasti priešpiečius... Bet viskas 
pavyko gerai. Tada abi šeimos išsiskyrėm. Grįžusi, 
prie viešbučio dar pasikalbėjau su 9 metų Mantu ir 5 
metų Rūta. Močiutė ir Tėvukas norėjo ko nors sal
daus, o aš norėjau valgyt. Sustojom "Čili pica". Aš 
užsisakiau picą, o Tėvukas ir Močiutė dideles porci
jas ledų. Prieš einant gulti, pažaidžiau su Močiute 
UNO. Rytoj paskutinė laisva diena, noriu gerai 
išsimiegoti ir nebūti pikčiurna.

Keturiolikta diena
Šiandien atsikelti buvo lengva. Pusryčiams 

suvalgiau paskutinius du kiaušinius. Eisime į 
Akropolį. Tai didžiausia apsipirkimui vieta 
Lietuvoje. Čia ne suvenyrų krautuvėlės. Čia buvo 
žaislų krautuvės, tai Monikai nupirkau iškimštą 
grybą. Ši didelė vieta buvo vėsi. Viduje buvo 
čiuožimui aikštelė, daug restoranų, maisto krautuvė.

Šiandien jau turime pradėti pakuotis. Mūsų 
skrydis rytoj 7:30 vai. ryto. Suvyniojau trapius 
suvenyrus, kai kuriuos sudėjau į kojines. Jaučiau, 
kad paskutinę minutę dar reiks ką nors pirkti. 
Pasiėmėm lietsargius ir nuėjom į keletą netoli 
esančių krautuvių. Lauke atšalo, tai Tėvukas 
pašaukė taksį. Ir vėl pakavom lagaminus įvairiausi
ais pirkiniais. Jaunieji Kučai lieka dar vienai dienai, 

tai atvažiavo atsisveikinti. Kol suaugę kalbėjosi, aš 
pamokiau Aleksiuką kaip žaisti "solitaire". 
Atsisveikinom. Pasiilgsiu jų ir Lietuvos.

Čia dar ką pamiršau parašyti:
Vieną kartą valgant kavinėj buvo staigmena. Virš 

kavinės buvo butas ir staiga iš viršaus, lyg iš dangaus, 
nukrito katė, nubėgo į virtuvę ir palindo po krosnim. 
Patarnautoja ją pasigavo ir užnešė atgal į butą.

Ir vėl katė. Tėvukas parodė mums siauriausią ir 
trumpiausią Lietuvoje gatvę. Viena kryptim galėjo eiti 
tik vienas žmogus. Ten buvo šiukšlėms dėžės ir šalia 
trys katės. Dvi iš jų pabėgo, o trečioji įlindo į skylę 
sienoje. Kai priėjom, maži kačiukai nubėgo pas mamą. 
Norėdamas juos paerzinti, Aleksiukas pradėjo "loti" - 
"woof, woof". Staiga mama pašoko į priekį ir pradėjo 
šnypšti prieš Aleksiuką. Supratom, kad gatvės kačių 
erzinti negalima.

Išvykimo diena
Keliamės 4:15 iš ryto. Mūsų kambarys tuščias. 

Taksi atvažiavo 5 vai. ir nuvežė į oro uostą. Tirštas 
rūkas supo Vilnių ir bijojom: ar skris lėktuvai? Oro 
uostas atrodė tuščias. Praėjome per dokumentų ir 
bagažo tikrinimo punktus. Šį kartą Tėvukas buvo 
laimingas, jo taip nekratė, bet Močiutės rankinę tikrino 
rūpestingai. Autobusėlis nuvežė mus iki lėktuvo, tokio 
pat kaip ir atvykome. Po pusryčių užmigau ir miego
jau iki Stockholmo.

Keleiviai skubėjo į imigracijos dokumentų 
patikrinimo vietą, bet Tėvukas apsisuko ir nuvedė 
mus laiptais žemyn į tą pačią vietą, kur laukėme auto
buso skrendant į Vilnių.

Mano jausmai pasidalino pusiau: tikrai norėjau 
likti ir, tuo pačiu, jau norėjau važiuoti namo. Netikėsit 
- Stockholmo oro uoste turi "scooters", kuriais gali 
viduje važinėti. Ir aš pasinaudojau. Pervažiavus 
paskutinį patikrinimo punktą, laukiamąjį radom pilną. 
Laimingai dar radome tris kėdes. Dar pažaidžiau su 
Močiute UNO ir ... į lėktuvą.

Skrydis namo atrodė trumpesnis. Žaidžiau UNO, 
solitaire, žiūrėjau filmas. Sutikau taip pat namo 
grįžtančius pažįstamus - mūsų vadovę Vidą iš Rako 
stovyklavietės ir Aliuką Gylį. Chicagoje mus pasitiko 
tėtė, Lukas ir Monika. Sukrovė lagaminus ir laimingai 
parvežė namo į Lementą.

Viską susumavus - Lietuvą pamilau ir norėčiau 
grįžti atgal. Taigi, aštuoniais žodžiais, Darija - keliau
toja per pasaulį, sako: Tai buvo įdomus pergyvenimas, 
kurio aš niekad neužmiršiu!!!
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"Dariaus ir Girėno" draugovės skautai "Waterfall Glen" miške. Pirmoj eilėj: Justinas Bartašius, Saulius 
Fabianovich, Dainius Fabianovich, Rimas Kapačinskas. Antroje - Algis Tamošiūnas, Raimundas 
Kazlauskas, Jonas Vaičikonis, Danius Andriušis, Vygantas Kunčas, Vytas Kapačinskas ir Matas 
Tamošiūnas.

CHICAGO
Orientavimosi 
pratybos miške
Skautų orientavimosi specialybei skautas turi mokėti 
nežinomuose miškuose ar laukuose tiksliai rasti geri
ausią kelią, naudojant kompasą ir žemėlapį.

"Lituanicos" tunto "Dariaus ir Girėno" draugovė 
2004 m. gruodžio mėn. mokėsi orientavimosi metodų 
"Waterfall Glen" miške netoli Lemento. Savaitę prieš, 
draugovės jaunieji vadovai, skautai vyčiai Viktoras 
Jučas, Paulius Leipus, Danius Andriušis ir skautas 
vytis kandidatas Jonas Vaičikonis miške atliko kon
trolinių punktų paiešką. Tuomet jie užtikrino, kad 
vietovė tinkama pravesti specialybei reikalingą pro
gramą ir, tuo pačiu, suruošti prityrusių skautų įžodį 
dviems kandidatams draugovėje.

Po lituanistinės mokyklos pamokų, šlapią ir 
vėsoką gruodžio 4 dieną, 11 draugovės skautų 

susirinko "Waterfall Glen" laužavietėje pradėti skauta- 
mokslį. Anksčiau įsigiję orientavimosi specialybę 
skautai mokė kitus naudoti kompasą, atpažinti sutar
tinius ženklus ir vietoves žemėlapyje. Susipažinę su 
pagrindiniais orientavimosi principais ir technika, 
dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes. Išbėgusi į mišką 
su kompasais ir žemėlapiais, kiekviena grupė išbandė 
savo navigacinį sugebėjimą - jie turėjo atrasti 20 
įrengtų kontrolinių punktų. Pakeliui, grupių vadovai 
skautus mokė teisingai įvertinti žemės pakilimą, takų, 
takelių ir upelių painumą.

Už maždaug dviejų valandų pirmieji į laužavietę 
grįžo broliai - Saulius Fabianovich, Matas Tamošiūnas, 
Vytas Kapačinskas ir Vygantas Kunčas. Netrukus grįžo 
ir antroji grupė - Jonas Vaičikonis, Raimundas 
Kazlauskas ir Justinas Bartašius, o po jų atbėgo trečia 
grupė - Danius Andriušis, Dainius Fabianovich ir 
Rimas Kapačinskas. Suskaičiavus atrastus punktus ir 
laiką praleistą miške, paaiškėjo, kad sėkmingiausiai 
orientavosi ne pirmoji, bet antroji atbėgusių grupė.

Po užkandžių, prit. skautai nužygiavo į specialiai 
parinktą vietą miške. Čia, saulei leidžiantis, tarp
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apšalusių klevų ir ąžuolų, broliai Raimundas 
Kazlauskas ir Vygantas Kunčas davė prityrusio skauto 
įžodį. Po apeigų ir tradicinių pasveikinimų, dalyviai 
šventė brolių Raimundo ir Vygio atsiekimą šiltoje 
"picerijoje", kurioje aptarė dienos įvykius ir artėjančią 
draugovės žiemos išvyką į Rako stovyklavietę. 
Ruošdamiesi žiemos išvykai, skautai savo sueigose jau 
atliko dalį reikalavimų žiemos stovyklautojo specialy
bės įsigyjimui ir tikisi užbaigti šią programą apsnig
tame Rako miške.

ps.fil. Algis Tamošiūnas
prityrusių skauty vadovas

Šventėme Vasario 16-tąją
Vasario 16-oji "Verpsčių" vyr. skaučių ir skautininkių 
sueigoje buvo švenčiama Dailos ir Juozo Liubinskų 
namuose - tikrame lietuvių tautodailės muziejuje. 
Kiekvienas jų namų kampelis, išpuoštas tautodailės 
medžio drožiniais ir rankdarbiais, sudarė ypatingą 
foną šios dienos šventinei sueigai. Pasipuošusios iš 
trispalvių kaspinėlių pagamintais ženkleliais, laukėme 
"Draugo" vyr. redaktorės Danutės Bindokienės 
pašnekesio...

Danutė Bindokienė yra skautė (apdovanota 
LSS Ordinu už Nuopelnus) ir ateitininkė, žmona, 4 
sūnų mama, močiutė, pedagogė ir jaunimo auklėtoja, 
rašytoja ir žurnalistė, dienraščio redaktorė ir paskai
tininke. Savo pašnekesyje ji iškėlė Vasario 16-osios 
reikšmę, surišdama ją su Nepriklausomybės atstatymu 
1990 m. Kovo 11-ąją. Prisiminė, kai, būdama maža 
mergaitė, klausydavosi mamos pasakojimų apie 
Nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais, apie labai 
skurdų ir sunkų žmogaus gyvenimą caristinės Rusijos 
ir pirmo pasaulinio karo nuteriotame Lietuvos kaime, 
bet tuo pačiu, apie didžiulį džiaugsmą kuriant sau ir 
savo tautai geresnį, nuo svetimųjų nepriklausomą, 
rytojų.

Klausydama šių pasakojimų, sesė Danutė 
savotiškai pavydėjo šio ypatingo laikotarpio išgyveni
mo jausmo. Tuomet ji, kaip ir visi mes, nežinojo ir 
nenujautė, kad tą pakilią Nepriklausomybės atstatymo 
nuotaiką teks išgyventi ir mums. Be Vasario 16-osios 
atminimo, nebūtų prisikėlusi Nepriklausomybei 
Lietuva Kovo 11-ąją.

Nors šiandien Lietuva netaip sparčiai, kaip anksči
au, keliasi, bet gyvenimas pastoviai gerėja ir Lietuvos 
įvaizdis pasaulyje auga. Pagaliau, taip ilgai siektos ir 
iškovotos Nepriklausomybės nebereikia minėti, bet 
galime ją švęsti ir džiaugtis.

Besivaišindamos skaniais užkandžiais, "Verpstės" 
ir jų viešnios dar ilgai dalinosi šios dienos proga 
sueigoje ir Vasario 16-osios minėjimuose išreikštomis 
kalbėtojų mintimis. Taipogi turėjo puikią progą

"Verpsčiy" būrelio sesės 
Vasario 16-osios sueigoje. I 

eilėj: Daila Liubinskienė, 
Nijolė Martinaitytė-Nelson, 

prelegentė Danutė 
Bindokienė, Vida Rimienė. II 

eilėj: Ritonė Rudaitienė ir 
Danutė Korzonienė. Stovi: 

Aušrelė Sakalaitė, Dalia 
Povilaitienė, Aldona 

Rauchienė, viešnia Gertrūda 
Zemelienė, Danutė 

Dirvonienė, Joana Krutulienė 
ir Laima Luneckienė.

Nuotr. fil. Juozo Liubinsko
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pasidžiaugti fil. Juozo Liubinsko įsigytomis naujau
siomis, Lietuvos praeitį ir istoriją liečiančiomis, reteny
bėmis - senais plakatais, ženklais, parašais, mone
tomis. "Verpsčių" Vasario 16-osios sueiga negalėjo būti 
prasmingesnė!

Sesė Ritonė

Sudiev Rako stovyklavietei - iki vasaros. A. Tamošiūnas, J. Vaičikonis, A. Markulis, J. Kapačinskas, L. Aleksiunas, D. Fabianovich, 
D. Andriušis, J. Bartašius, V. Kapačinskas, M. Leipus, R. Kapačinskas, A. Aleksiunas ir E. Leipus.

"Lituanicos" t. "Dariaus ir
Girėno" d-vės iškyla į Raką
Atvykau iš Detroito apylinkės apie 9:30 v.v., sausio 18 
d. Ant žemės apie 2 coliai sniego. Temperatūra apie 
15F, pilnas mėnulis, dangus tarpais debesuotas. 
Sniegas lengvas, kaip žąsies plunksnos, bet po apačia - 
ledas. Atkasiau įvažiavimą į stovyklą ir laukiu brolio 
Algio Tamošiūno iš Chicagos. Jis atvyko apie 10 vai. 
vakaro. Kartu atrakinome Rako stovyklavietės vartus 
ir nuėjome atrakinti ambulatorijos pastatą ir 
"Lituanicos" valgyklą. Virtuvėje elektra neveikia ir 
dujų tankas tuščias. Na ką gi, reikės kaip nors kitaip 
apsieiti.

Apie vidurnaktį atvažiavo trys automobiliai pri
tyrusių skautų ir vadovų iš Lemonto. Skautai 
nugabeno savo daiktus į ambulatoriją, o vadovai - į 

"Lituanicos" virtuve. Baigę ruoštis, ėjome gulti apie 
2:00 v.r.

Šeštadienį, vasario 19 d., kėlėmės Apie 8 vai. Po 
pusryčių broliai Algis ir Edis vadovavo užsiėmimui, 
kuriame skautai turėjo įrengti žiemos stovyklavietę - 
pastatyti lapines bei laužavietę. Tada visi išsiruošė į 
dienos žygį - iškylą, kurios programą paruošė broliai 
Juozas ir Donatas. Iškyla vyko Manistee National 
Forest. Tikslas buvo surasti kalno viršūnę vadovau
jantis žemėlapiu, kompasu ir GPS (Global Positioning 
System) instrumentu. Viena skiltis į kalną kopė iš 
šiaurinės, kita iš pietinės pusės. Oras saulėtas, bet 
šaltas. Greitai užsikūrėm laužą ir išsivirėm karštos 
sriubos. Vaizdas nuo kalno viršūnės (apie 315 m. 
aukščio) nepaprastai gražus. Buvo galima matyti už 
7-8 mylių esančią Rako stovyklavietę. Pasistiprinę ir 
pailsėję, tęsėme iškylą toliau. Takas atgal buvo 
užsnigtas, o po sniegu ledas. Leidžiantis žemyn nuo 
stataus šlaito daugeliui teko nuslysti. Jau saulei
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leidžiantis visi susitikome prie laukiančių automobilių 
sutartoje vietoje. Buvo smagi iškyla visiems naujoje, 
net ir vadovams, vietoje.

Grįžę į stovyklavietę, skautai paruošė didelį 
puodą "čili" vakarienei, o ant trečio - karštas vaisių 
kompotas. Po vakarienės užkūrėm laužą. Keli skautai 
kiek ilgiau šildėsi, o kiti grįžo į ambulatoriją nakties 
poilsiui.

Sekmadienio ryto pusryčiams - viskas kas liko 
nuo vakar dienos. Daug lašinukų, kiaušinių, riestainių 
ir "čili" (skanu ant kiaušinių!) Po pusryčių pradėjome 
ruoštis kelionei namo. Sutvarkėm virtuvę ir ambula
toriją, sukrovėm mantą į automobilius. Nuleidome 
vėliavą. Dar liko truputis laiko pasivažinėti rogutėmis, 
nes naktį prisnigo dar 3-4 colius sniego. Apie vidurdi
enį iškeliavome į namus.

Buvo smagu praleisti dar vieną tradicinį žiemos 
savaitgalį su "Dariaus ir Girėno" prit. skautais ir jų 
vadovais. Jau pradėjome tartis dėl vasaros. Gal vėl dvi
račiais keliausim į Rako stovyklą?

Šioj iškyloj dalyvavo: Danius Aleksiūnas, Jonas 
Vaičikonis, Linas Aleksiūnas, Audrius Aleksiūnas, 
Vytas Kapačinskas, Rimas Kapačinskas, Mikutis 

Leipus, Justinas Bartašius, Dainius Fabianovich, 
Andrius Markulis, Algis Tamošiūnas, Edis Leipus, 
Juozas Kapačinskas ir Donatas Ramanauskas.

s.v.v.s. Donatas Ramanauskas

Šaltoj Chicago] - šilta sueiga
Š.m. sausio mėn. "Nerijos" tunto gintarės kandidatės 
iškylavo Chicagos miesto centre. Iš užmiesčių atvyku
sios į miestą Metrą traukiniu, sesės jūreivės gavo 
malonų ir šiltą prieglobstį vadovės, sesės Kristinos 
Mattienės brolio bute. Pirmas darbas - sušilti ir tuoj 
pradėti ruošti kugelį vakarienei. Tarp juokų, pasakų ir 
dainų, Kristina Bacevičiūtė, Lisa Bartašiūtė, Liana 
Modestaitė, Lydia Parada, Krista Weir ir Aida Zygaitė 
nuskuto ir sutarkavo kalną bulvių, ir paruošė daug 
spirgučių. Kugelis, deja, išėjo ne taip, kaip reikia. 
Skonis daugiau kaip "hash browns" negu kugelio. 
Visos juokėmės iki ašarų, o spirgučius suvalgėm prie 
koldūnų.
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Tuoj sušilsim! Iš k.: Liana Modestaitė, Kristina Bacevičiūtė, Aida Žygaitė, Krista Weir, Lisa Bartašiutė ir Lydia Parada.

Po vakarienės buvo pokalbis apie lietuvių liaudies 
dainas, pasakas, patarles, mįsles. Kiekviena sesė 
papasakojo apie jai mėgiamą dalį, paaiškino reikšmę. 
Sesė Aida sakė, kad jos parinkta daina ir pasaka šiam 
vakarui primena jai vaikystę kada lankė darželį, o 
patarlė - jos močiutės patarimus gyvenimui. "Aš esu 
lietuvaitė; todėl šios dainos ir pasakos yra mano 
gyvenimo dalis", sakė sesė Aida. Visos kitos sutiko su 
jos mintimi, dar pridėdamos, kad ir skautybė jų lietu

viškąjį gyvenimą papildo.
Sekantis pokalbis apie religiją. Vadovės Vaiva 

Rimeikaitė ir Kristina Mattienė aiškino apie religijos 
išraiškas lietuvių liaudies mene (Rūpintojėliai, 
koplytėlės) ir apie Kryžių kalną. Tarp kryžių ir 
bažnyčių, į bendrą kalbą sesės įpynė ir savo jausmus 
šeimai, draugui, artimui.

Po tokių rimtų pašnekesių atėjo laikas nueiti iki 
"Cold Stone Creamery" ir nusipirkti ledų. Tikras

skanumynas! Valgydamos ledus, 
žiūrėjom filmą apie draugystę. 
Nutarėm, kad visi žmonės tarp 
savęs turi ką nors bendro, kad 
draugystė ir jos supratimas yra 
labai svarbi tema, ir, kad apie tai 
dar girdėsime vasario 19 d. 
juodašlipsių sueigoj.

Sekančią dieną, skau- 
tybėje sušilusios, gintarės kandi
datės vėl per šaltį Metrą traukiniu 
išriedėjo iš Chicagos ir saugiai 
grįžo namo.

Gero Vėjo!
KVM

Lisa, Krista, Aida ir Kristina ruošia kugelį. (nuotraukas atsiuntė j.ps. Kristina Mattienė)
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Žiema "Sietuvos" draugovėje Kiekvienai generacijai skirtingi darbai skautybėje, bet 
visi susibėga į tą patį taką - dirbti skautybės gerovei.

2005-ius metus pradėjom sniego pūga ir malonia žinia, 
kad trys "Sietuvos" draugovės narės pakeltos į 
paskautininkės laipsnį. Įžodžio šventės turim palaukti, 
nes pirma kiti darbai.

Sesė Alė

Taigi, į sausio 
mėn. sueigą per 
pusnis išdrįso nu
važiuoti sesė drau
gininke ir dar ketu
rios drąsuolės. 
Mes, visos kitos, su 
gailesčiu likom na
muose.

Vasaris ir Ko
vas - Didieji mėne
siai lietuvių gyven
ime - Prisikėlimas. 
Vasary gražiausiais 
poezijos posmais ir 
brangiomis dain
omis pagerbti žu
vusieji už Lietuvos 
laisvę, mirusios 

Sueigoje po pašnekesio "Sietuvos" d-vės draugininke ps. 
Irena Kirkuvienė, s.fil.dr.Viiija Kerelytė ir v.s.fil. Jolanda 
Kerelienė. Nuotr. Birutės Trinkienės

mūsų - Skaučių
Seserijos narės. D-kė ps. Irena Kirkuvienė perskaitė 
straipsnį iš spaudos Lietuvoje. Tarp einamųjų reikalų 
pagrindinis - gerasis darbelis. Sakėm ačiū sesei 
Aurelijai Kriaučiūnienei už puikiai pravestą loteriją 
Kalėdinės mugės metu. Tai trijų dienų sunkus darbas, 
kuris įgalina draugovę aukoti įvairiems geriems dar
bams. Gauta padėka iš "Vaiko vartai į mokslą" organi
zacijos.

Kovo mėn. sueigoje v.s.fil. Jolanda Kerelienė 
kalbėjo tautine, ideologine tema, o antroje sueigos 
dalyje s.fil.dr.Vilija Kerelytė suteikė mums didžiulę 
dovaną - pašnekesį apie sveikatos saugojimą, vitami
nus, mitybą. "O kai nueinate į bufeto stiliaus restoraną 
- persivalgote, nes jei sumokėta, už tiek reikia ir suval
gyti..." Buvo nepaprastai įdomu. Sesė Vilija ir jos 
sesuo Svajonė yra "Sietuvos" draugovės narės, bet 
sueigose rečiau gali dalyvauti, nes Vilija dirba savoje 
chiropraktinės medicinos klinikoje, dėsto universitete, 
na ir neseniai išėjo nauja jos dainų CD. s.fil.Svajonė 
Kerelytė, kai šeštadieniais vyksta mūsų sueigos, dėsto 
lietuvių literatūrą "Maironio" lituanistinėje mokykloje, 
be to vyr. skautes kandidates ruošia įžodžiui.

DETROIT
"Baltijos" tunto prit. skautų 
žiemos iškyla Dainavoje
Detroito skautų vyčių būrelio iniciatyva buvo suruošta 
naktinė iškyla į "Dainavos" stovyklavietę š.m. sausio 
28-29 dienomis. Si iškyla ypatinga tuo, kad pirmą kartą 
"Baltijos" tunto prityrę skautai praleido apie 24 valan
das lauke žiemos metu be palapinių ar kitų įprastų 
patogumų. Tikslas buvo smagiai ir saugiai praleisti 
vieną parą lauke, atliekant didesnę dalį "žiemos 
stovyklautojo" specialybės reikalavimų.

Iškylai vadovavo trys patyrę skautai vyčiai -
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Linas Orentas moko skautus apie pėdsekystę.

Paulius Jankus, Linas Orentas ir Donatas Rama
nauskas. Dalyvavo aštuoni prit. skautai: Matas Anužis, 
Tadas Anužis, Jonas Paskųs, Vitas Paskųs, Linas 
Kasputis, Vytas Kasputis, Aras Butkūnas ir Paulius 
Jankus.

Susirinkome "Dainavoje" penktadienį vakare apie 
6:00 vai. Oras šaltas (15F), dangus be debesėlio, mažai 
vėjo. Pastovyklei įsirengti pasirinkome vietą kalnelio 
papėdėje, kad būtų apsaugota nuo vėjo. Iš automobilių 
statymo aikštės prie Baltųjų rūmų atsinešėm, ar 
rogutėmis atvilkome kuprines ir maišus iki pastovyk- 
lės, apie pusę mylios. Pradėjome ruošti guolius ir 
laužavietę. Ant žemės - pėda sniego. Baigę įsirengti 
miegojimo vietas (neperšlampamas brezentas, izoliuo
tas matracėlis, miegmaišis, antra antklodė ir antras 
brezentas ant viršaus), užkūrėm laužą, išvirėm van
dens. Prie karštos arbatos ir sriubos dar turėjom sūrio 
ir dešros, didelių pyragaičių ir javainių mišinio "gra
nola".

Pasistiprinę, išėjome pasivaikščioti, užkopėm į 
"Rambyno" kalną. Čia ramiai pasvarstėme apie 
benamius žmones, kurie kiekvieną naktį per tokius 
šalčius turi praleisti be miegmaišių ir kitų patogumų, 
kuriuos mes galėjom atsivežti iš namų. Vaizdas nuo

Pietus ruošia Donatas Ramanauskas, Paulius Jankus, Jonas 
Paskųs, Vytas Kasputis, Aras Butkūnas.

"Dainavos" stovyklavietėje, trispalvei plevėsuojant, skautiški 
žiemos pietūs. Prie stalo: Vitas Paskųs, Vytas Kasputis, Aras 
Butkūnas, Jonas Poškus, Linas Kasputis ir Paulius Jankus.
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"Rambyno" kalno žiemos metu labai skirtingas. 
Medžiai be lapų, galima matyti beveik iki Manchester 
miestelio, esančio už penkių mylių. Gražų vaizdą dar 
pagerino beveik pilnas mėnulis, viską nudažęs 
sidabrine spalva. Grįžę stovyklon, prit. skautai, dar 
pilni energijos, pasigriebė rogutes ir bandė leistis nuo 
mūsų kalnelio. Neužilgo visi sugrįžo prie šilto lauželio 
išgerti karštos arbatos, pasišildyti ir tada kuo greičiau 
lįsti į laukiančius miegmaišius.

Šeštadienio rytą kėlėmės saulei švintant. Atrodo, 
kad visi gan šiltai išmiegojo, nors temperatūra krito iki 
13 E Žiauriausias momentas - kai reikia lipti lauk iš 
šilto miegmaišio ir užsimauti šaltus batus. Bet, po kele
tas minučių, išsijudinome ir kojų pirštai pradėjo šilti. 
Dangus vėl be debesėlio. Pusryčiams pasiruošėm 
mažų dešrelių, avižinės košės, karštos kakavos ir 
apelsinų. Po šaltos nakties, visi gardžiai ir sočiai valgė, 
likučių nebuvo...

Po pusryčių brolis Linas Orentas pravedė labai 
įdomų užsiėmimą apie pėdsekystę žiemos metu. 
Pirmiausia paaiškino apie pėdsakų atpažinimą. Jis 
sakė, kad viena pėda yra kaip žodis, o eilė pėdų - 
sakinys, kuris daug pasako apie gyvūną ir jo judesius. 
Baigęs aiškinti, skautus padalino į keturias grupes po 
du. Kiekviena pora turėjo surasti ypatingo gyvūno 
pėdsakus - stirnos, kalakuto, kiškio, lapės ar coyote ir 
sekti tą pėdsakų taką pusvalandį, bandant nueiti iki 
gyvūno urvo ar lizdo, surasti gyvūno liekanų ir kuo jis 
maitinasi. Skautų poroms pasisekė įvairiai, bet vis ką 
nors naujo išmoko. Didelis AČIŪ broliui Linui! Po 
pėdsekystės grįžome pastovyklėn ruoštis pietus - 
"Caveman Stew" - jautienos ir daržovių mišinys, 
suvyniotas aliuminijuje ir iškeptas ant karštų anglių. 
Kepančių pakietų kvapas dangiškas, o skonis dar 
geresnis! Ant trečio išsikepėm bananų su šokoladu ir 
mingštučiais - marshmallows. Skaniai pavalgę, sut- 
varkėm pastovyklę ir susikrovėm daiktus kelionei 
namo. Dar liko laiko nusileisti nuo kabio rogutėmis, 
keli "Spyglio" ežere išpjovė pro 7 colių storumo ledą 
skylę ir bandė žuvauti, bet nepasisekė. Neužilgo 
atvažiavo tėveliai pasiimti savo skautus. Taip ir praėjo 
pirmoji žiemos iškyla, kaip viena akimirka. Tikiuos, 
kad kitais metais pakartosime ir gal net pratęsime 
vieną parą. Iki pasimatymo.

s.v.v.s. Donatas Ramanauskas

(nuotraukos s. Pauliaus Jankaus)

Pavasario nuotaika Kaziuko 
mugėje, Detroite
Detroito "Gabijos" ir "Baltijos" tuntų Kaziuko mugė 
įvyko kovo 6 d. Nors oras lauke ir nepilnai pritarė, 
pavasario nuotaika ir šiluma jautėsi Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centre.

Šventę pradėjome šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. Ričardas Repšys. Tuntų skautai ir skautės dalyva
vo uniformuoti ir su vėliavomis. Toliau salėje, gražiai 
išsirikiavę, visi laukė oficialaus mugės atidarymo. 
Tuntininkams ps. Sauliui Anužiui ir v.s. Rasai 
Karvelienei perkirpus kaspinus, svečiai skubėjo užimti 
vietas ir apžiūrėti darbelius.

Pro virtuvės langelį sklido malonūs lietuviškų 
valgių kvapai. Ten šeimininkavo Onutė Abarienė, Lėlė 
Viskantienė, Regina Puškorienė su talkininkais. Virga 
Norkevičienė ir padėjėjos prie pyragų stalo siūlė 
skanumynus, saldumynus ir gėrimus. Paukštytės par
davinėjo tradicinius grybukus ir širdelių sausainius 
šiais metais prityrusių skaučių gražiai papuoštus. 
Vilkiukai ir skautai demonstravo savo pagamintus 
garbelius. Skautės vadovavo žuvavimo žaidimui ir ps.

Tuntininkai Saulius Anužis ir Rasa Karvelienė
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Irū Gedvilienės paruoštai loterijai vaikams. Prie mamyčių stalo buvo galima nusipirkti Dainavos 
kepurėlių, knygų, margučių ir kt. Į sceną vaikus traukė prityrusių skautų paruošti žaidimai apšviesti 
"glow in the dark" šviesomis.

Turėjome ir kitokių prekių - Viktės Jankutės-Moss sidabro brangenybes, Vidos Bartkutės 
karoliukų papuošalus, Violetos Abariūtės-Viviano pačios keptos lietuviškos ir latviškos duonos. Dana 
Surdėnaitė-Thompson siūlė muilą, kremus ir kvepalus, Edvardas Sakalauskas - gintaro ir medžio 
dirbinius. Visi prisidėjo prie šios mugės įvairumo ir geros nuotaikos.

Velykinio stalo didžiąją loteriją pravedė Kastytis Karvelis, Saulius Anužis ir Povilas 
Norkevičius. Laimingųjų laukė du "napoleonai", raguolis, vyno, kavos ir kiti krepšiai, Velykinis 
kiškutis su saldainiais ir net televizijos aparatas, kurio savininke tapo Pat Kaunelienė.

Dėkojame visiems už apsilankymą mūsų Kaziuko mugėje ir už paramą "Gabijos" ir "Baltijos" 
tuntų veiklai. Linkime visiems gražaus pavasario.

rk

Aukas renka Laila 
Zombor, ps. Daiva 
Lukasiewicz, Aleksa 
Lukasiewicz ir Kristina 
Juškaitė

Širdeliy sausainius par
duoda Gabrielė Sirkaitė, 
Katrina Barauskaitė, 
Emilija Vilkaitė ir vyr.sk. 
Ala na Zombor
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Prie loterijos ir žuvavimo žaidimo budi vyr.sk. Inga Moss, Viktorija Thompson, 
Regina Ramanauskaitė ir Diana Ramanauskaitė

Rasa Ramanauskienė ir Lina Anužienė 
kviečia į "Mamyčiy kampelį"

"Minkštuky šautuvą" išbando vilkiukas Lukas Pekorius ir 
vadovas Linas Gobis Virtuvės tarnyboje Danius Giedraitis ir Pauliukas Jankus
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KANADOS RAJONE
f. ■ . f'’,

Slidinėti pasiruošę - p. Krikščiūnas, p. Krikščiūnienė, Danielius Puzeris, Simon Krikščiūnas, Matas Turczyn, Danielius Šarūnas, 
Anton Wasowich ir Tomas Krakauskas

TORONTO
"D.L.K.Gedimino" draugovės 
slidinėjimo iškyla 

važiuodami nuo kalno tuoj parpuolė - jie buvo nau
jokai ant snieglenčių. Bet, kai kelis kartus nuo kalno 
nučiuožė - jau visai gerai galėjo slidinėti.

Vidurdienį visi susitikome pietums. Buvome labai 
išalkę ir gerokai pavargę. Valgydami, kalbėjomės kaip

Š.m. vasario 12 d. broliai Tomas 
Krakauskas, Danielius Šarū
nas, Simonas Krikščiūnas, 
Mykolas Kamaitis ir Anton 
Wasowich su vadovais 
s.v.v.sl.senj. Danielium Puzeriu 
ir s.v.v.sl. Matu Turczyn 
išvykom slidinėti į Mt. St. 
Louis Moonstone.

Iš ryto turėjome labai 
anksti keltis, nes iš "Maironio" 
mokyklos išvykome septintą 
valandą. Diena labai graži, 
puikus oras slidinėjimui. Į Mt. 
St. Louis Moonstone atva
žiavome apie devintą vai. ir 
ruošėmės slidinėti visą dieną! 
Daugelis "pritsų" buvom pa
miršę kaip slidinėti, tai 
pradėjome nuo labai mažo 
kalnelio. Tomas ir Danielius j kalną kyla Mykolas Kamaitis ir vadovai Matas Turczyn ir Danielius Puzeris
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kam sekėsi slidinėti, kas ir kiek kartų 
nusirito ar nuvažiavo nuo kalno. 
Visiems vėliau buvo lengviau slidinėti 
negu dienos pradžioje.

Po pietų vėl labai linksmai slid- 
inėjom, bet, baigiantis dienai, Danielius 
Šarūnas nupuolė ir sulaužė dešinę 
ranką. Jis tai sužinojo tik po dviejų 
dienų, kai nuėjo į ligoninę.

Vistiek mūsų iškyla į Mt.St. Louis 
Moonstone buvo labai smagi, daug 
išmokome ir mes labai dėkingi brolio 
Simono tėvams p. Krikščiūnams, kad 
mus nuvežė ir su mumis slidinėjo. Mykolas Kamaitis, Danielius Šarūnas ir Matas Turczyn atsisėdo pailsėti

prit.sk.sL Tomas
Krakauskas

(nuotraukos s.v.v.sl.senj.D.Puzerio)

Vasario 16-oji
"Rambyno" ir "Šatrijos" tuntai gražiai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Vasario 6 d., 
Lietuvos Kankinių šventovėje, šv. Mišiose tuntai daly
vavo su vėliavomis. Šv. Mišias atnašavo prel. 
J.Staškevičius, skaitinius skaitė skautas ir skautė, o 
aukas nešė vilkiukai ir paukštytės. Gražiai giedojo 
"Angeliukų" choras, 
vadovaujamas muz. Lili- 
jos Turutaitės. Tėvelių ir 
svečių buvo pilna šven
tovė.

Iškilminga sueiga 
vyko Anapilio salėje. 
Pagal tuntininkų įsaky
mus, matėsi labai aktyvi 
veikla abiejuose tuntu
ose. "Rambyno" tunte 
ilgametis "D.L.K. Min
daugo" skautų draugov
ės globėjas v.s.fil.dr. 
Arūnas Dailydė pareigas 
perdavė fil. Mindaugui

laipsnį pakelti Tomas Krakauskas ir Danielius Šarūnas, 
į vyr. skiltininko laipsnį - Aras Ruslys ir Justinas 
Tarvydas.

"Šatrijos" tunte jaunesniosios skautės žaidėjos 
ženklą ir dainininkės specialybę įsigijo: L.Cygaitė, 
J.Degutytė, D.Dreseraitė, E.Olekaitė, M.Olekaitė, 
A.Kulikauskaitė, J.Marcinkevičiūtė, D.Norkutė, 
S.Pabrėžaitė, D.Punkryte ir A.Tuturaitė. Dailininkės

Leknickui. Bebrų įžodį
davė Mikas Punkris, Andrius Balsas, Chistofas Gorys, "Šatrijos" t. tuntininkė s.Rūta lemon įteikia apdovanojimus 

Robertas Kulikauskas ir Romas Šimkus. Į skiltininko vyr.skautėm ir vadovėms
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Bebriuky įžodis

specialybę įsigijo: R.Asevičiūtė, L.Cygaitė, J.Degutytė, 
D.Dreserytė, E.Kišonaitė, A.Kulikauskaitė, S.Kulnys- 
Douglas, J.Marcinkevičiūtė, D.Norkutė, E.Olekaitė, 
M.Olekaitė, S.Pabrėžaitė, D.Punkrytė, A.Rudnickaitė, 
D.Sablinskaitė, A.Tuturaitė, L.Valadkaitė, gamtos 
draugės specialybę - R.Asevičiūtė, E.Kišonaitė, 
S.Kulnys-Douglas, A.Rudnickaitė, D.Sablinskaitė, 
L.Valadkaitė, o šeimininkės specialybę - J.Mar
cinkevičiūtė.

Jaunesniosios skautės įžodį davė L.Cigaitė, 
J.Degutytė, D.Dreseraitė, J.Marcinkevičiūtė, D.Nor
kutė, E.Olekaitė, M.Olekaitė, S.Pabrėžaitė, D.Punkrytė

Prityrusiy skaučiy "Miegos" draugovės draugininke 
vyr.sk.si.Rūta Stauskienė (d.) ir pavaduotoja vyr.sk.sl.Veronika 
Lemon Vasario 16-osios sueigoje

ir A.Tuturaitė. Skautės įžodį davė A.Rudnickaitė.
Scouts Canada Lifesaving specialybę įsigijo 

skautės: L.Aiello, K.Marijošiūtė, L.Ploog, V.Sriu- 
biškytė. Į paskiltininkės laipsnį pakeltos - V.Januš- 
kaitė, R.Petrauskaitė ir L.Saplytė.

Skaučių Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Dalia 
Trakienė Pažangumo žymeniu apdovanojo Daivą 
Didžbalytę, Daivą Paznekaitę, Dainą Šimkutę, Asią 
Skilandžiutę ir Veroniką Sriubiškytę; Vėliavos žyme
niu - Veroniką Lemon, Vidą Skilandžiūnaitę ir Rūtą 
Stauskienę. Į paskautininkės laipsnį pakelta vyr.sk.v.sl. 
Silvija Saplienė, į skautininkės - tuntininkė ps.Rūta 
Baltaduonytė-Lemon ir Audra Puzerytė-Viskantienė.

LSS Gintaro Vadovių Mokyklos 2001 m. laidos 
pilną kursą baigė ir pažymėjimus GVM Nr.172 ir 
Nr.173 gavo vyr.sk.sl.Veronika Lemon ir v.sl. Vaida 
Simona vičiūtė.

Sesei Silvijai skautininkės įžodį pravedė Kanados 
rajono Vadas v.s. Romas Otto, pakviesdamas visus 
skautininkus,-es į ratą, kurio viduryje - mūsų mylima 
trispalvė. Visi sveikino ps. Silviją Saplienę linkėdami 
sėkmės jos geruose darbuose.

Baigiantis sueigai tuntininkai pasveikino visus 
seses ir brolius, gavusius pakėlimus ar apdovano
jimus, davusius įžodžius, įsigijusius specialybes. Labai 
didelis ratas sustojo giesmei "Ateina naktis".

F.M.

(nuotraukos s.I.Meiklejohn)
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Paukštytės duoda įžodį

Sueiga + vištos ir gaidys - 
kaip smagu!

Visi skautai, norintys užsitar
nauti vyšninį kaklaraištį, turi 
įsigyti prityrusio skauto antrą 
patyrimo laipsnį. To laipsnio 
įsigyjimas yra pagrįstas sava
rankiškumu, nepriklausomu
mu ir skautybės pagrindų 
supratimu bei įgyvendinimu. 
Viena iš programos dalių yra 
pašnekesio temos pasirinki
mas ir jos pristatymas/praved- 
imas (15 minučių ilgumo). 
Stengdamiesi šios programos 
reikalavimus atnaujinti, lei
džiame skautams pasirinkti 
bet kokią temą, nebūtinai 
skautišką.

Būdamas prityrusių skau
tų draugovės draugininku, per 
praėjusius tris metus, aš esu 
matęs nemažai įdomių temų 
pristatymų. Taip pat gerų pa
šnekesių bei diskusijų skaičius,
kuriuose esu dalyvavęs, irgi nemažas. Skautai kartais 
patingi paruošti naują temą, tai draugovei pristato

Gaidžio draugystėje prit. skautai Andrius Paznėkas, Danielius 
Šarūnas, gaidį laiko Mykolas Kamaitis, Alvydas Bražukas, 
Darius Paznėkas ir Tomas Krakowski.
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Žaidimo laimėtojai Darius Paznėkas ir 
Danielius Šarūnas laiko savo premijas - po 
tuziną šviežių kiaušinių

seniau atliktą mokyklinį projektą. Kartais pasitaiko, 
kad vienas, kitas skautas pasirenka kalbėti apie tai kas 
jį domina, pvz. koks pomėgis, įdomus užsiėmimas, 
interesas.

Taip buvo su broliu Mykolu Kamaičiu. Jis, gyven
damas Hamiltono priemiestyje, turi progą auginti 
gaidžius ir vištas. Todėl savo pristatymo te
mai/pašnekesiui Mykolas nusprendė kalbėti apie 
vištas ir gaidžius. Su malonumu tapau nuostabaus ir 
nepaprastai įdomaus pašnekesio dalyviu.

Mykolas entuziastiškai ir įdomiai pristatė savo 
temą. Visiems buvo aišku, kad ši tema jam labai arti 
širdies. Ją sąžiningai ištyrė, pristatymo struktūrą 
apgalvojo ir kruopščiai pasiruošė iš anksto. Jis atsinešė 
nemažai vaizdinių priemonių - vištoms maisto, 
šviežių kiaušinių ir net gyvas vištas ir gaidį. Buvo ypač 
smagu, kai vištas ir gaidį išleido iš narvelių. Mes visi, 
įskaitant vadovus, turėjome progą vištas paliesti, 
paglostyti. Trumpam laikui ir gaidį išleido iš narvelio, 
tik jo nuotaika buvo ne kokia, tai neužilgo grąžino jį 
narveliu. Pašnekesio pabaigai, Mykolas pravedė 
žaidimą su klausimais, o laimėtojams išdalino šviežių 
kiaušinių kartonus. Koks šaunus nuoseklumas!

Brolis Mykolas pasireiškė entuziazmu, kuris 
atsispindi jo visame gyvenime. Jaunuolis su tokiu 
karštu užsidegimu ir uolumu, esu tikras, ateityje daug 
ką atsieks. Taip pat, jo skautiškoji kelionė tik praside
da, tad linkime jam sėkmės ir įvertinimo.

s.v.v.sl.senj.Daniel
"Rambyno" t., "D.L.K.Gedimino" d-vės d-kas

(nuotraukos s.v.v.sl.senj.D.Puzerio).

"Šatrijos" ir "Rambyno" 
tuntų Kaziuko mugė
Kovo 6 d. Toronto skautai ir skautės vėl suruošė 
visiems mėgiamą Kaziuko mugę. Šiais metais mugė 
įvyko Anapilio salėje. Jau iš ankstyvo ryto vadovai ir jų 
skautai,-ės pradėjo sustatyti stalus, dekoruoti savo 
kampelį, išdėlioti prekes.

Raminta Petrauskaitė budi prie "Dainos" draugovės 
"Palangos" stalo
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Vyr. skaučių "Vaidilučių" stalas "Rumšiškės"

Kaziuko mugė prasidėjo šv. Mišiomis Lietuvos 
Kankinių parapijoje, kur visi skautai ir skautės dalyva
vo uniformuoti. Beveik pusę šventovės užpildė skautų 
ir skaučių gretos. Po Mišių visi ėjo atgal j didžiąją salę.

Šių metų mugei tema buvo Lietuvos miestai. Jau 
įeinant į salę tave pasitiko įvairūs miestų pavadinimai 
- Juodkrantė, Nida, Palanga, Kretinga, Ukmergė, 
Sūduva, Trakai, Rumšiškės, Alytus. Čia ir vėl skautai ir 
skautės parodė savo sumanumą. Kiekvienas stalas 
buvo savaip papuoštas - jo pavadinimas įdomiai pris
tatomas. Be abejo daug laiko buvo praleista šios idėjos

Vyr.skautės kandidatės Renata Simanavičiūtė ir Andrėja 
Juknevičiūtė reklamuoja raguolio loterijos bilietus

Prityrusiy skaučių "Mirgos" draugovės sesės "suka" saldainius - Adriana Turczyn, Viktorija Yčaitė, Daiva Raškauskaitė, Kasandra 
Douglas ir Virginija Pečiulytė
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"Mindaugo" draugovės skautai pardavinėja prekes "Sūduvos" kampelyje

įgyvendinimui, ir tas pasiekė gerus rezultatus. Ir par
duodamos prekės parodė skautų,-ių bei jų vadovų 
sugebėjimus, kūrybingumą. Kai kur net ir pyragai 
buvo pačių skautų,-ių kepti, bet dažniausiai mamytės 
iškepė pyragus ir tortus. Napoleonai išsipardavė 
greičiausiai. "Birutės" draugovė, kuri specializuojasi 
napoleonų kepime, visus napoleonus pardavė dar 
prieš Mišias! Kai kurie skautai ir skautės sumaniai 
vaikščiojo su plakatais reklamuodami ar tai loteriją, ar 
tai kokį jų gaminį. Kaip visuomet, Toronto ir apylinkės 
lietuviai gausiai apsilankė - protarpiais vargiai galėjai 
prieiti prie stalo.

Virtuvėje maistas buvo paruoštas tėvų komiteto ir 
skautams visuomet palankios ponios Birutės 
Stanulienės. Ir čia netrūko žmonių - visi su malonumu 
valgė koldūnus, cepelinus, kugelį.

Romuvos stovyklavietė turėjo savo stalą, Tiekimo 
skyrius pardavinėjo ženkliukus, uniformas ir t.t. 
Neatsiliko ir tunto vadovybė - ji turėjo savo loteriją.

Buvo sukelta nemažai lėšų vienetų programų 
įgyvendinimui ir visiems buvo pasitenkinimas, kad 
kiekvienas prie to galėjo prisidėti.

(nuotraukos sirenos Meiklejohn)

Vilkiukas Kristijonas Ploog skaičiuoja pinigus grgžai
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"D.L.K.Vytauto" draugovės vilkiukai ir skautai kandidatai 
vadovauja žaidimams

Skautų vyčių įspūdinga "Trakų pilis"

Prie "Dainos" skaučių draugovės laimės šulinio Alma ir Indrė 
Ramanauskaitės

Netektis skautiškoje šeimoje
a.a. Elena Dailydienė, užauginusi gražią skautišką 
šeimą, atšventusi 100 metų gimtadienį, š.m. sausio 3 
d. iškeliavo amžinybėn. Paliko sūnų v.s.fil.dr. Arūną, 
dukrą Jūratę Tamulaitienę Chicagoje ir kitą sūnų 
Kanadoje.

Laidotuvių koplyčioje, šv. Mišiose Lietuvos 
Kankinių šventovėje ir paskutinėj kelionėj į šv. Jono 
kapines dalyvavo daug žmonių ir skautininkų,-ių. 
Laidotuvių apeigas atliko klebonas prel. J. 
Staškevičius. Po maldų prie kapo sugiedota "Marija, 
Marija" ir užpilta po žiupsnelį Lietuvos žemės.

Toronto lietuviškoji skautija nuoširdžiai užjaučia 
liūdinčius a.a. Elenos Dailydienės artimuosius.

Feliksas Mockus
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JAV ATLANTO R A J ONE

WASHINGTON
z/Karaliaus Mindaugo" d-vės 
pirma paukštytė ir pirmas 
vilkiukas
2005 m. kovo 6 d. paukštytė kandidatė Gabrielė Gedo 
ir vilkiukas kandidatas Matas Mickus davė 
jaunesniųjų skaučių ir skautų įžodžius ir buvo 
papuošti raudonais kaklaraiščiais. Po įžodžio skautai 
smagiai linksminosi Vašingtono apylinkės Kaziuko 
mugėje.

Kaziuko mugė prasidėjo trumpa, iškilminga 
sueiga. Sekdami Lietuvos vėliavą, įžygiavo "Karaliaus 
Mindaugo" draugovės jaunesnieji skautai ir skautės. 
Jie išsirikiavo scenoje, kurioje buvo padaryta 
stovyklavietė - po medžiu stovėjo palapinė, "degė" 
lauželis, ir buvo iškabinti raudoni ir balti kaklaraiščiai. 
Vilkiukas kandidatas Joris Grintalis nešė trispalvę. 
Rikiuotėje stovėjo Gabrielė Gedo, Matas Mickus, 
Paulius Whittaker, Katrytė McPartland, Nortė 
Grintalytė, Alina Orentaitė ir Marius Orentas. Šalia

Įžodį duoda Gabrielė Gedo ir Matas Mickus

Nuotr. Patricija Mickus

jaunesniųjų stovėjo ps.fil. Laura Lauciūtė, Vašingtono 
A.S.S. skyriaus atstovė, s.v. Paulius Lukas, "Stasio 
Lozoraičio" skautų vyčių būrelio vadas ir v.s.fil. Meilė 
Mickienė, Vašingtono Zidiniečių būrelio vadovė.

Perskaičius įsakymus, sesė Gabrielė ir brolis 
Matas buvo pakviesti į priekį, kur jie pakartojo įžodį. 
Jiems kaklaraiščius užrišo ps.fil. Tomas Dundzila. 
Tėvynės meilės mazgelį surišo ps.fil. Paulius Mickus, 
brolio Mato tėvelis. Gerojo darbelio mazgelį surišo 
mamytės - fil. Ginta Remeikytė-Gedo ir Patricija 
Mickus, v.s.fil. Meilė Mickienė naujiems skautams 
įteikė dovanėles. Po to, brolis Tomas užrišo baltus kak
laraiščius liepsnelėms ir giliukams. Susirinkę skautai ir 
svečiai smarkiai plojo naujiems skautų šeimos nari
ams. Linkime mūsų jauniesiems daug džiaugsmo 
iškylaujant ir stovyklaujant gamtoje.

Broliai Tomas Ir Paulius

Kaziuko mugė Washingtone
Su pavasariu ateina ir visų laukiama šventė - 

Kaziuko mugė. Washingtone jau 35-oji buvo suruošta 
skaučių Zidiniečių, Akademikų ir skautų vyčių 2005 
m. kovo 6 d. Jauki St.Elizabeth salė su spalvingai 
apdengtais stalais, papuoštais pavasario gėlėmis ir 
įvairiaspalviais balionais, maloniai nuteikė atsilankiu
sius svečius. Aplinkui salę išdėstyti stalai su įvairiomis 
prekėmis bei tautodailės kūriniais laukė pirkėjų. Buvo 
galima nusipirkti lietuviškos duonos (dėka A.Ankaus, 
Chicago's Baltic Bakery), margučių, visokio dydžio 
šakočių (raguolių), knygų, sportinių marškiniukų, net 
ir šiaudinių eglutei papuošalų...

Mugei vadovavo nenuilstama skautų organizaci
jos darbuotoja v.s.fil. Meilė Mickienė, ps.fil. Paulius 
Mickus, ps.fil. Tomas Dundzila ir s.v. Paulius Lukas.

Virtuvės darbuose buvo skautai vyčiai ir 
akademikai su vyriausiu virėju s.v. Algiu Šilu. Barščių 
sriuba, koldūnai ir dešrelės vaikams buvo tikrai 
skanūs. Broliai ir vyr. skautės su šypsena ir gera nuo
taika patarnavo svečiams, kol buvo beveik viskas 
išparduota.

Kavinėje, sesės Vidos Cejauskienės priežiūroje, 
buvo tiek Židiniečių namie keptų tortų, napoleonų ir 
kitokių gardumynų, kad sunku buvo išsirinkti. Sesės 
Teresės Landsbergienės suruošto, Zidiniečių suaukotų
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Skautų vadovai Washingtone - ps.fil. Tomas Dundzila, ps.fil.
Paulius Mickus, v.s.fil. Meilė Mickienė, s.v. Paulius Lukas.

įžodį rašoma virš, straipsnyje. Red.) Įžodyje dalyvavę 
skautininkai, sesės ir broliai, džiaugdamiesi atkurtu 
vienetu, sudainavo valio, valio!...

Visą savo gyvenimą praleidus skautijos eilėse 
ir matant augančias naujas, jaunas gretas, širdyje junti 
neapsakomą malonumą ir pasitenkinimą, ir prašai 
Dievo, kad vadovams nepritrūktų kantrybės ir toliau 
puoselėti skautišką dvasią.

Iki sekančios Kaziuko mugės.

s. Irena Jankauskienė

BOSTON
dovanų, stalo pelnas šiemet skiriamas 'Vaiko vartai į 
mokslą" (pagalba Lietuvai) organizacijai. Paįvairin
imui, mugėje buvo pravesta gausi loterija, tvarkoma 
sesės Reginos Galinaitienės.

Didelė ir maloni staigmena visiems buvo 
paukštytės ir vilkiuko įžodis. Gana ilgą laiką 
Washingtone buvo išnykusi jaunų skautukų veikla. Bet 
dabar, kai pradėjo augti jaunoji atžala, atsirado visas 
būrys jaunų liepsnelių ir giliukų, kuriems sumaniai 
vadovauja draugininkas ps.fil. Tomas Dundzila. (Apie

(nuotraukas atsiuntė M.Mickienė)

Per blizgantį sniegą - į 
Kaziuko mugę!
2005 m. kovo 13 diena Bostone buvo įspūdinga. 
Skautų,-ių tėveliai, seneliai, draugai ir svečiai 
suvažiavo į Kaziuko mugę ne tik paremti jaunimą, bet, 
tiesiog, pamatyti šių metų "Brodvėjaus" spektaklį. 
Tiems, kurie nežino - Bostono lietuvių piliečių klubas 
yra Broadway gatvėje, South Bostone. Nelengva buvo 
vaidintojams suvažiuoti šeštadienį repeticijai per 
sniegą ir šlapdribą. O sekmadienį tie, kurie atvažiavo

Sesės Židinietės prie savo prekystalio: Audronė Pakštienė, Teresė Landsbergienė, Vida 
Čejauskienė, Gražina Blekaitienė, Irena Jankauskienė, Nijolė Grinienė, Daiva Orentienė, 
Dalė Lukienė, Meilė Mickienė, Aldona Kindurienė, Regina Galinaitienė, Aldona 

Simanavičienė.

iš priemiesčių, matė pasakišką 
grožį. Visa gamta pakeliui buvo 
apsidengusi blizgančiu sniegu, 
tarytum pasaulis užmigo 
šimtui metų... bet, kai mugei 
visi ruošėsi, tai ir saulutė 
nušvito.

Prieš vaidinimą įvyko 
tuntų sueiga. Šiais metais buvo 
ne tik įžodžių, pakėlimų, bet ir 
medalių įteikimų. Pirmiausia 
Julytė Masterson buvo pa
prašyta į priekį duoti paukš
tytės įžodį. Nedrąsiai, bet su 
šypsena ji pasipuošė raudonu 
kaklaraiščiu. Didesnė grupė 
sesių žengė pirmyn duoti 
skaučių įžodį - Lina Baltaitė, 
Lina Bonda, Lina Neidhardt,
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Draugininke Joana Šimkienė ir 
paukštytės. I eik: Julytė Masterson, 
Monika Leveckaitė, Kristina Stuopytė, 
Rėdutė Limantaitė, Darija Dilbaitė ir 
Siga Juozelskytė. II eil.: Alėta 
Juozelskytė, Gabrytė Grigonytė, Brigita 
Alinskaitė, Kristina Narkevičiūtė ir 
Emilija Strazdytė.

Rūta Strazdytė, Kristina Šimkutė ir Isabella Štuopytė. 
O sesės Lina Juozelskytė, Aurelia Mickūnaitė ir Sabina 
Vaičytė buvo priimtos į prityrusių skaučių eiles. LSS 
Atlanto rajono Atstovė s.fil. Gloria Adomkaitienė už 
darbą skautybėje įteikė žymenis sesėms Kristinai 
Katinienei, Angelikai Kazakaitytei, Danai MacDonald, 
Joanai Šimkienei ir Vidai Žiaugraitei.

Brolijos eilės taip pat pavyzdingos. Penki broliai 
davė vilkiukų įžodį - Mitchell Kiliulis, Matas Leveckis, 
Lukas Narkevičius, Gintaras Paradie ir Darius 
Shubert. Jiems atsirado vieta rikiuotėje, nes keturi vilk
iukai tapo skautais kandidatais. Tai - Andrius Hickey, 
Joris Katinas, Jason Miller ir Darius Veršelis. Skautų 
įžodį davė Marius Bernotas, Adomas Grigonis ir Jonas 
Šimkus. Baigiantis sueigai, "Žalgirio" t. tuntininkas 
Romas Juozelskis įteikė LSB Vyr. Skautininko suteiktus 
žymenis penkiems skautams: Pažangumo žymenį 
gavo Mukas Neidhardt ir Vytas Štuopis, Vėliavos 
žymenį - Andrius Balta, Nicholas Miller ir Aleksas 
Šukys.

Po oficialios dalies, brolis Romas pakvietė 
Kiliulių šeimą atidaryti Kaziuko mugę skirtą sesės 
a.a. Laimos Kiliulienės atminimui.

Kadangi vaidinimas, kaip visuomet, prasidėjo 3- 
čią valandą, buvo laiko visiems pavalgyti gardžius 
lietuviškus pietus, paragauti skanių tortų, apeiti visų 
draugovių stalus, nusipirkti suvenyrų, išbandyti 
loterijas ir net su draugais pasikalbėti...

Laikrodžiui rodant trečią valandą, visi žiūrovai 
jau susėdę laukė kada atsidarys užuolaida. 
Pirmiausia pasirodė du šaukliai ir pranešė šių metų 
vaidinimą - "Jums vaidinsime supuolę apie mie
gančią gražuolę"... Štai ir prasidėjo "Miegančioji 
gražuolė" - Birutės Šležienės režisuotas Pauliaus 
Jurkaus šešių paveikslų vaidinimas jaunimui. Savo 
roles gerai išmokę vaidintojai gražiai pasirodė. Pilies 
pelės išdykavo, virtuvės įrankiai (šaukštai, šakutės, 
peiliai, indai) šoko, laumės burtus metė, o kai 
gražuolei laumė tamsūnė įdūrė, visi sustingo (net ir 
šokančios rožytės) ir užmigo šimtui metų...

Vilkiukų įžodį duoda Darius Shubert, 
Mitchell Kiliulis, Gintaras Paradie, 
Matas Leveckis ir Lukas Narkevičius.
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Visi žino, kaip pasaka baigiasi - kar
alaitis suranda miegančiąją gražuolę. Bet 
čia - Bostone, visų laukė staigmena - Elvis 
Presley (Darius Subatis) pasirodė iš miego 
prikelti Miegančiąją gražuolę (Adriją 
Vaičiulionytę)!!! Buvo ir plojimų, ir 
šypsenų, ir juoko.

Smagiai praėjo ne tik vaidinimas, bet ir 
visa mugės diena. Daug darbo buvo įdėta ir 
gauti puikūs rezultatai, širdingas ir skau
tiškas AČIŪ visiems. Nereikės laukti 100 
metų iki kitos mugės, tik keletą šimtų 
dienų... Iki pasimatymo!

vyr.sk.sl. Daiva Juozelskienė

Tuntininkas Romas Juozelskis įteikia žymenis Aleksui Šukiui, Nicholas Miller, 
Andriui Baltai, Mukui Neidhardt ir Vytui Štuopiui.

Naujos prit. skautės kandidatės Lina Juozelskyfė 
ir Aurelia Mickūnaitė su draugininke vyr.sk. 
Angelika Kazakaityte.

(nuotraukos Daivos Juozelskienės)

Kaziuko mugę Bostone atidaro Tomas, Daiva ir Česius Kiliuliai ir t-kas 
Romas Juozelskis Nuotr. Danos Dilbienės

Draugininkas Leonas Bernotas ir 
vilkiukai: Matas Leveckis, Tomas 
Bernotas, Andrius Bernotas, Jason 
Miller, Kristofas Staknys, Andrius 
Hickey, Mitchell Kiliulis, Joris 
Katinas ir Darius Shubert.
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"Laumės" Audra Norvaišaitė, Lina Juozelskytė ir Adelė 
Bubnytė

Už scenos savo eilės laukia "rožės"’ - I eil.: Elytė Auštraitė, 
Alisa Rasytė, Siga Juozelskytė, Darija Dilbaitė. II eil.: Julytė 

Masterson ir Monika Leveckytė. Nuotraukoje trūksta Emilijos 
Strazdytės.

Nuotr. Danos Dilbienės

Nauji skautai Jonas Šimkus, Marius Bernotas ir Adomas 

Grigonis laukia žuvautojy.

Virtuvėje "šaukštai" - Kristofas 
Staknys ir Jonas Bernotas; "šakutės" 
- kėdutė Limantaitė ir Alėta 
Juozelskytė, "peilis" Adomas 
Grigonis.

2005 GEGUŽĖ-BIRŽELIS 32 SKAUTŲ AIDAS

34



2005 GEGUŽĖ-BIRŽELIS

"Elvis Presley" - Darius Subatis 
pasirodė išgelbėti Miegančiąją 
gražuolę - Adriją Vaičiulionytę.

Išdykauja "pelės" - Gintaras Paradie, 
Lukas Narkevičius, Matas Leveckis ir 
Darius Shubert

"Baltijos" t. tuntininkė Asta 
Norvaišienė ir "Žalgirio" t. tun- 
tininkas Romas Juozelskis su vaidini
mo režisiere Birute Šležiene.
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AUSTRALIJOS RAJONE

Laiškas iš Australijos
Australijoje lietuviškas skautavimas yra priemonė 
lietuvybės išlaikymui.

Šiuo metu rajone turime 4 mišrius tuntus: 
"Džiugo" (Melbourne), tuntininkė Danutė Lynikienė, 
"Aušros" (Sydney) - Arvydas Zduoba, "Vilniaus" 
(Adelaide) - Antanas Pocius ir "Šatrijos" (Geelonge) - 
Vytautas Mačiulis.

Per paskutinius 3 metus, kas metai sušaukiu visų 
vadovų ir būsimų vadovų (nuo 17 m. amžiaus) aki
vaizdinius 3 dienų suvažiavimus, kuriuose 
susipažįstame, ramioje aplinkoje aptariame rūpimus 
skautiškus reikalus.

Vienas iš didžiųjų rūpesčių - skautų ir vadovų 
apdrauda, ypač nuo "legal liability" pasekmių. Po ilgų 
pasitarimų su Australų skautų vadovybe, priėjom prie 
bendro susitarimo. Dabar visi mūsų lietuviai skautai 
yra registruoti ir apdrausti, ir savo lietuviško skautavi- 
mo nepriklausomumo nepraradome. Darbo buvo 
daug. Paprašiau, kad pagrindinėmis šio sutarimo 
detalėmis rūpintųsi mūsų du jaunesni vadovai ir jie šį 
didelį užmojį atliko profesionaliai. Jų įnašas yra 
ypatingas.

Pagrindinis rajono Vadijos tikslas yra įtraukti kuo 
daugiau jaunųjų vadovų į svarbesniuosius rajono 
skautiškus darbus. Jais labai pasitikime. Mūsų - vyres
niųjų darbas tai patarimai, tradicijų perdavimas, veiki
mo gairių nustatymas.

Australijos rajono vadovybė ragina visus skautus 
ir skautes vykti stovyklauti į Lietuvą. Vystantiems 
apmokame pilną stovyklos mokestį. Tai darome jau 
daug metų Lietuvai tapus nepriklausoma.

Šiais metais Melbourne suruošėm rajoninę 
"Dainučio - Krauso" stovyklą. Stovyklos organizatori
ai ir vadovai buvo žemiau 40 metų amžiaus, jų pas
tangų dėka stovykla labai gerai pasisekė. Stovyklavo 
taip pat nemažai naujakurių vaikų. Naujai 
atvykusiems lietuviams stengiamės sudaryti leng
vatas, kad galėtų kartu stovyklauti, kartu lavintis 
skautybėje.

LSS Australijos rajono vadovybę sudaro: 
Australijos rajono Vadas Henrikas Antanaitis, 
Brolijos Atstovas - Narcizas Ramanauskas, 
Seserijos Atstovė - Rasa Statkuvienė, 
Brolijos lavinimo skyriaus vadovas - Linas Šeikis, 

Seserijos lavinimo vadovė - Daina Šliterytė 
Skautų vyčių sk. vadovas - Jonas Rukšėnas, 
iždininkas - Algis Šimkus,
tiekimo sk. vedėja - Zita Prašinu taitė, 
sekretorė - Irta Strazdauskienė,
ryšininkas su Lietuvos skautais - Vytautas Vaitkus, 
interneto svetainės vedėjas - Rimas Strunga, 
Dvasios vadas - kun. Algis Šimkus

s.Boriso Dainučio suorganizuota pirmoji 
skautų draugovė 1947 m. plaukiant laivu į naują - 
Australijos žemę, davė gausų derlių - Australijos 
rajone sėkmingai skautaujame jau 57 metus.

v.s. Henrikas Antanaitis
Australijos rajono vadas

Rajoninė "Dainučio-Krauso" 
stovykla

Kiekvienais metais mūšy - lietuviy skauty išeivijoje, pirmoji 
stovykla įvyksta mėty pradžioje, Australijoej. Tada ten vasara! 
Informaciją apie stovyklą "Skauty aidui" atsiuntė Australijos 
rajono Vadas v.s. Henrikas Antanaitis, nuotraukas - s.v.v.sl. 
Rimas Strunga. Ačiū Broliams! Red. A.N.

Šių metų pirmoji LSS stovykla įvyko sausio 2-9 
dienomis, Gilwell Parke, Genbrook, Vic. Stovykla 
pavadinta pirmųjų Australijoje vadovų Dainučio ir 
Krauso vardu. Stovyklavo apie 115 skautų,-ių, o 
savaitgalio rikiuotėje buvo 145-ki!

Į stovyklą buvo pakviesti brolių Dainučio ir 
Krauso palikuonys. Atvyko brolio Dainučio žmona ir 
jo duktė Vijūną su anūkėle. Brolio Krauso - dukros 
Rūta, Danguolė ir sūnus Arvydas, šiai progai atvykęs 
iš Kanados. Abiejų šeimų nariai buvo apdovanoti 
prisiminimo lentelėmis ir įrėmuotais stovyklos 
ženkliukais.

Stovyklautojus raštu sveikino LSS Tarybos 
Pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis:
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Dainučio-Krauso stovyklon suvažiavom iš Melbourne, Sydnėjaus, Adelaidės, Geelongo ir Brisbanės.

"Nuoširdžiai sveikiname Jus visus atvykusius stovyk
lauti į Gilwellio Parky. Linkime Jums visiems - nuo jauni
ausių sesių ir brolių iki patyrusių vadovų gražiai, smagiai ir 
skautiškoje dvasioje stovyklauti, pasidžiaugti Jūsų 
nuostabios gamtos grožiu ir patirti daug, daug 
džiaugsmingų momentų būnant savųjų tarpe.

kaip jauni vadovai įvertina mūsų lietuviškos skauty- 
bės pradininkus Australijoje.

Su pirmuoju transporto laivu "General 
Heinzelman" 1947 m. lapkričio mėn. į Australiją 
atplaukė 53 skautai/skautės, kuriems vadovavo skau
tininkas Borisas Dainųtis. Jis buvo pirmas Australijos

Linkime Jums visiems sėkmingų ir 
nuotaikingų Naujųjų Metų. Nors platūs 
vandenynai skiria mus visus, tačiau Jūs 
visuomet esate mūsų mintyse ir širdyse.

Su geriausiais skautiškais linkėji
mais.

Budėkime kartu! ir Ad Meliorem!"

Australijos rajono Vadas ir šios 
stovyklos globėjas savo sveikinime 
sakė:

"Sveikinu seses, brolius ir 
tėvelius bei svečius susirinkusius į 
"Dainučio-Krauso" rajoninę stovyk
lą.

Ypač prasminga, kad šios 
stovyklos vardą "Dainučio-Krauso" 
išrinko patys šios stovyklos organi
zatoriai, kurie buvo jauni vadovai,

Stovyklos prisiminimą broliui Antanui Saulaičiui įteikia 
Australijos rajono Vadas v.s. Henrikas Antanaitis

daugumas iš jų net neprisimena brolių Dainučio ir 
Krauso, o kiti vadovai dar net nebuvo gimę. Tai įrodo,
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Vyresniosios sesės

Skautai vyčiai
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rajono vadovas 1947-1953 m. Jis 
vadovavo "Džiugo" tuntui, 
Melbourne skautininkų ramovei, 
skautams akademikams ir IV 
Tautinei stovyklai 1958 m., vyku
siai Mt.Martha. Jo entuziazmas, 
užsidegimas ir ypač pasiaukoji
mas lietuviškai skautybei buvo 
pagrindinis variklis skautų 
kūrimosi laikotarpiu Australijoje.

Brolis Antanas Krausas buvo 
idealistas - jam daug kas rūpėjo - 
gyvulėlių gerovė, blaivininkystė; 
jis buvo didelis Vydūno gerbėjas. 
Jis daug rašė ir mėgo knygas. 
Lietuvoje, būdamas 18 metų, 
įsteigė viešą biblioteką savo tėvų 
namuose. Jam rūpėjo lietuviškas 
švietimas - jo namuose, 
Marybyrnong įkūrė šeštadieninę 
lituanistinę mokyklą.

Ypatingi jo nuopelnai buvo skautybei. Dalyvavo 
įvairiuose tarptautiniuose sąskrydžiuose, pasaulio 
skautų Jamboree 1937 m. Olandijoje, 1947 m. 
Prancūzijoje, 1959 m. Filipinuose. Vokietijoje 1946 m. 
atgaivino ir redagavo "Skautų aidą", parašė daug 
knygų skautiškomis temomis, kaip "Tau, skiltininke", 
"Vyčio taku". v.s.A.Krausas ėjo įvairias pareigas - 
Australijos rajono Vado, "Džiugo" tunto tuntininko. 
Už nuopelnus buvo apdovanotas aukščiausiu LSS 
ordinu "Geležiniu Vilku". Jis, kaip asmuo, buvo dau
giau dvasinis ir jo dvasia dar vis gyvena mūsų skautų 
eilėse per skautų vyčių "Antano Krauso" būrelį, kuris 
buvo įkurtas 1970 metais.

Brolių Dainučio ir Krauso įdėtas darbas ir pasi
aukojimas skautybei davė tą vaisių, kurį matome šian
dieną šitoje stovykloje, kurioje dalyvauja 145 unifor
muoti skautai."

"Dainučio-Krauso" stovyklai vadovavo: stovyklos 
viršininkas ps. Linas Šeikis, virš, pavaduotojas - ps. 
Jonas Rukšėnas; adjutantas - s.v.v.sl.Girius Antanaitis; 
Brolijos vadovas - s.v.v.sl. Gintaras Šimkus; Seserijos 
vadovė - s. Kristina Rupšienė. Pastovyklių viršininkai: 
skautų vyčių - s.v.psl. Saulius Klimas; prit. skautų ir 
skautų - s.v.sl. Aleksas Talanskas ir s.v.v.sl. Vidas 
Sadauskas; prit. skaučių - ps. Birutė Kymantienė; 
skaučių - ps. Dona Sadauskaitė-Gaylard; jaunesniųjų

Skautai vyčiai pasiruošę atnešti vilkiukus į aikštę (ypatina 
Australijos vyčių tradicija)

skaučių - ps. Loreta Čižauskaitė-Tigani ir vyr.sk.v.sl. 
Rita Barkutė-Zemdegs; jaunesniųjų skautų - ps. 
Antanas Pocius. Stovyklos kapelionas ir programos 
pravedėjas - v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ; užsiėmimų 
vadovas - s.v.v.sl. Rimas Strunga; užsiėmimų vadovo 
pavaduotoja - v.s. Rasa Statkuvienė; virtuvės vadovas 
- ps.Rimas Skeivys; stovyklos globėjas - v.s. Henrikas 
Antanaitis.

Svečių diena buvo sausio 3d., tai skautai turėjo 
labai skubintis gražiai įrengti savo pastovykles. Tą 
darbą atliko pavyzdingai. Net "Sutaro" ansamblis 
buvo atvykęs tą dieną visus pralinksminti.

Kitos dienos buvo Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena, kurioje vyko įvairiausi užsiėmimai - 
naujos konstitucijos rašymas, Sausio 13-osios prisimin
imas, dainos ir vakare šokiai. Gerojo darbelio diena 
buvo irgi ypatinga - skautai darbavosi viešuose parku
ose. Prityrę skautai vieno parko kampą išvalė 
surinkdami 300!!! senų padangų, o kita prit. skautų 
grupė, prisijungusi prie "Australian Conservation 
Volunteers, sodino medžius, krūmus, sėjo žolę. Buvo ir 
ženklų kelionės, žuvavimas, ir kopimas uolomis - 
labai pilnos ir įdomios stovyklos dienos.
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"Aušros" tunto skautai šv. Joachimo bažnyčioje Vasario 16-osios šventėje

SYDNEY

Kaziuko mugė - jau rudens 
šventė pas "Aušros" tunto 
skautus
Taigi, kitoj pusėj žemės jau ankstyvas rudenėlis - labai 
saulėtas ir nekarštas. Į "Aušros" tunto kasmet ren
giamą Kaziuko mugę Lidcombe miestelio (Sydney 
priemiestis) parapijos salę susirinko nemažas būrys 
vietinių lietuvių skaniai papietauti, nusipirkti riestai
nių ir išbandyti laimę loterijoj.

"Aušros" tunto skautai - maži, jauni ir "jaunos 
širdies" (nes, kaip žinoma, skautai nesensta) par
davinėjo sesių vadovių virtus kopūstus su dešrelėm, 
visų mėgstamus riestainius, kavą, pyragaičius. Tai 
"Aušros" tunto pagrindinis uždarbis. Kartu su skau
tais čia prekiavo ir "knygnešiai" (įvairi lietuviška 
spauda ir knygos vietinės ir iš Lietuvos) ir moterų 
draugijos atstovės su gintarais, medauninkų grybais, 
loterijos smulkmenomis. Skautai surengė kasmetinę 

loteriją, kurioje buvo galima laimėti valstybinės loteri
jos bilietus. Akį ypač traukė sesės Renatos Pop- 
penhagen kūryba: įmantrūs karolių vėriniai puikiose 
dėžutėse. Vieną salės sieną puošė praėjusios 
"Dainučio/Krauso" rajoninės stovyklos foto mon
tažas.

įpratus dalyvauti grandioziškoj Čikagos skautų 
Kaziuko mugėj, "Aušros" tunto mugė atrodė gana 
kukliai. Labiausiai čia pasigedau margučių ir verbų.

O čia musy riestainiai...ir pyragaičiai, kurių greit neliko! 
Sesės Giorgia Gakaitė ir Emilija Rupšytė
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50 mėty Dievo-Tėvynės-Artimo tarny
boj. Australijos "Židinio" skau
tininkai, apdovanoti 50 m. ženklais: 
priekyje Jonas Zinkus ir Viktoras 
Gaidžionis, stovi: Margarita Kava
liauskienė, Algirdas Bučinskas, 
Pajauta Pullinen, Milda Karpa- 
vičienė, Marina Cox, Lidija Jūra- 
gienė, Antanas Laukaitis, Irena 
Dudaitienė, Algis Dudaitis ir Tamara 
Vingilienė.

Tačiau skautų ir svečių linksma nuotaika, visus 
išjudinę loterijos laimikiai, rodė, kad ir mažas tuntas, 
maža bendruomenė, jei tik negaili pastangų, gali 
pasidžiaugti darbo rezultatais. O to darbo čia nemažai 
įdeda tuntininkas ps. Arvydas Zduoba, paskautininkai 
Tomas Jablonskis, Edis Karpavičius, Kristina Rupšienė, 
Laura Belkienė, Elena Erzikov, Raimundas Vingilis, 
vyr.skautė Dovilė Zduobienė.

Prieš prasidedant mugei, uniformuoti skautai su 

tunto vėliava, svečiai ir apylinkės lietuviai dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias atnašavo lenkiškos kilmės kunigas iš 
Vilniaus, jau visai neblogai pramokęs lietuviškai. Jis 
visiems priminė Lietuvos skautų Globėją, šv. 
Kazimierą, papasakodamas apie to meto Lietuvą ir 
paties šventojo biografiją.

Iki kito karto su australiškom-skautiškom 
žiniom -

Sesė Nijolė

Po įžodžio naujos geltonšlipsės: Natalija Lee, Nerija Rupšytė, Lara Kains ir jy vadovai: "Aušros" tuntininkas ps. 
Arvydas Zduoba, ps. Laura Belkienė, s. Kristina Rupšienė, vyr.sk. Danutė Lee, s.v. Jonas Lee, prie vėliavos s.v. 
Raimundas Vingilis.
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SKAUTAI

Skaučių trio - iš k.: Erika Tamašauskaitė, Justina Vilimaitė, Ieva 
Salogubova

Nuotr. Stasio Skrebio

Gražiausi skautai - 
dainuojantys skautai!

Tai buvo pagrindinis šūkis skautų dainų 
konkurse "Gražių dainelių daug girdėjau", 
skirtas v.s. Felikso Šakalio atminimui. Šis 
konkursas vyko 2005 m. sausio 22 d. Kaune ir 
jis buvo šeštasis. Pagrindinės šio renginio orga
nizatorės ir kvėpėjos - F.Šakalio dukros. Jos 
priklausė ir konkursinei komisijai, kuri labai 
įdėmiai klausė dainuojančiųjų.

Panevėžio jūrų skautų tuntui atstovavo 
solistė Vilda Skrebytė ir skaučių trio: Erika 
Tamašauskaitė, Justina Vilimaitė ir Ieva 
Salogubova iš Panevėžio rajono Smilgių 
miestelio. Šios mergaitės savo grupėse užėmė 
trečiąsias vietas. Kartu su jomis buvo atvykusi 
ir šauni palaikymo komanda. Beveik po 
kiekvieno pasirodymo salė skandavo linksmus 
šūkius. Pertraukos metu vyko diskoteka. Na, o 
be prizų nei vienas dalyvis nebuvo paliktas. 
Namo išsiskirstė su plačiomis šypsenomis vei
duose.

Sesė Ieva Salogubova

Jurų skautai iš tunto "Vėtra" laukia konkurso pradžios Nuotr. Stasio Skrebio
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Studentę skautų korporacijos "Vytis" vėliavos šventinimo iškilmė Kaune, 
Jėzuitų bažnyčioje 2004. 10. 16. Sv. Mišias aukoja kun. A.Saulaitis, jis 
ir vėliavą šventina. Krikštatėviai: prof.fil. Algirdas Avižienis ir Kazimiera 

Galaunienė, muziejininkė.

Skautai akademikai
Kaune

2004 m. spalio 16 d. Kauno skautai 
Vyčiai ir skautės akademikės paminėjo savo 
korporacijos 80-ies metų jubiliejų. (1924 m. 
spalio 16 d., Kaune, Lietuvos universitete 
įsikūrė akademinis skautų vienetas - 
Studentų skautų draugovė)

Jubiliejaus proga skautai Vyčiai šventi
no savo vėliavą. Į iškilmę buvome 
pakviestos ir mes - Kauno "Aušros" vyr. 
skaučių draugovė, o mūsų sesė Kazimiera 
Galaunienė pakviesta būti krikštamote. 
Krikštatėvis - VDU profesorius fil. Algirdas 
Avižienis. Vėliavą šventino, šv. Mišias 
aukojo, visus meiliai sveikino, laimino ir 
labai džiaugėsi gražiu ir gausiu jaunuolynu 
kunigas v.s.fil. Antanas Saulaitis.

80-ies metų Studentų skautų korporaci
jos jubiliejinė iškilmė - minėjimas tęsėsi 
Kauno karininkų Ramovėje. Buvo daug 
garbingų svečių ir gražių kalbų, prisimin
imų ir linkėjimų, o meninėje programoje

Vėliavos šventinimo iškilmės dalyviai Kaune, Rotušės aikštėje. Dešinėje - krikštatėviai su krikštamotės 
palyda "Aušros" vyr. skaučių d-vės sesėmis ir p. Viliu Bražėnu.
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daug juokų, pokštų, pašmaikštavimų, dainų ir šokių. 
Krikštamotė nepamiršo tradicijų - svečiams ir jubilie
jaus rengėjams įteikė krepšį "kūmos pyragų". 
Krikštatėvis palinkėjo jauniesiems Vyčiams ir sesėms 
akademikėms auginti gražią pamainą. Salėje buvo 
jaunų šeimų su vaikučiais - busimaisiais skautais.

Krikštatėvis labai globojo mūsų sesę 
krikštamotę, padovanojo atsisveikindamas jai raudoną 
rožę. Krikštamotės palydai taip pat teko po rožę! Labai 
džiaugėmės jaunatvišku renginiu, troškimu ir viltimi 
matyti šviesią Tėvynei ateitį.

LSS Kauno "Aušros" vyr. skautės
Danutė Indriūnienė ir Aldona Raugelienė

Diplomato Juozo Urbšio memorialiniame bute 2005.02.16., 
"Aušros" vyr. skaučių draugovės d-kė Bronelė Inokaitienė ir 
skiltininkė Laima Akstinaitė.

Laiškas iš Kauno
2005 m. vasario 12 d. gavome malonią Jūsų dovaną - 
žurnalą "Skautų aidą" N 6. Nuoširdžiai dėkojame. Po 
iškilmingo Vasario 16-sios - Valstybės atkūrimo dienos 
paminėjimo Karo muziejaus sodelyje, mes - "Aušros" 
draugovės skautės senjoros susirinkome į šventinę 
sueigą, šviesaus atminimo diplomato Juozo Urbšio 
memorialiniame bute.

Šių namų duris mums meiliai atveria p. Marija 
Urbšytė, sužvarbusias vasario šaltyje sušildo arbata, 
primindama, kad dėdė Juozas neišleisdavo svečių 
nepavaišinęs arbata ir geru žodžiu. Sesės uždega 
pagarbos ir atminimo žvakelę prie J.Urbšio portreto ir 
dalinasi prisiminimais, kaip minėdavo 
Nepriklausomybės dieną vaikystėje, paskui ilgais, 
niūriais okupacijos metais, kaip laukdavome radio lai
dos "Amerikos balsas" ir giedamo Lietuvos himno. 
Mūsų tėvai atsistodavo ir virpančiomis lūpomis karto
davo žodžius: "tegul Tavo vaikai eina vien takais dory
bės..." Dabar giedame laisvai visi, tačiau taip tiesiai ir 
pasitempę nestovime, kaip stovėdavo mūsų tėvai ir 
seneliai...

Pasidžiaugėme Jūsų atsiųstu S.A. žurnalu. 
Keturios sesės jau buvo suspėjusios perskaityti ir dali
nosi įspūdžiais, gėrėjosi gražiomis nuotraukomis, 
vaizdais ir žinutėmis iš skautiškos veiklos plačiame 
pasaulyje. Visoms sesėms labai patiko pagerbimas 
Išėjusiųjų Amžinybėn bendražygių sesių ir brolių 
skautų.

Linkime sėkmės sunkiame ir labai gražiame spau
dos darbe!

L.S.Seserijos Kauno "Aušros" vyr. skaučių draugovė
Draugininke Br. Inokaitienė
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VADOVAMS

Nakties žaidimai
v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ

_ akties žaidimai labai naudingi, nes jie padeda 
I jaunam žmogui ugdyti pasitikėjimą savimi, 

JL \l būti drąsiam ir nebijoti tamsos, apie kurią 
vaikystėje girdėjo daug pasakų. Gerai, jeigu žaidžiant 
šalia yra suaugusiųjų, jie padės pamažu išmokti nebi
joti tamsos.

Skautų amžiaus vaikai turi miegoti maždaug 9 vai. 
per parą, todėl žaidimai tamsoje pradedami sutemus ir 
baigiami anksti. Jei reikia, kitą dieną miegama ilgiau 
arba popiet skelbiamas poilsis.

Pirmieji žaidimai stovykloje būna vos temstant, 
kad žaidėjai priprastų prie žvaigždžių, medžių šešėlių, 
nakties gyvūnėlių ir garsų, drėgnos žemės ir kitų 
kvapų. Parenkamos aikštelės, kur geriau matyti ir 
mažiau pavojaus susibraižyti šakomis ar nugriūti.

Svarbu žinoti, kiek dalyvių žaidžia, o pasibaigus 
žaidimui skilties ar grupės vadovas savuosius 
suskaičiuoja ir praneša vadovams. Būtina sutarti, kada 
žaidimas baigsis ir koks signalas skelbs jo pabaigą, 
nustatyti aiškias žaidimo ribas, o jei reikia - prie ribų 
ar keblesnių vietų (pelkių, daubų, sunkiai matomų 
tvorų ir t.t.) skirti po budintį žmogų. Naktiniai žaidi
mai paprastai žaidžiami tyliai ir be žibintų, nors pas
taruosius saugumo sumetimais galima ir pasiimti. 
Planuodami žaidimus vadovai rūpestingai įvertina 
visas galimybes, turimas priemones, aplinką, laiką, 
dalyvių amžių.

Švyturėliai. Du žaidėjai išeina iš anksto numatytu 
keliuku. Maždaug kas minutę jie uždega žibintą, 
atsukdami į žaidėjų pusę. Kiti žaidėjai tuodu pirmuo
sius seka, kol visi sugrįžta į stovyklą.

Šviesos link. Vedėjas stovi viduryje žaidimo ploto, 
kuris gali būti nelygus, apaugęs įvairia augmenija. 
Kartas nuo karto iškelia žibintą, tuojau vėl jį užgesin
damas. Komandos iš skirtingų pusių traukia į šviesą. 
Pirmoji komanda, kurios visi nariai pasiekė žibintą, 
laimi. (Atsiminti, kad per nakties žaidimus viską reikia 
daryti tyloje).
Rasti paparčio žiedą. Galima net nesakyti, kad jo 

ieškoma, nes tada mažiau įgudę mieliau smarkiai 
bėga, šūkauja, veržiasi jėga, negu stengiasi slinkti, tyli
ai pastovint, stebint, klausantis. Nakties žaidimai lav
ina tam tikras jusles ir padeda visiems manytis tamso
je (pavyzdžiui, kai dega namas, nuo dūmų būna 
tamsu, tada svarbu klausytis garsų).

Sužinoję uždavinį, žaidėjai dairosi, kol toli 
miškelyje ar krūmuose pamato raudoną švieselę - 
žibintą ar raudonu stiklu pridengtą žvakę.

Pasiekę "paparčio žiedą", žaidėjai tyliai susėda ir 
laukia. Palaukia, kol susirenka visi, tada pasidalija 
žaidimo įspūdžiais ir sėkme, truputį padainuoja ar 
pagieda ir eina miegoti.

("Kito link". Žaidimai ir sielovados pratimai jaunimui.
Parengė Antanas Saulaitis SJ)

Į stovyklą su daina!
irus Šventam Tėvui, amerikiečių bažnyčioje 

|\ /I Mišių metu choras giedojo lenkišką giesmę. 
_L V J-Klausiausi ir, atpažinusi melodiją, šypso
jausi... "Aušros Vartų" skaučių tunte 1961 m. 
paruošdavau skautiškas valandėles "Margučio" radio 
programai Chicagoje. Vienoje programoje apie kuni
gaikštienę Birutę, tarp visų gražių dalykų, draugovė 
pabaigai sudainavo "Ant krašto marių, Palangos 
miestely..." - dainą apie Birutę. Ir ką aš tada žinojau, 
kad tos vaikystėj išmoktos dainos melodija yra lenkų 
giesmė "Bože coš Polska"!? Nenorom suklydau. Tuoj 
pat "Drauge" (1961 m. rugpjūčio 31d.) muzikas 
J.Bertulis parašė straipsnį "Pateisinamosios ir 
nepateisinamosios paklaidos". Skautai gavom pylos. 
Tarp visko muz.J.Bertulis rašė: "O juk turime parankė
je tiek daug muzikų, turime net autentinės medžiagos 
skyrių - Muzikologijos archyvą, kodėl nepanorėta jais 
pasinaudoti".

Kai esi jauna, neprityrus, Seserijoj dirbi kelis dar
bus, augini vaikus ir laboratorijoj vakarą atpili, neturi 
laiko ir, svarbiausia, supratimo, kad užsinorėjus dain
uoti, pirma eiti į archyvą pasitikrinti... O jei tas archy
vas būtų..."už šimto mylių, už žalių girių..."

Šiuo metu tokią reikiama, būtiną ir labai įdomią 
informaciją kiekvienas vadovas, kiekvienas
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laužavedys galėtumėm turėti 
prie savęs kasdieną, jeigu... 
jeigu būtų išleista "Kur tas 
šaltinėlis" - Dainų šaltinių 
Rodyklė išeivijos lietuvių 
dainorėliuose. Tai muz. ps. 
Vytauto Strolios sudaryta 
Rodyklė, kurioje yra sureg
istruotos 1865 dainos, atspaus
dintos 121 dainorėly. (Apie tai 
buvo rašyta SA 2003 m. 4 nr. 
AN)

Čia yra ilgas įvadas į tai ką 
noriu trumpai pasakyti. Esame 
pasauline skautų judėjimo, 
tarptautinės skautybės dalis. 
Džiaukimės ir dainuokime 
visas "rai,rai,rai", visas "a ram 
sam sam" prie mūsų laužų, bet 
kai atstovaujame lietuviškąją 
skautybę - budėkime! Taip pat 
labai budėkime, kai ruošiame 
dainorėlį. Kaip Pilotas, kad 
pasakė "Ką parašiau, 
parašiau", taip ir leidiny, kas 
jau parašyta ir išspausdinta - 
nebeištrinsi. Rinkdami dainas, 
atsižvelkime į skautų įstatus - 
viskas bus aišku kas tinka, kas 
netinka, kas iškrypsta iš 10-to 
įstato esmės. O kai dainorėlį 
spausdiname, nesvarbu jei jis 
yra tik tos stovyklos naudo
jimui, vienkartinis leidinėlis; 
šalia dainų tegu būna ir lei
dinio metrika: kas dainorėlį 
paruošė, kas spausdino, kas 
iliustravo, metai, vienetas, 
stovyklos vardas ir t.t. Ta pati 
taisyklė ir stovyklų 
laikraštėliams, nes jie lieka 
ateičiai, yra šaltinis istorijai.

Alė Namikienė

Čia keli Įdomesni pavyzdėliai iš muz. ps. 
Vytauto Strolios Rodyklės rankraščio;

"A ram sam sam" - iš Maroko araby folkloro. 
Dainuojama dvibalsiu kanonu.

"Ant kalno mūrai" - pažodinis vertimas iš lenky kal
bos; melodija kitokia. Sis beveik pažodinis vertimas 

skiriasi nuo lenky teksto tik keliose vietose, kur žodžiai 
"jada Mazury" ir "jedzie Mazuraczek" sulietuvinta j 
"joja lietuviai" ir "joja lietuvaičiai" (bendrinėje kalboje 
ir mūsų liaudies dainose retai užtinkama forma! - V.S.)

"Augo sode klevelis" - lietuvių liaudies daina. 
Dažnai su šia daina yra vartojamas priedainis "Viens, 
du, graži Lietuva..." Tai yra sulietuvintas skolinys iš 

Rusijos caro kariuomenės - "Ras, dva, my za caria!"

"Tam namely tam mažam" - skolinys iš vokiečių 
(In dem Walde steht ein Haus)

"Tango! Džimi, bajo, bojo tango" - skolinys iš 
Afrikos. Rinkiny JUBILEE SONG BOOK, (Compiled by 

Pip Rodgers and Donna Haley, Published by Girl Guides 
of Canada, 1 982) prie šios dainos nurodoma tik, kad 

tai "African Chant", ir nieko daugiau.

"Vai kelkitės vaikeliai" - vertimas iš vokiečių 
(Erwacht ihr Schlaeferinnen) Muzika Jakob Gottfried 

Ferrar. Kai kur klaidingai rašoma, kad tai "sutartinė". 
Dainuojama tribalsiu kanonu. Si daina išversta j daugelį 

kalbų ir žinoma įvairiais pavadinimais: (Ho! Ev'ry 
Sleeper Waken), (From Out the Battered Elm Tree), 

(Dans la foret lointaine)
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PRAEITIES PUSLAPIUOSE

1987 m. "Skautų aidas"

Birželio 20-21 d. Bostone vyko Atlanto rajono 
skautų sporto šventė, kurią ruošė Bostono "Baltijos" ir 
"Žalgirio" tuntai. Šventės atidaryme ir varžybose daly
vavo 74 įvairaus amžiaus sportininkai iš New Yorko ir 
Bostono. Atidarymo metu buvo paleisti į orą 29 balion
ai (29-oji sporto šventė), tuntininkai v.s. Laima 
Kiliulienė ir ps. Vytautas Jurgėla uždegė sporto šven
tės ugnį, tylos minute prisiminta a.a.v.s. Paulina 
Kalvaitienė. Ji savo laiku Lietuvoje reiškėsi lengvoje 
atletikoje, o Bostone vadovavo vilkiukams ir ruošdavo 
vaidinimus Kaziuko mugėms. Varžybose pasižymėjo 
sportininkai: Jūratė Bartytė, Gediminas Budreckis, 
Gina Jankauskaitė, Tomas Matusaitis, Nida 
Stankūnaitė ir Vilius Widugiris. Brolijos Atlanto rajono 
pereinamąją taurę laimėjo Bostonas.

38-oji skautų stovykla 1987 m. Anglijoje pavadinta 
"Karaliaus Mindaugo" vardu. Stovyklai vadovavo 
s.S.B.Vaitkevičius, padedamas v.s. J.Maslausko. 
Brolijos pastovyklės viršininku buvo ps. V.O'Brien, 
Seserijos - vyr.sk. sl.Alma Traškaitė, giliukų ir liep
snelių vadovė - s. Gajutė O'Brien. Instruktoriais buvo 
v.s.J.Maslauskas, v.s. J.Traškienė, iš Vokietijos atvykusi 
"Aušros" t. tuntininkė v.s.fil.M.Mickienė, ps.dr. 
R.Valteris, s.v.v.sl.P.Mickus, s.v. T.Philpott ir v.sl. 
D.Traškaitė. Visi stovyklautojai autobusu vyko į 
Londoną dalyvauti Lietuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejaus šventėje.

Gruodžio 31 d. Australijoje prasidėjo XVI-oji 
Pasaulio Skautų Jamboree. Rašo v.s.Balys Barkus: 
"plačiau džiamborėją apžiūrėjau su Sydnėjaus skau
tininkais B.Žaliu, J.Zinkum, V.Gaidžioniu, A.Jakštu ir 
Romu Pakalniu, svečiu iš Amerikos. Taip pat šią 
džiamborė aplankė v.s.fil. Eugenijus Vilkas su žmona 
v.s. Irena ir bendrakeleiviais p. Koriais (visi iš Los 
Angeles). Brolį Vilką sausio 2 d. globojo Tarptautinė 
Senųjų skautų ir skaučių draugija - International 
Fellowship of Former Scouts and Guides. Brolis Vilkas 
yra tos draugijos Kalifornijoje pirmininkas; tuo pačiu 
jau ilgesnį laiką atstovauja lietuviams. International 
Fellowship palapinėje jis iškabino didelę diagramą, 
kurioje buvo įvardinti to skyriaus nariai ir atstovau

jamų kraštų vėliavos, jų tarpe ir mūsų trispalvė! Be to, 
prie svečių registracijos stalo gulėjo pluoštas knygučių 
anglų kalba - "Lithuanian Scouting", "Lithuania" ir 
"600 Years Christianity in Lithuania"; jas pristatė skau
tininkai E.Vilkas ir B.Barkus. Tai buvo gera proga 
supažindinti kitus su Lietuva ir mūsų skautija."

1988 m. "Skautų aidas"

VII Tautinėje stovykloje, 1988 m. vykusioje JAV, 
Kensington, OH, buvo suruošta Juodojo kaspino diena 
(apeigas paruošė Vasario 16 gimnazijos skautai), 
kurios metu VII Tautinės Stovyklos dalyviai pasirašė šį 
raštą:

"Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai!

Susirinkę septintoje Lietuvių skautų tautinėj stovykloj, 
kurioje dalyvauja lietuviai skautai iš viso laisvojo pasaulio, 
sveikiname Jus, mininčius rugpjūčio 23-čią. Žinokite, kad ir 
mes minime šią juodą dieną.

Meldžiamės, kad Jūsų minėjimai Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Kretingoje bei Rygoje ir Taline įvyko be kliūčių.

Karštai tikime, kad Molotovo-Ribbentropo slaptas susi
tarimas, atėmęs Lietuvos Nepriklausomybę, bus panaikintas 
ir ši 1988 metų juodoji diena bus paskutinė.

Mūsų tautos aušra jau čia. Savo veikla siekiame iškelti 
Lietuvos vardą ir jos okupaciją pasaulio visuomenės akyse.

Lai Dievas laimina mūsų brangią tėvynę Lietuvą. 
Budime kartu su Jumis siekdami jos laisvės".
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Skaučių Susimąstymo Dienos proga galvoju apie Jus. 
Linkiu sveikatos ir ištvermės. Taipogi, siunčiu mažą 
aprašymėlį mūsų būrelio Vasario 16-osios sueigos.

Sesė Ritonė R.

"Nerijos" tunto gintarės kandidatės sunkiai dirba 
šiais metais. Jos yra geros mokinės gimnazijoje, taip 
pat vadovės sueigose.

Budėki t ir Gero Vėjo!
j.ps.Kristina Mattienė

Kaip matai, nors ir "kitam sviete" gyvendama, 
"Skautų aido" nepamirštu. Linkiu nesušalti ir man 
truputį sniego "atsiųsti", nes čia amžinoj vasaroj aš jo 
pasiilgau! Iš tikrųjų, ši vasara nekaršta visų nuste
bimui ir mano malonumui.

Buvau Vasario 16 šventėje Sydnėjuje, o šiandi
en teko lankytis "Aušros" tunto surengtoje Kaziuko 
mugėj, apie kurią vėliau parašysiu. Budžiu iš toli!

Sesė Nijolė

Siunčiu mūsų jūrų jaunių vardus ir pavardes tai 
gražiai nuotraukai, kurią dėsite į "Skautų aidą". Ačiū 
už suteiktą progą mūsų sesėms matytis spaudoje.

Sesė Rūta K.

Būdamas su "Skautų aidu" vienmetis, nors jis ir yra 
vienu mėnesiu vyresnis, negaliu skirtis nuo jo, jis tapo 
savas.

Nuo pirmųjų dienų jis lanko mano namus, nes 
vyresnysis brolis prenumeravo Lietuvoje, po jo tąsiau 
aš gyvendamas ten, ir Vokietijoje, ir čia Amerikoje. Jis 
bus su manim iki iškeliausiu į dangiškosios draugovės 
eiles.

Vis Budžiu!
Zenonas Dučmanas 

Artėjant vasarai ir stovykloms, visiems "Skautų aido" 
darbuotojams linkiu geros sveikatos ir sėkmės neleng
vame spaudos darbe, kuris mus visus džiugina!

Budėdamas!
F.Mockus

Siunčiu prašytas šeimų nuotraukas. Mūsų abu 
vadovai Nida Angeliadis ir Tomas Lora skautininko 
įžodį davė drauge Atlanto rajono "Baltijos" stovykloje 
pernai vasarą. Nuotraukos darytos Algio Cesnaviči- 
aus.

Taip pat siunčiu vieną labai seną ir gražią nuo
trauką tavo kartotekai. Sėkmės!

Sesė Lilė

Siunčiu pora nuotraukų iš Kaziuko mugės 
Washingtone. Pas mus mažiukai auga kaip pupos. 
Labai smagu matyti naujų skautukų eiles. Jau ir mano 
anūkėlis Matukas davė vilkiuko įžodį. Trečia generaci
ja! Ar čia senai Paulius buvo vilkiukas... Na, užteks 
sentimentų... vistiek smagu, kad įdėtos pastangos 
nenuėjo veltui.

Sesė Meilė

Didelė mūsų pagarba ir padėka Jums visiems. Darbo 
daug ir jis yra nelengvas. Tačiau viso to pasėkoje 
"Skautų aidas" yra lyg švyturys kuriame atsispindi 
visos skautijos darbai ir siekiai. Lai gyvuoja "Skautų 
aidas"! Jo paramai skiriame 50 dol. auką.

s.St.Zabulis
Hartfordo skautŲ,-iy vietininkas
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LSS Seserijos ir Brolijos 
vyr.skaučių/gintarių/vyčių/budžių suvažiavimas

Norime pranešti, kad LSS Seserija ir Brolija ruošia oficialų vyr.skaučių, gintarių, vyčių ir 
budžių suvažiavimą šią vasarą, liepos 22-24 dienomis, Camp Sullivan, Tinley Park, IL.

Ši stovyklavietė randasi Cook County Forest Preserve District Čikagos pietiniame 
priemiestyje. Dalyvauti gali tik pilnateisiai Lietuvių Skautų Sąjungos nariai, užsimokėję 

2005 metų nario mokestį ir turintieji atitinkamus kaklaraiščius, o ne kandidatės,-ai.

Formas galima rasti tinklalapyje, www.budek.org ir sekti "Suvažiavimas 2005." 
Registracijos mokestis:$25.00, kuris bus įskaitomas į suvažiavimo kainą:$85.00.

Prašome užpildytas anketas ir registracijos mokestį grąžinti iki liepos 1 dienos. Čekiai 
rašomi: "Lithuanian Scouts Association."

Alvida Bankus 
102 Willow Creek Lane 

Willow Springs, IL 60480

Dalyviai galės rinktis stovyklavietėje nuo 4 v.p.p., liepos 22 d., penktadienį. Programa 
prasidės 7 v.v ir baigsis liepos 24 d., sekmadienį, 1 v.p.p.

Suvažiavimo komitetas yra įdėjęs daug pastangų suruošti įdomią, prasmingą, skautišką ir 
smagią programą . Suvažiavimas bus vedamas pagal skautiškos ideologijos principus ir 

taisykles, įskaitant ir Cook County Forest Preserve District taisykles. Pažeidimas bet 
kokios taisyklės nebus toleruojamas.

Jei turite klausimų, prašome skambinti ps.fil. Alvidai Baukutei-Rukuižienei:708.839.9844 
arba ps. Viktorui Puodžiūnui:630.243.8432.

LSS vyresnių skaučių/gintarių skyriaus vedėja 
ps.fil. Alvida Baukutė-Rukuižienė 

LSB skautų vyčių/budžių skyriaus vedėjas 
ps.vs. Viktoras Puodžiūnas
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"Skautų aido" rėmėjai:

Aukos:

Hartfordo skautų,-iy vietininkija per s.St.Zabulį $50.00

Garbės prenumeratos:

Z.Dučmanas, Cleveland, OH.

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė
“Skautų aido” administratorė
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