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DIEVUI. TĖVYNEI. ARYIMUI

Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi?
Ar supos paukščiai tavo šakose?...

(nežinomo autoriaus)

ietuvių Skautų Sąjungai švenčiant auksinę 
penkiasdešimtąją sukaktį, "Šarūno" slėniu Rako 

1 J stovyklavietėje link skautų vyčių aikštelės žengė 
broliai vyčiai. Ten jų laukė aukštas, labai gražus, lauko 
gėlėmis apkaišytas skautų vyčių kryžius. Tą kryžių V- 
os Tautinės stovyklos proga pastatė p.s.v.s.dr. 
Romualdas Povilaitis. Pats sujungė kryžiui medį, pats 
skautų Lelijėlėmis ir Gedimino stulpais išdabino, pas
tatė ir tvorele aptvėrė.

"Man Kryžius - tai visos trys mūsų šūkio 
dalys Dievui-Tėvynei-Artimui sueinančios į 
vieną", - sako brolis Romas.

Skautų vyčių kryžius Rako stovyklavi
etėje atlaikė virš 30 karštų vasarų ir žvarbių 
žiemų. Prieš 4 metus brolis Romas padarė naują 
skautų vyčių kryžių iš žalsvo kedro medžio ir, su biči
uliais vyčiais, vėl iškėlė jį Rako ąžuolyne - "tegu 
žygiuoja pro jį ir toliau mūsų jaunimas".

Kitas s. Romo Povilaičio darytas šio krašto 
medžio kryžius iškilo šią vasarą Lietuvoje, Kryžių 
kalne netoli Šiaulių. ASK "Lituanicos" klubo vadovai 
paprašė brolį Povilaitį padaryti kryžių atžymėti jų 
kelionei į sporto šventę Lietuvoje. Kryžių brolis Romas 
pastatė 7 pėdų aukščio, iš kedro medžio ir papuošė 
gintarais. O tvorelėje surašytos visos sportininkų 
pavardės. O kaip jie tokį didelį kryžių nuvežė? Trijuose 
lagaminuose! Kryžius buvo padarytas išardomas, iš 
dalių, kurias nuvežę Lietuvon mūsų sportininkai

Prie ASK "Lituanicos" klubo kryžiaus Stepas Žilys, s.dr.

Romas Povilaitis, ps. Daina Siliūnienė ir dr. Donatas Siliūnas

s.v.s.dr. Romualdas Povilaitis

vykusiai sustatė.
Mažų kryželių 

brolis Romas padarė 
jau be skaičiaus - 
šimtinėmis. Jie labai 
dailūs, iš vario, gin
tarais puošti. Tokį 
vieną ir Kryžių kalne 
savo šeimos vardu 
pakabino... Lie tu vai 
atgavus nepriklau
somybę, s.dr. Romas 
Povilaitis vyko ten 

ne kartą. Jis 
veždavosi 

visus savo, 
dantų 

gydytojo, 
instrumentus, net rentgeno aparatą ir gydydavo 

dantis, su vietiniais dalinosi savo žiniomis, vakari
etiškais metodais. Taip skautas vytis vykdo savo šūkį 
Tarnauti!

Skautiškoje rikiuotėje brolis Romas yra nuo 
pačių pirmųjų lietuvių skautų dienų Chicagoje 1949 

metais. Dar prieš įsteigiant skautų "Lituanicos" tuntą 
buvo "Sakalų" skiltis, ir tas vienas "sakalas" Romas 
budėdamas tarnauja Dievui, Tėvynei ir Artimui iki šių 
dienų. Kol siekė mokslo, brolis Romas dirbo ir kelis 
metus buvo draugininku "Lituanicos" tunte. Dantų 
gydytojo diplomą įgijo 1962 m. ir netrukus LSB vadijo- 
je (1964-1972 m.) buvo skautų vyčių skyriaus vedėju. 
1968 m. išleista jo redaguota knyga "Skautas Vytis", 
buvo instruktorium vadovų stovyklose. Priklauso 
"Pik. Juozo Šarausko" židiniui ir yra vienas iš penkių 
Lietuvių Skautų Brolijoje prityrusių skautų vyčių.

"Mes visi darom ką galim. Bet, žinai, prieš dešimtį 
metų valgiau pietus su mama "Seklyčioje"; priėjo 
nepažįstama moteris ir man sako, kad ji žino, jog aš 
skautas vytis ir todėl prašo mane, kad nuvežčiau 
Lietuvon pinigus jos šeimai! Tai buvo pats didžiausias 
komplimentas!" - sako Romas.

Ilgiausių metų s.v.s.Romualdui Povilaičiui ir ačiū 
už pavyzdį!

v.s. Alė Namikienė
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TAI - MUSŲ SKAUTYBE
VYRESNIOJO IR JAUNOJO VADOVO SANTYKIAI

v.s. Česlovas Senkevičius

Pabūkime šią akimirką poet
ais ir romantikais. 
Atidarykime visas vaiz
duotės angas ir žiūrėkime - 

kas yra MŪSŲ SKAUTYBĖ. O, ar 
tai ne žydintis, žaliuojantis ir labai 
šakotas medis? Pridėkim dar dan-

Vadovams,-ėms skautiškoje šeimoje grupuotis pagal 
amžių nebūtų tikslu. Praktika rodo, kad grupavimasis, 
norim ar ne, vyksta daugiau pagal pajėgumą, aktyvumą 
ir norą dirbti

gaus žvaigždynus, paskutinį 
stovyklos vakarą prie laužo, kai jauti, kad liepsnos tau 
šneka, ir nubrauki ašarėlę, atsisveikindamas su drau
gais... Tai kažkas daugiau jaučiamo, mažiau žodžiais 
išsakomo. Tai metų eilė nuo pat vaikystės iki jauno 
vadovo pareigų. Kažkas surišta, sava, neišmainoma į 
nieką.Tai - MŪSŲ SKAUTYBĖ.

Ką mes jai davėme ir ką duodame. Ką esame 
pasirįžę jai duoti? Ką iš jos norime gauti? Ieškodami 
surasime skirtingų požiūrių, nuo kurių ir pačios skau- 
tybės vertinimas prasideda. Pagal tuos požiūrius ir 
norai skirtingi. O juk tas NORAS būti skautu-skaute 
yra viskas. Be jo niekas nepadės. Ir kas gi tas NORAS? 
Idealizmas, ar šiaip kas? Kiekvienas gal apie tai 
pagalvoja ir skirtingai.

Mūsų organizacijoje įvairūs kursai yra labai 
naudingi ir rekomenduotini. Jie paruošia skiltininkus, 
draugininkus, žodžiu, vadovus specialistus. Bet kas ir 
kaip įkvepia norą būti skautu-skaute, šiuo atveju 
vadovu-vadove? Nuo šito "kas" ir priklauso santykiai 
su kitais. Vieni daugiau idealistai, kiti - veikiami kitų 
motyvų. Ir visi sutelpa, sakysim, vienam tunte, turi 
dirbti bendrą darbą ir santykiauti. Dar - yra svarbus 
amžiaus skirtingumas, nors jis ir nėra lemiantis. 
Vadovams,-ėms skautiškoje šeimoje grupuotis pagal 
amžių nebūtų tikslu. Praktika rodo, kad grupavimasis, 
norim ar ne, vyksta daugiau pagal pajėgumą, 
aktyvumą ir norą dirbti. Taigi, iš tikro, senų ir jaunų 
vadovų problemos neturėtu būti. Problemos praside
da, kai aktyvūs maišosi su pasyviais, ir kai nesugeba
ma pasirinkti tinkamus žmones, kai plaukikams liepia
ma bėgti, o bėgikai kišami į vandenį...

Kalbant apie jaunesniuosius ir vyresniuosius 
vadovus, 15 metų skiltininkui 30-ies metų tun- 
tininkas gali atrodyti senas, o 60 m. tėvui tas pats 
tuntininkas - dar vis vaikas, kuriuo net pasitikėti ne 

visuomet galima... Taigi, jei skautavime griežtai laiky
tumės amžiaus ribų, prieitume net prie juokingų 
dalykų. Pav. jei jauno ir vyresnio vadovo riba imtume 
35 metų amžių, tai kuris nors vadovas savo gimtadi
enio išvakarėse dar svarstytų klausimus su jaunimu, o 
rytojaus dieną jis jau nebeturėtų teisės balsuoti, nes ta 
teisė palikta tik jaunimui...

Poetas Alfonsas Šešplaukis Tyruolis ir v.s. Česlovas Senke

vičius literatūros šventėje Chicagoje 2004 m.
Nuotr. Z.Degučio
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Hamiltono Skautai ir vilkiukai su vadovais.

Tema labai šakota ir reikalautų specialaus aptari
mo. Čia bandom paliesti dviejų kategorijų santykius 
skautų vadovavime.

Vyresnieji. Kas jie? O... tai kieti riešutai. Jokių 
kompromisų lietuvybės reikaluose. Lietuvą kuria 
šiame žemyne. Praradę savo gimtą kraštą, mokslus, 
nuosavybes ir ten veikusią Skautybę - čia viską nori 
atkurti, perduoti kalbą, papročius ir t.t.

Jaunesnieji. Kas jie? Čia gimę daugiausia skau
tiškų šeimų vaikai. Didesni realistai negu jų tėvai. 
Daugiau linkę pasinaudoti gyvenimo teigiamomis 
gėrybėmis. Dažnai sudaro angliškai kalbančių lietuvių 
grupę.

Šitos dvi grupės dirba bendrą darbą, turi bendrų 
reikalų ir, užtat, neišvengiamas jų santykiavimas. Ir tas 
santykiavimas, kiek praktika mums rodo, yra geras, 
įmanomas ir labai naudingas ten, kur reiškiasi, kad ir 
ne vienodu supratimu, VIENODAS AKTYVUMAS, 
kur noras skautauti ir vadovauti nėra išblėsęs. Tiek 
senesnių, tiek jaunesnių tarpe buvo ir bus vadovų, 
kurie nebeturi tinkamos ugnies vadovauti. Su tokiais, 
kas bemėgintų santykiauti, yra vienas vargas ir, 
dažnais atvejais, net laiko gaišinimas. Todėl santykiu
ose labai svarbu:

Noras vadovauti ir turėti aiškius motyvus - kodėl?
Atitikti savo pareigose.
Savo darbais įrodyti reikalingumą (esi čia ir čia 

reikalingas)
Pasitikėti kitais su kuriais bendrauji. •
Būti atviram ir, kai reikia, pasakyti, kad vadovauti 

nebegali.

Praktika rodo, kad tinkamas vyresnių ir jaunesnių 
vadovų derinys duoda gerus rezultatus. Sakysim, 
draugovėje ar tunte, jei reikalinga pagalba, draug

ininkas ar tuntininkas gerai daro pakviesdamas 
atskiroms sritims reikalingus žmones visai 
nežiūrėdamas į jų amžių. Jei rikiuojasi kitaip, dažnai 
veikla šlubuoja. Tolydžio ateina dar nauja vadovų 
grupė - tai jau čia užaugusių jaunų tėvų grupė, kuri 
skautauti atsiveda savo vaikus. Ir kai kils kada jų san
tykių su jaunais vadovais gvildenimas, tada jie bus tiek 
geri, kiek kas norės dirbti MŪSŲ SKAUTYBEI. Jei kada 
prarasime (to nelinkėčiau) ambiciją turėti savąją lietu
viškąją Skautybę, tada be abejo, ir problemos bus kitos. 
Šiandien - džiaugiamės savąja skautybę, savomis 
stovyklavietėmis ir su pasididžiavimų keliame 
SAVĄJĄ TRISPALVĘ vėliavą.

(buv. "Skautų aido" redaktorius v.s.Č.Senkevičius 2005 m. 
pavasarį viešėjo Lietuvoje. Mariaus Katyliškio bibliotekoje, 
Pasvalyje, yra saugojami v.s. Senkevičiaus raštai, nuo
traukos, dokumentai. AN)
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
LSS Tarybos korespondentinio posėdžio # 5 protokolas

Vadovybės Nutarimų Nuostatų Keitimo Reikalas 

2005 m. liepos 12 d.

1. L.S.S. Tarybos korespondentinis posėdis # 5 buvo šaukia
mas 2005 m. birželio 7 d. su tikslu svarstyti vieną L.S.S. 
vadovybės Nutarimų Nuostato keitimą.
2. Dalyviams pristatyta sekanti posėdžio darbotvarkė: 

Medžiaga pristatoma Tarybos nariams
2005 m. birželio 7 d.
Balsavimas vyksta elektroniniu paštu iki
2005 m. birželio 15 d.

Balsai suskaičiuojami
2005 m. birželio 16 d.
Rezultatas pranešamas Tarybos nariams
2005 m. birželio 16 d.
Protokolas išsiuntinėjamas Tarybos nariams
prieš 2005 m. liepos 16 d.

3. Posėdyje dalyvavo visi Tarybos nariai, kurie išvardinti bal
savimo rezultatų lape.
4.2005 m. birželio 16 d. gauti balsai buvo atžymėti balsavimo 
rezultatų lapelyje, kuris tuoj pat buvo pristatytas tarybos nar
iams patvirtinti, kad jų balsai buvo tiksliai įskaityti. 
Patikslinimų nebuvo.
5. Balsavimo tikslas buvo nuspręsti ar keisti, ar nekeisti par. 
1.8.a. ir 1.8.f. sumažinti reikalavimą nuo 4/5 iki 3/5 visos 
Tarybos sudėties daugumos balsuojant LSS Statuto ir By

Laws keitimo reikalais. Balsavimo rezultatai detaliai 
nurodyti balsavimo lapelyje (priedas). Jie tokie:

Už: 26
Prieš: 1
Susilaiko: 4

6. Balsavo 27 L.S.S. Tarybos nariai, taigi tik 87 % visos 
sudėties. Remiantis šiais balsavimo daviniais ir kadangi dau
giau negu reikiamos 4/5 Tarybos sudėties pritarė, skelbiame 
minėtus par. 1.8.a. ir 1.8.f. keitimus priimtus ir galiojančius 
nuo 2005 m. birželio 16 d.

Rezultatai bus skelbiami "Skautų aide" ir "Skautybės Kelio" 
laidoje.

Šiuo protokolu L.S.S. Tarybos korespondencinis posėdis # 5 
užbaigtas. Visi gauti balsavimo lapeliai sunaikinti.

Budėkime!
Gero Vėjo! Ir 

Ad Meliorem!

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

Lietuvių Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmininko

Įsakymas Nr. 14 
L.S.S. Vadovybės Rinkimai

2005 m. rugpjūčio 22 d.

Par. 1: Remiantis Lietuvos Skautų Sąjungos vadovybės 
rinkimų nuostatais, naujos 2006- 2008 m. vadovybės 
rinkimai vykdomi pagal prisegtą darbotvarkę.

Par. 2: s. Edvardas Andriušis, gyvenąs prie Čikagos, 
paskirtas rinkimų prezidiumo pirmininku. Brolis Edis 
kviečia narius į rinkimų prezidiumą pagal savo 
nuožiūrą. Galutinis prezidiumo sąstatas pristatomas 
LSS Pirmijai patvirtinti.

Par. 3: Nuoširdžiai dėkoju broliui Edžiui apsiėmusiam 
šias labai atsakingas pareigas ir linkiu jam ir rinkimų 
prezidiumui ištvermės sėkmingai atlikti šį svarbų 
darbą.

Budėkime! 
Gero Vėjo! Ir 

Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
L.S.S. Tarybos Pirmininkas
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30 metų
LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDUI

."Sesės ir broliai, steikime lietuvių 
skautų fondą!" - kongresinėje sueigoje 
pasakė v.s. Vytautas Skrinskas iš 
Toronto.

Tai buvo 1966 - Jaunimo metais, 
liepos 3 d., Jaunimo centre, Chicagoje 
vadovų, vadovių susitikimo sueigoje 
kurioje dalyvavo sesės ir broliai iš JAv, 
Kanados, Anglijos, Australijos, V. Vokietijos. 
(Čia rašančioji buvo tos sueigos sekretorė- 
protokoluotoja. red.)

Pažvelkime į kokią dirvą krito brolio 
Skrinsko žodžiai -

Po tos kongresinės-susitikimo sueigos 1966 m. 
rašė "Skautų aide" redaktorius v.s. Antanas
Saulaitis:

DIDIEJI JAUNIMO METŲ (VYKIAI
Salia mūsų organizacijos ruoštų dalykų, pvz., 

parodų, švenčių, sąskrydžių, iškylų ir ypatingai gausių 
stovyklų, šiais Jaunimo metais subrusta ir visų, labiau
siai viso lietuviškojo jaunimo laisvajame pasaulyje.

Štai lietuviškojo jaunimo iš daugelio kraštų lyg 
vadovų stovykla - studijų savaitė Dainavoje. Tuoj po 
jos ten pat didžiulė lietuvių jaunimo stovykla, dau
giausia akademinio amžiaus.

Po to Chicagoje seniai lauktas ir labai vertingai 
įvykęs Jaunimo kongresas, kurio, kaip ir minėtų 
stovyklų, geras aidas banguos dar ilgai jaunos kartos 
širdyse.

Chicagoje tuo metu pastatyta lietuviškoji opera 
"Lokys".

O milžiniškoji Dainų Šventė Chicagoje praėjo kaip 
koks lietuviškumo viesulas, skelbdamas lietuvių 
pajėgumą.

Nepaprastai džiugu, kad lietuvių skautybės 
sąjūdžio žmonių ne tik buvo visur, ne tik prisidėjo, bet 
daug kur labai dirbo, kūrė ir vadovavo. Valio jiems!

Jaunimo metai pasireiškia šauniais darbais!"

Lietuvių Skautų Sąjunga tuo metu, galima 
sakyti, žydėjo! 1968 metais minėjo 50-ies metų sukaktį 
V-ąja Tautine stovykla, Rake, ML, sutraukusia virš 
2000 skautų ir skaučių.

Tokiai minčiai, kaip fondo įsteigimas, 
dirva buvo gera, bet pareikalavo daugiau 
laiko ir pastangų. Knygoje "Lietuviškoji 
Skautija 1945-1985" v.s. Juozas Toliušis 
rašo:

"1974 m. žiemą Pirmijoje (ypač 
/ P.Molio ir Č.Kiliulio pastangomis) imtasi 

/ konkrečių žygių tokiam fondui steigti. 
/ Buvo svarstyti ir paruošti fondo nuostatai, 

• kurie, 1975 m. Tarybai priėmus, įgyvendinti: 
įsteigiamas LSS Lietuviškosios skautybės fon

das (LSF). Iš Sąjungos iždo (po 1963, 1968 ir 
1973 m. sukaktuvinių stovyklų įplaukų gerokai 

išaugusio) pervedus dešimt tūkstančių dolerių į 
naująją LSS instituciją, sudaroma šio fondo

finansinė užuomazga."
Tuoj pat Lietuvių Skautų Brolijos vadijos 

nutarimu, iš Brolijos iždo Lietuviškosios skautybės 
fondui paskirta 3000 dol. Brolijai tuo metu vadovavo 
VS - v.s.fil. Petras Molis, VSP - v.s. Česlovas Kiliulis.

Pirmoji fondo valdyba sudaryta Bostone: v.s. 
Česlovas Kiliulis - pirmininkas, v.s.dr. Jurgis Gimbutas 
- vicepirmininkas, v.s. Fiorentina Kurgonienė - 
vicepirmininkė, v.s.fil. Kostas Nenortas - iždininkas, s. 
Saulė Šatienė - sekretorė. Netrukus į valdybą įsijungė 
ps.fil. Julius Špakevičius, jis suprojektavo fondo 
ženklą.

Paskelbtos fondui aukotojų kategorijos:
I. Fundatoriai - paaukoję $1,000.00 ar daugiau
II. Garbės Rėmėjai - paaukoję $500.00 ar daugiau
III. Rėmėjai - paaukoję $100.00 ar daugiau
IV. Aukotojai - paaukoję mažiau kaip $100.00

Pirmieji dvylika aukotojų buvo:
Laima ir Česlovas Kiliuliai $500.00
Raminta ir Petras Moliai 100.00
Power Engineering Co., Inc 100.00
Kazys Šimėnas 25.00
Atlanto rajono Seserija 100.00
Juozas Maslauskas (Anglija) 10.00
Atlanto rajono Brolija 100.00
Ona ir Antanas Saulaičiai 150.00

(pomirtinis artimųjų įnašas)
Vaclovas Plioplys 100.00
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Pirmoji LS Fondo valdyba. Sėdi: s. Saulė Šatienė, v.s. Fioren
tina Kurgonienė ir pirmininkas v.s. Česlovas Kiliulis. Stovi: v.s. 

Kostas Nenortas ir v.s.dr. Jurgis Gimbutas.

Lietuviškosios Skautybės Fondas - Kertinis akmuo... po dešim
ties mėty sėkmingo darbo drąsiai galėjo pasakyti suvažiavime 
1985 m. LSF pirmininkas v.s.Č.Kiliulis.

Antanas Bričkus . 135.00
Zofija Kiliulienė 1,000.00
Lietuvių Skautų Brolija 3,000.00

Dail. Vytautas Ignas, be jokio honoraro, sukūrė 
grafikos darbą "Skautija", kurį skyrė Lietuviškosios 
Skautybės Fondui. Šio kūrinio atspaudai įteikiami 
stambesniesiems fondo aukotojams.

Fondo administravimo išlaidoms padengti valdy
ba rengė kultūrines popietes, parodas, loteriją, o fondo 
atstovai savas išlaidas užmoka patys.

Po vienerių metų darbo, LSF iždininkas v.s.fil. 
K.Nenortas "Skautų aide" paskelbė:

"Su 1976 metais Lietuviškosios Skautybės 
Fondas sėkmingai baigė savo pirmuosius veiklos 
metus. Metų pabaigoje Fondo kasoje buvo 18,715.33 

Didieji fondo rėmėjai apdovanojami šiuo dail. Vytauto Igno 
kūriniu.

dol., palūkanų už šią sumą gauta 1,002.22 dol. 
Palūkanos persiųstos LSS Tarybos Pirmijai ir bus 
panaudotos skautų ir skaučių veiklai stiprinti. Fondui 
suaukoti pinigai lieka neliečiami.

Praėjusiais metais fondan įsirašė 117 aukotojų."
Kadangi vienas iš fondo tikslų - remti skautišką 

spaudą, tai pirmininkas v.s.Cėslovas Kiliulis pasiūlė 
perimti iš Tarybos Pirmijoš v.s. Petro Jurgėlos 
"Lietuviškoji Skautija" knygos platinimą ir pelną skir
ti fondui. Taip buvo pradėtas leidinių skyrius fonde. 
LSS 60-ties metų veiklos sukakčiai paminėti (1978), 
LSF valdyba išleido dail. Vytauto Jonyno sukurtą voko 
ženklą, Sąjungos 65-am jubiliejui - dail. Romo Viesulo 
voko ženklą, o Jubiliejinės stovyklos metalinį 
ženkliuką sukūrė ps.dail. Julius Špakevičius. Minint 
šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktį (1484-1984), 
LSF valdyba išleido voko ženklą sukurtą dail. Antano 
Tamošaičio, o 600 metų Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai 1987 m. - ps.dail. Juliaus Špakevičiaus. Prieš 
pat paskelbiant Lietuvos nepriklausomybę, 1991m. 
išleistas dail. Prano Lapės voko ženklas "Lithuania still 
occupied". 1996 m. LSF išleido knygą "Lietuviškoji 
Skautija 1945-1985"

LS Fondui švenčiant dešimtmetį, aukotojų sąraše 
buvo 609, o kapitalas 122,735 dol. Tais - 1985 metais iš
palūkanų paskirta:

a. Vadovų lavinimui $2,000.00
b. Skautiškiems leidiniams 4,133.04
c. Rajonų skautiškai veiklai 3,100.00
d. Suvažiavimams 750.00
e. LSS Archyvui 900.00
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Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyba 2004 m.: v.s. Mykolas Banevičius, s. Saulė Šatienė, s. Elena Černienė, s.fil. 

Julius Špokevičius, v.s.fil. Danutė Marcinkevičiūtė ir pirmininkas v.s.fil. Petras Molis.

Šiais - LSF trisdešimtaisiais veiklos metais, fondo 
pagrindinis, nejudinamas kapitalas pasiekė 329,863.00 
dol. Per paskutinius penkis metus buvo gauti keli 
dideli įnašai: s.fil. Leonas Maskaliūnas - 20,000.00 dol., 
per Tautos Fondą iš a.a.s.fil. Marijos Ročkuvienės 
palikimo gauta 16,000.00 dol., a.a.v.s.fil. Laimos 
Kiliulienės atminimui suaukota virš 6000.00 dol., buv. 
LSB Vyr. Skautininko a.a. v.s.fil. Vytauto Vidugirio 

palikimas - 5000.00 dol. ir š.m. rugpjūčio mėn. 1700.00 
dol. gauta iš a.a. v.s. Danutės Venclauskaitės palikimo.

Skautiškos veiklos parėmimui už 2004 metus LS 
Fondo valdyba pasiuntė Tarybos Pirmijai 8623.71 dol. 
Taip pat buvo duota 100 dol. "Skautybės Keliui" 
"Draugo" dienraštyje ir 5000 dol. knygos "Lietuvių 
Skaučių Seserija II" išleidimui.

LSF valdybos narys s.fil. Julius Špakevičius baigia

LSF valdyba 1986 metais. Pirmininkas v.s. Česlovas Kiliulis, ps. Dalia Dzikienė, v.s. Kostas Nenortas, s. Saulė Šatienė, s. Julius 
Špakevičius, v.s.dr. Jurgis Gimbutas. Trūksta v.s.Mykolo Banevičiaus.
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Lietuviškosios Skautybės Fondo išleisti voko ženklai.

ruošti naują ( 2004 m.) LSF lankstinuką.
Lietuviškosios Skautybės Fondui jau dešimtį metų 

vadovauja v.s.fil. Petras Molis. Valdyboje: v.s. Mykolas 
Banevičius - vicepirmininkas, v.s.fil. Romas 
Jakubauskas - vicepirmininkas ir iždininkas, v.s. Saulė 
Šatienė - sekretorė, v.s.fil. Danutė Marcinkevičiūtė - 
narė spausdinių reikalams, s.fil. Julius Špakevičius - 
narys meniniams reikalams ir narys - v.s. Bronius 
Naras.

Aukos siunčiamos iždininko adresu:
Romas Jakubauskas

14 Nancy Drive 
Auburn, MA 01501

Čekiai rašomi: Lithuanian Scouts Assoc. - LSF

Aukas galima nurašyti nuo federalinių pajamų 
mokesčių.

Švęsdami 30-ąją Lietuviškosios Skautybės Fondo 
sukaktį, linkime sėkmės fondo valdybai, su nuoširdžiu 
dėkingumu prisimename ir sveikiname fondą 
kūrusius ir jį "ant kojų" tvirtai pastačiusius, bei visus 
Seses ir Brolius fondą rėmusius darbu ar auka.

v.s.Alė Namikienė

(Šį straipsnį ruošiant informaciją suteikė v.s.fil.P.Molis, s.fil. 
J.Špakevičius, v.s.fil. D.Marcinkevičiūtė, nuotraukas atsiun
tė v.s. Č.Kiliulis. Visiems nuoširdus ačiū. AN)
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PRITYRĘ SKAUTAI IR SKAUTES
Dar viena sukaktis

Kalėdinę programą Detroite atlieka prit. skaučių draugovės sesės Nuotr. v.s. PJankaus

1975 m. LSS Tarybos Pirmija patvirtino naujo - prityrusių skautų ir skaučių skyriaus 
įsteigimą. Iki tol sąjungoje veikė jaunesnieji skautai,-ės, skautai,-ės ir skautai vyčiai, jūrų 
budžiai, vyr. skautės bei gintarės.

Pirmieji prityrusių skautų (linksmai vadinamų "pricais") įžodžiai vyko prieš 30 
metų (1975 m.). Chicagoje, "Aušros Vartų" tunte tą spalio mėn. prityrusios skautės įžodį 
davė 36 skautės!

Labai gražiai mūsų vienetuose dabar darbuojasi jau tikrai prityrę skautai ir skautės 
- busimieji skautai vyčiai ir vyresniosios skautės.

222 mylių kelionę dviračiais į Rako stovyklavietę atliko "Lituanicos" tunto prit. skautai. Nuotr. v.s. D.Ramanausko
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Vyšniakaklės kandidatės

Vyšniakaklės kandidatės 
Mes greičiausios iš visų, 
Nors ir raištis lyg paukštytės, 
Taip vadint mus negražu.

Plušam, dirbam nenustojus, 
Bet vis tiek yra smagu.
Mes stovykloj didžius vartus 
Pasistatėm nuostabius.

Kandidačių štai programa 
Pati sunkiausia iš visų.
Mus ''prityrusiom" vadina, 
Vardas tinka iš tiesų.

Stovyklaujam, iškylaujam, 
Mes - gabiausioji skiltis.
Kartais net paišdykaujam, 
Tai - jaunystės mūs viltis.

Ramona Zygaitė
("Skauty aidas" 1977 m.)

Kaziuko mugėje Toronte prit. skautai surengė loteriją
Nuotr. s. l.Meiklejohn

Skauty Kučioms Toronte prit. skautės iškepė "ginger" namelius
Nuotr. s.l.Meiklejohn
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VADOVŲ STOVYKLA
Ąžuolo Vadovų ir Gintaro Vadovių Mokyklų 

stovyklos dalyviai sveikina visus skautus ir 
visiems linki saugaus ir laimingo stovyklavimo 

vasaros metu ir sėkmės ateinančių metų skautiškoje 
veikloje.

Sveikiname "Skautų aido" skaitytojus ir linkime 
toliau sėkmingai rinkti skautiškas žinias ir jas platinti 
pasaulyje.

Esame dėkingi Ąžuolo ir Gintaro stovyklos 
vadovybei už įdėtą darbą stovykloje, taip pat ir ją 
paruošiant. Ypatingas ačiū broliui Gintarui Plačui ir 
sesei Naidai Šnipaitei-Johnson, kurie koordinavo, 
organizavo ir vadovavo šiai stovyklai. Nuoširdus ačiū 
"Romuvos" stovyklavietės, Kanadoje, vadovybei už 
leidimą ten stovyklauti.

Šioje 2005 m. vadovų,-ių stovykloje dalyvavo 
skautai iš visų Šiaurės Amerikos kampų: Los Angeles, 
Čikagos, Detroito ir Toronto. Vienos savaitės bėgyje 
visi išmokome labai daug apie vadovavimo sritis bei 
skautamokslį. Abu yra begaliniai naudingi gyvenimo 
kelionėje. Visi smagiai praleidome laiką. Mes raginame 
visus seses ir brolius, kurie dar nėra dalyvavę Ąžuolo- 
Gintaro Vadovų,-ių lavinimo mokyklose, stengtis tai 
padaryti.

GVM/ĄVM stovyklos kursantai ir skilčių patarėjai: iš k. sėdi: 
Krista Plačaitė, Ramunė Jonušonytė, Aleksandra Habanek, 
Daina Kuraitė. Atsiklaupę: Julija Valiulytė, Renata Simana
vičiūtė, Vaiva Kuraitė, Saulius Fabianovich, Alytė Mažeikaitė.

Stovi: Rimas Pečiulis, Matas Turczyn, Danielius Šarūnas, 

Aleksandras Vilkas, Tomas Krakauskas, Aras Butkūnas, Matas 
Anužis, Darius Paznekas, Aras Ruslys, Algytis Kasputis, Liudas 
Deveikis, Darius Sonda, Vytas Reivydas, Justinas Tarvydas
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Mes - broliai Ąžuoliečiai ir sesės Gintarietės 
Jums visiems reiškiame nuoširdų skautišką ačiū! Iki 
pasimatymo sekančioje AVM/GVM stovykloje "Rako" 
stovyklavietėje 2007 metais.

Stovyklos dienos

2005 m. LSB Ąžuolo ir LSS Gintaro vadovųz-ių 
mokyklų stovykla įvyko liepos 23-30 dienomis 
Kanados lietuvių skautų Romuvos stovyklavietėje prie 
Huntsville, Ontario.

Gausi instruktorių ir patarėjų grupė susirinko
stovykloje penktadienį 
pasiruošti priimti iš 
Toronto, Detroito, Los 
Angeles ir Chicagos atvyk
stančius kursantus. Visus 
šiltai ir rūpestingai priėmė 
Toronto skautų ir skaučių 
tuntininkai v.s. Marius 
Rusinas ir s. Rūta Lemon. 
Maisto produktų
supirkimu ir išdalinimu 
skiltims, bei virtuvės 
priežiūra ir maisto gamin
imu rūpinosi prityrę 
šeimininkai s. Indrė ir 
Raimundas Paškauskai su 
vyr.sk.v.sl. Veronikos 
Lemon pagalba.

Ilgą eilę metų Ąžuolo ir 
Gintaro Mokyklų didelis 
pasisekimas ir vertingas 
praktiškų skautamokslio ir 
vadovavimo žinių perdavi
mas jaunesniems
vadovams yra vykdomas 
skautavime patyrusių 
vadovų. Dėka jų pasišven
timo ir noro tobulinti mūsų 
jaunimo gabumus, kursai 
po kursų, metai po metų, 
skautybė gyvuoja ir duoda mūsų jaunimui įdomią ir 
prasmingą veiklą. Šių metų Ąžuolo Mokyklos vedėju 
buvo v.s.Gintaras Plačas, Gintaro Mokyklos - v.s.

Naida Šnipaitė-Johnson. Instruktoriai - v.s. Romas 
Otto (Toronto), ps. Tomas Dundzila 
(Washington,D.C.), s. Algis Simonavičius (Toronto), s. 
Mindaugas Leknickas (Toronto), v.s. Marius Rusinas 
(Toronto), s. Virginija Rubinski (Cleveland), s. Rūta 
Lemon (Toronto) ir ps. Audra Viskantienė (Toronto).

Praėjusiuose kursuose dalyvavę kursantai, pilnai 
baigę visą Gintaro ir Ąžuolo Mokyklų programą būna 
kviečiami dalyvauti skilčių patarėjų pareigose. Šiais 
metais skilčių patarėjais buvo - v.sl. Matas Turczyn 
(Toronto), ps. Darius Sonda (Toronto), ps. Rimas 
Pečiulis (Toronto), v.sl. Krista Plačaitė (Chicago), v.sl. 
Indrė Žukauskaitė (Chicago) ir v.sl. Alytė Mažeikaitė 
(Los Angeles). Patarėjai stebėjo skilčių veiklą, pravedė 
dienos įvertinimo sueigas, pasitarimus su kursantais, 
padėjo instruktoriams paruošti ir vadovauti užsiėmi
mams, lavinosi būti Gintaro ir Ąžuolo Mokyklų

Pirmieji uždaviniai - mazgy rišimas. Sesė Rūta Lemon tikrina 
sesės Julijos Valiulytės surištus mazgus.
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instruktoriais ateityje. Brolis Matas ir sesės Indrė ir 
Krista ėjo ir stovyklos komendantų pareigas.

2005 m. vadovų stovykloje dalyvavo 18 kursantų,- 
ių. Skaučių "Laukinių lapių" skiltį sudarė: Aleksandra 
Habanek, Ramunė Jonušonytė, Daina Kuraitė, Vaiva 
Kuraitė, Renata Simonavičiūtė, ir Julija Valiulytė. 
Skautų "Darbščių Ančiasnapių" skiltį - Aras Ruslys, 
Matas Anužis, Algimantas Kasputis, Darius Paznekas, 
Danielius Šarūnas ir Aleksas Vilkas, o "Lėtų tinginių" 
skiltį - Aras Butkūnas, Liudas Deveikis, Saulius 
Fabianovich, Tomas Krakauskas, Vytas Reivydas ir 
Justinas Tarvydas.

Šeštadienis, liepos 23 d.

Kursantai suvažiavo į stovyklą šeštadienio ryte. Po 
pietų, pakartoję svarbias pradiniams užsiėmimams 
reikalingas skautamokslio 
žinias, kompaso pagalba 
susirado jiems skirtas 
stovyklavietes. Tuoj skil
tys pradėjo įsirengimo 
darbus - state palapines, 
lauko virtuves, suolus, 
malkines, laužavietes bei 
kitus įrengimus patogiam 
ir saugiam stovyklavimui. 
Darbui įpusėjus, susirin
kome valgykloje vaka
rienei, po kurios skiltys 
atliko įvairius "team
building" užsiėmimus, 
susipažino su stovyklos 
taisyklėmis, pasirinko 
skilčių vardus, skilti- 
ninkus ir sugalvojo šū
kius. Dienos programą 
užbaigėm sesės Virginijos 
vadovaujamu pirmuoju 
kursų laužu. Laužo metu, 
pagal beveik prieš šimtą 
metų Baden-Powell pra
dėtą tradiciją, brolis To
mas trumpai paaiškino 
apie skilčių sistemą ir jos 
svarbą skautiškoje veiklo
je. Laužas baigtas brolio 
Gintaro įžanginiu vadovo 
žodžiu.

t i if

Sekmadienis, liepos 24 d.

Sekmadienio rytas prasidėjo pusryčiais ir pirmuo
ju gairių pakėlimu. Brolio Mato pučiamo Ąžuolo 
Mokyklos tradicinio rago garsai nuaidėjo gražaus 
ežero pakrante, uniformuoti broliai ir sesės nužygiavo 
į jaukioje įlankoje esančią Romuvos stovyklavietės 
pliažo pakrantę. Susikaupimo valandėlė. Kylančios 
saulės spinduliams apšviečiant vienų siluetus, kitų 
veidus, broliai ir sesės skaitė ištraukas iš šv. Rašto, 
iškėlę rodė brolio Tomo iškylose fotografuotos gamtos 
paveikslus, giliai susimąstė apie ateinančios savaitės 
darbus ir šalia jų rate stovinčius naujus draugus ir 
drauges.

Po susikaupimo vyko pirmoji "vadorama". Skiltys
mokėsi kaip saugiai įrengti savo virtuves, užkurti 
laužus, pasiskirstyti darbais. Grįžę į savo rajonėlius, 

tęsė įsirengimo darbus ir 
skubėjo ruošti savo pirmuo
sius, pačių gaminamus pie
tus, naujai pastatytose lauko 
virtuvėse. Popietės darbams 
einant prie galo, kursantai 
atliko komunikacijos pobū
džio užsiėmimus, dalyvavo 
diskusijose apie komuni
kacijos principus ir užbaigė 
pašnekesiu apie skiltininko 
pareigas.

Po vakarienės visi susi
rinko pasikalbėti su sese 
Virginija ir broliu Algiu apie 
laužavedybą, bei suplanuoti 
antrąjį stovyklos laužą. To 
laužo programa buvo ve
dama jau bendromis jėgo
mis - 
vedžių 
Naidos 
tapusių 
santų.

prityrusių lauža- 
sesių Virginijos, 

ir Indrės, ir naujai 
laužavedžiais kur-

Saulius Fabianovich riša mazgą
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Brolis Romas Otto aiškina kaip įsirengti stovykloje lauko virtuvę. Stovi: 
Danielius Šarūnas, Liudas Deveikis, Rimas Pečiulis, Darius Sonda. Sėdi: 
Mindaugas Leknickas, Indrė Žukauskaitė, Tomas Krakauskas, Algytis Kasputis.

Pirmadienis, liepos 25 d.

Ankstų pirmadienio rytą, pusiau miegodami, 
skilčių virėjai atskubėjo į valgyklą pasiimti maistą pus
ryčiams. Neužilgo sukruto ir kiti skilčių nariai. 
Gerdami kavą, stovyklos vadijos nariai diskutavo 
dienos programą ir praėjusios dienos įvykius. Šio ryto 
"vadoramos" stotyse skiltys atliko planavimo 
užsiėmimus su broliu Gintaru ir sese Rūta, apie 
įvairaus amžiaus vaikų charakteristiką kalbėjosi su 
sese Naida ir broliu Marium, o gero Vadovo ypatybes 
diskutavo su broliais Romu ir Mindaugu. Po brolio 

Tomo "grupių kontroliavimo" žaidimo, 
skiltys grįžo į savo pastovykles tęsti 
įsirengimo darbus.

Po pietų skiltys vėl susėdo medžių 
pavėsyje aptarti sueigoms planus, drau
govės metinius tikslus ir dalyvauti 
pavyzdinėje sueigoje. Visus išjudino brolio 
Tomo pravesta "skautiška penkiakovė" 
(pentathlon). Skiltys energingai bėgo mylią 
skautišku žingsniu, žaidė Kimo žaidimą, 
rišo virvines kopėčias ir lipo jomis į medį, 
statė neštuvuš gabenti "sužeisuosius". 
Buvo svarbu ne vien tik dalyvauti, bet ir 
stebėti kaip visas šis procesas vyksta. 
Sekanti penkiakovė, vadovaujama pačių 
kursantų, vyks už poros dienų. Popietė 
greitai prabėgo ir baigėsi pionerijos 
uždaviniais. Skiltys rungėsi kuri greičiau 
pastatys vėliavos stulpą iš trijų lazdų, 
skautų keltuvą "transporterį" ir juo

perkels skiltį per "sraunią upę", pastatys "skautišką 
karietą" ir ja apvažiuos Romuvos vėliavų aikštę.

Dienos programa baigėsi brolio Mindaugo ir sesės 
Rūtos pašnekesiais apie žaidimų pravedimą, naktinių 
žaidimų planavimą. Vietoj laužo, skiltys žaidė naktinį 
žaidimą - patamsyje ieškojo "bombų" ir bandė rastas 
"bombas" saugiai išnešti pro vadovų saugojamus var
tus.

"Darbščiy ančiasnapiŲ" skiltis: Liudas Deveikis iš Los Angeles, 
Aras Butkūnas - Detroito, Saulius Fabianovich - Čikagos, 
Vytas Reivydas - Los Angeles, Justinas Tarvydas - Toronto, 
Tomas Krakauskas - Toronto.

2005 RUGSĖJIS - SPALIS 14 SKAUTŲ AIDAS

16



Lėty tinginiy skilfis: Aras Ruslys iš Toronto, Algytis Kasputis - Detroito, Danielius Šarūnas - Toronto, Matas Anužis - Detroito, 
Darius Paznekas - Toronto, Aleksas Vilkas - Los Angeles.

Skautiška penkiakovė. Aleksandra Habanek, Renata 
Simonavičiūtė, Daina Kuraitė ir kitos sesės, padarę neštuvų, 
neša "sužeistą" Vaivą Kuraitę.

Antradienis, liepos 26 d.

Ketvirtoji kursų diena prasidėjo ruošiantis nak
tinei iškylai. Po pašnekesio apie iškylų planavimą ir 
joms vadovavimą, skilčių virėjai pasiėmė lauko 
pečiukus, maistą, skiltys susipakavo kuprines. 
Patarėjai pastatė pavyzdinę iškylos "pastovyklę", 
vadovavo pratybai kaip saugiai naudoti laivelį (canoe) 
, kaip atstayti, kai jis vandenyje apvirsta ir 1.1. Po kupri
nių patikrinimo, skiltys gavo leidimą išplaukti iškylon. 
Popiečio saulės spinduliams žibant ežero paviršiuje, 
paukščių balsų palydimos, skiltys išplaukė 
trisdešimties minučių tarpais. Iki vakaro, ežerų ir 
upelių vandenimis pasiekė akmenuotą Algonguin 
Parko miško aikštelę. Tvenkinio papėdėje ir kunkuli
uojančio upelio pakrantėje kiekviena skiltis įsirengė 
savo pastovyklę. Pasigaminę ir pavalgę vakarienę, 
kiekviena skiltis su savo patarėjais trumpam 
susikaupė gęstančios saulės paskutinėj šviesoj, susėdo 
trumpam prie bendro laužo, bet pavargę po ilgos 
kelionės, netrukus nuslinko į šiltus miegmaišius rami
am nakties miegui.

Trečiadienis, liepos 27 d.

Skiltys kėlėsi anksti, sutvarkė savo pastovykles ir 
po pusryčių išplaukė atgal į Romuvą. Popiečio 
pašnekesių laiku brolis Gintaras vadovavo diskusi-
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Aleksandra Habanek eina nematomu labirintu. Šio žaidimo-užsiėmimo laimėtojos buvo 
"Laukinės lapės".

"vakarušką" ir tą vakarą 
vyko žaidimai, konkursai, 
linksmavakaris. Kursantų 
atstovai žaidė "Jeopardy" 
žaidimą skautiškomis 
temomis. Skiltys žaidė susi
pažinimo žaidimą, kuris 
reikalavo, kad visi, kurie 
turi panašias savybes, 
atsisėstų ant savo kaimyno 
kelių. Sekė keli pastabumo 
žaidimai ir programa 
baigėsi su "Priėmimu į keis
tuolių šeimą" užsiėmimu. 
Visi labai smagiai praleido 
vakarą. Palikusios Romuvos 
valgyklą skiltys, dar kiek 
laiko praleido savo rajonėli- 
uose prie lauželių, kalbė
damos apie praeitos nakties 
iškylą ir smagiai praleistą 
vakarą draugų tarpe.

joms apie motivaciją, sesė Virginija - skautų instruk
tavimo metodiką (Play-way of teaching), o brolis 
Marius padėjo kursantams sustatyti draugovės 
mėnesinius veiklos planus. Vėliau vyko "gam- 
toramos" žaidimas ieškant įvairių gamtos dalykų. 
Popietė baigėsi nuotraukų darymu ir pasiruošimu 
antrai penkiakovei.

Po vakarienės sesė Rūta ir brolis Mindaugas 
vadovavo pašnekesiui apie vakarines stovyklų progra
mas. Skiltininkai su savo skiltimis suplanavo

Ketvirtadienis, liepos 28 d.

Ąžuolo ir Gintaro vadovų stovyklai einant prie 
galo, ketvirtadienio programa buvo paskirta likusių 
temų pristatymui. Brolis Algis kalbėjo apie "Kaip 
pasiruošti sueigai", brolis Tomas - apie įsipareigojimą, 
brolis Marius ir sesė Virginija - apie pavyzdžio 
davimą, brolis Romas - apie drausmę sueigų metu. Po 

pašnekesių, brolis Mindaugas 
pravedė pavyzdinę draugovės 
sueigą.

"Laukiniy lapiy" šūkis antradienio 
rytą - "Laikydamos lietpalčius, lauk
inės lapės liepia lietui liautis!" 
Vaiva Kuraitė iš Toronto, Julija 
Valiulytė (už gairelės) -Toronto, 
Ramunė Janušonytė - Toronto, 
Daina Kuraitė - Toronto, Aleksandra 
Habanek - Los Angeles, Renata 
Simanavičiūtė - Toronto.
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Daina ir Vaiva 
Kuraitės išplaukia

iliai "buriuoja" — "Darbštus ančiasnapiai 
Lėti lokiai" suvienijo pastangas.

Jauni vadovai - skilčių patarėjai daug prisidėjo prie stovyk
los darbų. Alytė Mažeikaitė iš Los Angeles nesimato, nes ji 
fotografuoja Indrę Žukauskaitę iš Čikagos, Kristą Plačaitę - 
Čikagos ir Matą Turczyn - Toronto.

Broliai neliks alkani, tuoj virs kukuruzus Tomas 
Krakauskas ir Danielius Šarūnas.
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Po pietų skiltys gavo nurodymus sekančios 
dienos baigiamosios puotos ruošai. Su broliu Gintaru 
ir sese Audra peržiūrėjo skautų pažangumo progra
mas ir aiškinosi, kaip jas įgyvendinti skautiškoje veik
loje. Brolis Marius ir sesė Rūta vadovavo įdomioms 
diskusijoms apie skautų priežiūrą veiklos metu ir 
supažindino kursantus su LSB ir LSS naujai patvirtin
tomis "Skautų ir Skaučių Vadovų Elgesio Taisyklėmis" 
(Duty of Care).

Grįžus į Romuvą, Ramunė Janušonytė kepa bulvinius blynus.

Penktadienis, liepos 29 d.

Septintoji kursų diena. Paskutinė pilna stovyk
los diena prasidėjo temomis apie vadovavimą. Sesė 
Virginija pasidalino mintimis apie skautų drausmę, 
brolis Romas paaiškino kursantams apie taisyklių 
svarbą, brolis Algis vadovavo pokalbiui apie mūsų 
stovyklinį konkursą, bei konkursų naudojimą skautų 
motivacijai. Išmokę patys būti gerais vadovais, turime 
lavinti ir kitus - jaunesnius brolius ir seses, kaip 
vadovauti. Brolis Marius parodė kelis būdus kaip gal
ime tai padaryti savo sueigų, iškylų ir stovyklų metu. 
Sesė Audra pravedė labai įdomų užsiėmimą apie 

charakterio lavinimą ir visiems pasakė, kad tvirto 
charakterio lavinimas tai yra pagrindinis skautavimo 
tikslas. Brolis Tomas davė skiltims progą giliau 
pamąstyti apie visus savo stovyklinius nuotykius ir 
geriau suprasti ką skautai išmoko gyvendami pagal 
skilčių sistemą ir kaip ta sistema šioje stovykloje ir, 
bendrai, visame skautavime sėkmingai gali veikti.

Po pietų prasidėjo baigiamieji pašnekesiai. 
Brolis Gintaras ir sesė Naida paaiškino visiems ką 
reikia atlikti norint užbaigti pilną Ąžuolo ar Gintaro 
vadovų mokyklų kursą, apie reikiamus atlikti darbus 
ir atitinkamų taškų surinkimą, kad visi galėtų gauti 
savo ženkliukus ir pažymėjimus. Broliai Algis ir 
Marius suvaidino kursantą ir patarėją, kaip jie atlieka 
savo darbus. Tada buvo proga kursantams įvertinti 
šios savaitės programą ir bendrai kursus, nes vadija 
tada gali sekančius kursus pravesti dar geresnius, dar 
įdomesnius ar prasmingesnius.

Vakarienės nebuvo. Vietoje vakarienės, 
kiekviena skiltis įtemptai ruošėsi puotai. Visi 
pagamino savo mėgiamiausius patiekalus. Sesės 
vadovės iškepė napoleono tortą. Skiltys pagamino 
blynus, viščiuko skanėstus, pyragus, meksikietišką, 
kinietišką maistą, sausainius, sriubas ir kitus 
patiekalus viską atlikdami savo lauko virtuvėse!!! 
Aštuntą valandą prasidėjo paradas ir maisto pristaty
mo apeigos. Vieni patiekalus nešė specialiais 
neštuvais, kiti - ant iškeltų kanojų, treti iškilmingai 
įnešdami papuoštus puodus ir paparčiais uždengtus 
skanumynus. Po trumpo susikaupimo ir maldos, bro
liai ir sesės kursantai ir vadovai, kartu susėdę, baliavo- 
jo, švęsdami sėkmingą ir smagią vadovų kursų stovyk
lą-

Pasibaigus puotai, vyko paskutinis kursų laužas. 
Nors pasirodymai sukėlė daug juokų ir skambėjo 
linksmos dainos, jautėsi tam tikras liūdesys - rytoj 
skirstomės... Išnyks skilčių pastovyklės, dings miške 
stovėjusios palapinės... Brolio Algio tarti vadovo 
žodžiai prieš paskutinę "Ateina naktis" gražiai 
susumavo pagrindines šių kursų mintis. Visi tyliai 
išsirikiavo tamsumoje ir, fakelų-žibintų šviesa nušvies
tais Romuvos takeliais, be jokio garso ėjo į stovyklos 
užbaigimo apeigas. Ežero pakrantėje, įprastoje gairių 
aikštelėje, miško tamsumoje buvo atliktos tradicinės ir 
įspūdingos Ąžuolo ir Gintaro vadovų mokyklų apei
gos - visi gavo savo gintarėlius ir giliukus. Pasiryžę 
vykdyti savo įžodžio ir skautiškosios ideologijos 
pažadus, pasijuto stipresni, tvirtesni vadovai ir 
vadovės. Pajuto didesnį pasitikėjimą savo gabumais ir 
turėjo ryškesnį supratimą apie savo paskirtį skautų
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organizacijoje. Pažvelgę 
vienas kitam į lauželio 
apšviestą veidą, svajojo, 
kaip savo gyvenime turės 
dar progų susitikti, kartu 
vadovauti ir patys orga
nizuoti tokius kursus... ir 
vėl smagiai skautauti šiuose 
gražiuose Romuvos miš
kuose, šioje jaukioje ežero 
pakrantėje.

v.s.fil. Gintaras Plačas

(visos nuotraukos
ps.fil.Tomo Dundzilos)

Nuostabiam gamtos grožyje - skautiškasis saliutas Julija Valiulytė, Renata Simonavičiūtė ir 
skilčių patarėjas Darius Sonda.

Darius Paznekas Kimo žaidime užrištomis akimis. Mindaugas Leknickas pagiria skautus už gerai pravestas 
įžodžio apeigas.
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"Laukinės lapės" lenktynėse. Renata Simanavičiūtė, Daina Kuraitė, keleivė-vairuotoja 
Vaiva Kuraitė, Ramunė Jonušonytė ir Aleksandra Habanek. Nesimato Julijos Valiulytės.

Pagal duotą brėžinį, skiltys pastatė "žirafas".
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"Lėti tinginiai" jau kelia Matą Anužį per "upę""Darbščių ančiasnapiy" keltuvas jau baigtas. Beveik kaip duo
tame brėžinyje!
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Rimtoje dienoje - nerimta nuotrauka...

Dalinuosi su skaitytojais išradingyjŲ 
"Laukiniy lapiy" skilties šūkiais. Visi 

žodžiai prasideda raide :

Laukinės lapės labai laukia laiškanešių.

Lanksčių liežuvių laukinės lapės laisvai lietuviškai linksniuoja.

Lepintų liežuvių laukinės lapės laukuose laibės.

Laukines lapes, laikančias lygsvarą laiveliuose, 

lydėjo lydekos.

Laužui liepsnojant, laukinės lapės linkėjo "labanakt!"

Laukinės lapės laukuose landžiojo link laikinos landynės.

Likusiam liepos laikotarpyje, laukinės lapės labai liūdės - 

laikas lekia.

Neberandam žodyne žodžiŲ, 
Rytoj baigsis mokykla, 
Skambės stovykloj mūs daina. Barzdota sesė? Ne! "Rambyno" tunto tuntininkas brolis

Brolis Tomas
Marius Rusinas plauna lėkštes.
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JAV VIDURIO RAJONE

CLEVELAND

Žiūrėkit, toli laužas 
liepsnoja...

Mūsų padangėje visokių pavasarių sulaukiam, 
kartais su darganomis ir sniegu. Cleveland© 
skautijai šis buvo 55-tas pavasaris. Gegužės 23 

d. pirmadienį, jie atvyko iškylon North Chagrin 
metroparko giraitėn.

Iškyla pradėta "Neringos" ir "Pilėnų" tuntų ben
dra sueiga pievoje, prie Ąžuolo Lapo pastogės, vienetų 
raportais ir tuntų žalių vėliavų įnešimu. Ir vėl mažyliai 
raportavo adjutantams. Tokias apeigas su mielais 
prisiminimais stebiu nuo 1932 metų Kaune. Skautiški 
papročiai tebetęsiami.

Skautiškos veiklos metams baigiantis, skautės 
įžodį davė ir geltonais kaklaraiščiais pasipuošė 
"Neringos" tunto sesės - Kaja Kijauskaitė, Sara Verbyla 
ir Ugnė Vucianytė. Liepsnelių būrelio narė Guste 

Kuzaitytė tapo perkelta į jaunesniųjų skaučių kandi
dates, o jaunesnioji skautė Indrė Jurgelaitytė - į 
skaučių kandidates. "Aušrinės" draugovės skautės - 
Monika Čepulytė, Giedrė Miliutė, Eglė Širvinskaitė ir 
Julija Totoraitytė tapo prityrusių skaučių kandi
datėmis.

Už rūpestingą sueigų lankymą, nepraleidus nei 
vienos sueigos, atžymėtos - Kaja Kijauskaitė, Sofija 
Martin, Alena Miškinytė ir Izabelė Rubinski. Pagirtos 
tik vieną sueigą praleidusios Monika Juodišiūtė ir 
Giedrė Milutytė.

"Neringos" tunto tuntininkė s.fil. Virginija 
Juodišiūtė-Rubinski ypatingą padėką pareiškė tunto 
vadijai už šypsenas ir darbą.

"Pilėnų" tunte, Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausio 
Skautininko įsakymu, jaunas vadovas si. Alvydas 
Civinskas apdovanotas Pažangumo Žymeniu. 
Tuntininkas v.s. Remigijus Belzinskas, įteikdamas 
žymenį, palinkėjo daug mielų dienų žengiant pirmyn 
ir aukštyn skautiškuoju keliu.

Prityrusio skauto įžodį davė Saulius Gruzdys ir 
Valentinas Gruzdys. Jiems užrišti vyšniniai 
kaklaraiščiai.

Šiais veiklos metais uoliausi sueigų dalyviai buvo 
vilkiukai - Kovas Kijauskas, Rimas Mockapetris ir 
Aras Klimas; skautai - Laimis Belzinskas ir Tadas

Cleveland© "Neringos" ir "Pilėnui" tunty sueiga giraitės iškyloje gegužės 23 d.
(malonu prisiminti, kad abiejų tunty vėliavy mecenatai buvo fil.Anelė ir v.s. Gerardas Juškėnai. SA red.)
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Taraškevičius, ir prityręs skautas Saulius Gruzdys. Jie 
pasveikinti už pagirtiną sueigų lankymą.

"Pilėnų" tunto tuntininkas v.s. Remigijus 
Belzinskas palinkėjo visiems broliams ir sesėms 
smagių vasaros atostogų, kviesdamas dalyvauti 
stovyklose ir iškylose. O rudenį vėl susitiksime vienetų 
sueigose.

Ąžuolo lapo pastogėje pasivaišinta užkandžiais ir 
vaisvandeniais. Ugniakure liepsnojo laužas, o skaučių 
nuotaikingai vedamą programą visi lydėjo katutėmis. 
Tolyn skambėjo jų dainos... Ir vėl išėjome pievon, kur 
rate, rankomis susiėmę, užbaigėme iškylą tradicine 
"Ateina naktis"...

1958 metais IV-je Tautinėje stovykloje, 
Michigane dainavom:

"Laužai liepsnoja vakaruos,
Pietuose, šiaurėj ir rytuos,
Nuo jų lietuviška daina
Aplėks pasaulį keldama..."

Ir štai, po tiek metų, ta skautiška daina dauge
lyje žemynų skamba. Ir mes tebeeiname pagal šios 
dainos žodžius - "tad aukim skautiška, lietuviška dva
sia!"

Brolis Gerardas

Skaučiy įžodį davusioms dukroms, mazgelius užrišo tėveliai.

(nuotraukos v.s. Gerardo Juškėno)

Saulius ir Valentinas Gruzdžiai davė prit. skauto įžodį.

si. Alvydui Civinskui Pažangumo žymenį įteikia v.s. R. Bel
zinskas.

Balsingos "Neringos" tunto skautės prie laužo Ąžuolo lapo 
pastogėje.
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CHICAG O

2005 m. kelionė
dviračiais i Rako 
stovyklą

ių metų kelionė tęsia 1976 m. pradėtą tradiciją. 
(^Tais metais skautų vyčių ir kandidatų grupė,

Vytenio Rasučio iniciatyva, per dvi dienas dvirači
ais nukeliavo 200 mylių iš Bridgman, MI miestelio iki 
Rako stovyklavietės, Custer, ML Tą pačią kelionę 1996 
m. pakartojo trys skautai vyčiai, dalyvavę pirmojoje 
kelionėje. 2001 m. "Lituanicos" tunto prityrusių 
skautų būrelis suorganizavo keturių dienų kelionę 
dviračiais į Raką. Keliavo 7 prit. skautai ir du skautai 
vyčiai palydovai. Planuojant šių, 2005 metų, prit. 
skautų "Dariaus ir Girėno" draugovės veiklą, buvo 
nuspręsta vėl pasileisti dviračiais tais pačiais keliais.

Liepos 6 d. pavakary draugininko Algio 
Tamošiūno vasarnamyje, Union Pier, MI, susirinkome 
13 dviratininkų ir 3 palydovai automobiliuose. Ten 
didesnė grupės dalis pernakvojo ir ruošėsi sekančių 
keturių dienų kelionei. Ketvirtadienio, liepos 7 d. rytą, 
po pusryčių sukrovėm stovyklavimo reikmenis į auto
mobilius, patikrinom dviračius. Labai gražus rytas. 

Šilta, saulėta, apie 70 E Padarę grupinę nuotrauką, 
apie 10:30 v.r. pradėjom kelionę. Per pirmas penkias 
mylias vienas skautas nukrito nuo dviračio, kito dvi
račiui nusileido padanga. Sutvarstę nukritusį ir 
užlipdę padangą, sklandžiai keliavome iki poilsio 
punkto Lake Charter Township Park, truputį į šiaurę 
nuo Sawyer miestelio, iš kurio pradėjome 2001 m. 
kelionę. Toliau važiavome į St. Joseph miestą ir Lake 
Bluff parke pasistiprinom brolio Juozo iš vakaro 
paruoštais sumuštiniais. Iš to parko labai gražus 
Michigano ežero vaizdas.

Pavalgę važiavom tolyn per St. Joseph vidurmi- 
estį, tada per St. Joseph upės tiltą į Benton Harbor 
miestą. Už jo teko pavažiuoti lauko kebais. Trumpai 
atsigaivinti sustojom netoli Riverside kaimo. Spaudėm 
toliau, kol atvykom į mūsų pirmą stovyklavietę Van 
Buren State parke apie 6:00 v.v. Nuo šio ryto 
nuvažiavom 55 mylias. Mūsų pastovyklė, skirta 
grupiniam stovyklavimui, be jokių didelių patogumų. 
Nesvarbu. Virėjų skiltis tuoj ruošė vakarienę, o kiti ėjo 
pasimaudyti Michigan ežere. Prieš sutemstant baigėm 
stayti ir įrengti palapines, ir vakarienei skaniai suval- 
gėm spaghetti. Dar pasėdėjom prie laužo ir - į palap
ines. Rytojaus dieną mūsų laukia virš 70 mylių kelionė.

Penktadienis, liepos 8 d.
Keliamės 6 v.r. Žinom iš patirties, kad reikia 

maždaug trijų valandų pasiruošti išvykimui. Pusryčiai 
paprasti - riestainiai su sūriu, vaisiai, vaisių sultys, 
kakava. Susitvarkius, prieš išvažiuojant, brolis Juozas

Ilgai kelionei pasiruošę
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Vytas Kapačinskas ir Darius Aleksiunas rodo kur jie dabar 
randasi - "Hart-Montague Trail State Parke"

Holland miestą pasiekėm apie 3:30 p.p. ir sustojom 
Centennial Parke. Pietums - Subway sumuštiniai. 
Parke yra labai gražus fontanas, sodo pavėsinė-altana, 
daug pavėsio. Labai patogu pailsėti. Persikėlę per 
Macatawa upę, patekome ant Butternut Drive, kuris 
yra dviračiams skirtas takas, šalia pagrindinio kelio. 
Vingiuotas ir kalnuotas takas truputį mus nuvargino.

Gale Butternut tako atsiradome Grand Haven 
miestelyje. Teko apvažiuoti kelias kliūtis - "detours", 
kol patekom į miestelio uostą, kuriame randasi parkas. 
Penktadienio vakaras (apie 7 v.v.), parkas pilnas 
žmonių. Atsigaivinę šaltais gėrimais ir vaisiais, 
važiavom toliau. Vingiuotais, raitytais keliais per
sikėlėm per Grand River ir tada spaudėm paskutinį 
kelio tarpsnį iki Hoffmaster State Park. Per dieną 
nuvažiavę apie 72 mylias, stovyklavietę pasiekėm 8:00 
v.v.

pravedė trumpą susikaupimo valandėlę. Jis išdalino 
mažas užrašams knygutes ir paprašė visus parašyti po 
keletą sakinių apie dienos įvykius, įspūdžius.

Dviračiais pajudėjom apie 10:00 v.r. Po šešių mylių 
pasiekėm gražų South Haven miestelį, bet nesustojom 
ir spaudėm tolyn. Trumpam sustojom viename ūkyje 
nusipirkti mėlynių (blueberries). Neužilgo atkeliavom 
iki Mt.Baldhead parko, kuris randasi skersai 
Kalamazoo upės nuo Saugatuck miestelio. Per penkias 
minutes mažu keltu, veikiančiu nuo 1838 metų, per
sikėlėm per upę į miestelį. Ten skautai galėjo pasi
vaikščioti po mažas parduotuvėles, įskaitant ir šokola
do gamyklą - Kilwin's Fudge Shop. Apsirūpinę 
skanumynais, grįžo į parką prie upės pakrantės. Dar
daug mylių važiuot...

Keliautoj palydovai - Vincas Lukas, Juozas Kapačinskas i 

Violeta Fabianovich

Vėl gavom "group campsite" - stovyklavietę 
grupėms be didelių patogumų. Aplink mus - gražus 
pušynas. Šalia mūsų stovyklavo Krikščionių jaunimo 
grupė, tai truputį pabendravome. Prieš sutemstant, 
spėjom įrengti palapines ir paruošti vakarienę - dešros 
ir kotletai ( hamburgers). Labai skanu po tokios ilgos 
kelionės. Prie laužo sėdėjom trumpai. Nuovargis 
nemažas, bet skautų nuotaika labai gera.

Šeštadienis, liepos 9 d.
Atsikėlėm 6 v.r. Oras ir vėl labai gražus - saulėta ir 

šilta. Naktį buvo atvėsę ir buvo smagu miegoti. 
Nuėmėm palapines, sutvarkėm stovyklavietę ir paval
gėm pusryčius - kiaušinienė ir gruzdintos bulkutės 
(toasted English muffins). Po pusryčių brolis Juozas

paskaitė ištraukas iš skautų
dienoraščių. Vieni rašė tik 
įvykius, kiti - rimtai, kiti - 
labai juokingai. Buvo įdomu. 
Visiems pakėlė nuotaiką šian
dienos kelionei.

Pirmas dienos sustojimas, 
po 10-ties mylių, buvo Mus
kegon mieste. Ten nuėjom į 
Great Lakes Memorial and 
Museum, kuriame yra USS 
Silversides povandeninis 
laivas iš II pasaulinio karo. 
Apžiūrėjom laivą, , mums 
papasakojo truputį istorijos, 
paaiškino apie įvairias laivo

dalis, bei gyvenimo sąlygas. Tam laive, kuris yra apie 
100 metrų ilgio, plaukdavo 80 jūreivių.
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Muskegon, Ml, prie USS Silversides povandeninio laivo: iš k.: Donatas Ramanauskas, Tadas Stropus, Vytas Kapačinskas, 
Saulius Fabianovich, Dainius Fabianovich, Paulius Ambutas, Audrius Aleksiūnas, Albinas Liubinskas, Linas Aleksiūnas, Darius 
Aleksiūnas, Jonas Vaičikonis, Matas Tamošiūnas ir Algis Tamošiūnas

Iš muziejaus važiavom Muskegon miesto centru ir 
persikėlėm per upę. Kitoj upės pusėj mūsų laukė mal
oni staigmena - sesė Violeta visus pavaišino ledais. 
Labai mus atgaivino. Toliau važiavom vadinamuoju 
"scenic drive". Kelias per mišką - vėsu ir smagu, bet 
pats plentas "išbombarduotas" - labai daug duobių. 
Pravažiavę Duck Lake State parką, kuriame yra labai 
gražus smėlio pliažas, pasiekėm Whitehall miestelį ir, 
kirtę White River, atvažiavom į Montague. Sitam 
miestely yra Hart-Montague dviračių tako pietinis 
galas. Gražus parkelis. Pietus valgom apie 4:00 p.p. 
Gardūs sumuštiniai, agurkai, vaisiai, šalti gėrimai. 
Pasistiprinę, pradėjome sekančią kelionės dalį, apie 18 
mylių, dviračiams taku. Buvo reta proga važiuoti šalia 
vienas kito, o ne žąsele. Skautai turėjo progos 
pasikalbėti, truputį atsipalaiduoti nuo griežtos tvarkos 
važiuojant šalia didesnio kelio. Išvažiavom nuo tako 
link Tyler kelio. Nuo tos vietos beliko tik 4-5 mylios iki 
sustojimo nakčiai.

Silver Hills stovyklavietę pasiekėm apie 7:30 
v.v., per dieną nuvažiavę 62 mylias. Stovyklavietė pri
vati, mums paskirtas didelis sklypas arti baseino, dušų 
ir tualetų. Į baseiną nėjom tol, kol nebuvo įrengtos 
palapinės ir paruošta puiki vakarienė - tacos. Visiems 
labai patiko. Kartu dirbdami, skautai greitai susitvarkė 
po vakarienės, kad suspėtų šokti baseinan, kuris 
uždaromas 10:30 v.v. Liko viena valanda baseine, bet 

turbūt ir užteko. Paskutinis mūsų kelionės vakaras. 
Gan ilgai visi sėdėjo prie laužo dalindamiesi paskuti
nių trijų dienų įspūdžiais, įskaitant ir vadovus. Jau 
pradėjome diskutuoti, kokias keliones ruošti ateityje

Sekmadienis, liepos 10 d.
Ir vėl keliamės 6:00 v.r. Naktis ne tokia vėsi, kaip 

anksčiau. Didelė rasa. Teko ilgai palaukti, kol saulė 
išdžiovino palapines. Pusryčiams užbaigėm visus 
likučius nuo vakar dienos, išgėrėm kakavos. Prieš 
išvažiuojant brolis Algis labai gražiai pakalbėjo apie 
mūsų grupės atsiekimus, padėkojo visiems dalyviams, 
vadovams ir palydovams.

Vos išvažiavę pro Silver Hills vartus, gavom 
"walkie-talkie" pranešimą, kad neužsiveda palydovo 
automobilis. Po kokių 20 minučių reikalas išsisprendė 
- reikėjo "jump start" ir išjudėjom į kelią apie 11:00 v.r. 
Už 14 mylių, pervažiavę Pentwater upę, įvažiavom į to 
paties vardo miestelį. Senas, gražus miestelis, su uostu 
ir parkeliu vandens pakrantėje. Bet skautai jau nekan
triai laukė baigti kelionę į Rako stovyklą. Kelias iš 
Pentwater veda pagal Bass ežero pakraštį ligi 
Meisenheimer kelio. Paskutinės 10 mylių buvo, turbūt, 
pačios sunkiausios. Kelias be pavėsio ir kalnuotas. 
Beveik visi broliai sėkmingai užvažiavo Brye Road 
kalną be sustojimo. Bravo! - sunkus dalykas! Paskutinį 
kartą sustojom Lakeside Cemetery, skersai kelio nuo
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Eden ežero, netoli stovyklos. Ten sesė Violeta mus vėl 
pavaišino ledais. Susigrupavę, nusileidom į pakalnę 
pusę mylios iki Rako stovyklavietės įvažiavimo apie 
2:00 p.p. Ten mūsų laukė šių metų stovyklos viršininkė 
sesė Rasa Aleksiūnienė, brolių Aleksiūnų mamytė ir 
pasiuntė mus Lituanicos virtuvės link. Ten buvo dides
nis sutikimas, nes tuo metu stovyklautojai pietavo.

Šiandien nuvažiavom 32 mylias, o iš viso - 221.23 
mylią per keturias dienas. Kelionė baigta. Didesnė 
dalis prityrusių skautų lieka stovykloje, kiti grįžta į 
namus. Atrodo, kad kelionė gerai pavyko. Skautiškas 
ačiū Broliui Algiui, kuris šią kelionę organizavo ir visą 
kelią vedė pats, važiuodamas savo dviračiu!

Kelionės dalyviai:
Dviratininkai/skautai: Audrius Aleksiūnas, Linas 

Aleksiūnas, Darius Aleksiūnas*, Paulius Ambutas, 
Dainius Fabianovich, Saulius Fabianovich*, Vytas 
Kapačinskas, Albinas Liubinskas, Matas Tamošiūnas ir 
Jonas Vaičikonis.

Dviratininkai vadovai: Donatas
Ramanauskas**, Tadas Stropus, Algis Tamošiūnas.

Palydovai automobiliais: Violeta Fabianovich*, 
Juozas Kapačinskas, Vincas Lukas.

* Dalyvavo 2001 m. kelionėje
** Dalyvavo 1976,1996 ir 2001 m. kelionėse.

Donatas Ramanauskas
(nuotraukos v.s.fil. Donato Ramanausko)

Brolis Donatas Ramanauskas j Rako stovyklavietę dviračiu 
nuvažiavo jau 4 kartus; penktą kartą galės vairuoti užsi
merkęs...

DETROIT

Stovykla
"Gamtos takeliai"

Tik baigę mokslus, Detroito ir Clevelando tuntų 
sesės ir broliai atskubėjo į Dainavą, į "Gamtos 
takelių" stovyklą, kuri įvyko birželio 18-25 

dienomis. Puikus oras, įvairi programa ir linksmi 
stovyklautojai sukūrė stovyklos draugišką ir skautišką 
nuotaiką.

Stovyklavo apie 110 vaikų, vadovų ir tėvelių. 
Pasigedom draugų, kurie tuo metu lankėsi Lietuvoje 
ar dėl kitų priežaščių negalėjo šiais metais stovyklauti, 
bet vistiek buvo smagu. Jaunų šeimų pastovyklėje 
gyveno 9 šeimos. Liepsnelių ir giliukų programai 
vadovavo ps. Lidija Gobienė. Paukštytėms vadovavo 
vyr. skautės Laura Karvelytė, Lina Aukštuolytė ir 
Alana Zomboraitė; vilkiukams - s.v. Linas Gobis, jam 
padėjo s.v. kand. Jonas Paškus. Skaučių pastovyklės 
vadovės buvo vyr. skautės Inga Mossaitė ir Arija 
Kasputytė. Skautų vadovui susirgus, į talką atėjo bro
liai s.v. Rimas Matvekas, s.v. Phil Moss, s. Remigijus 
Belzinskas, s.v. Paulius Jurgutis ir prit. sk. Renatas 
Tukys. Prityrusių skaučių vadove buvo v.s. Rasa 
Karvelienė, jai talkino vyr. skautės Greta Augytė ir 
Milda Chmieliauskaitė. Prityrę skautai buvo paskirti 
prisidėti prie vadovavimo bei programos pravedimo 
vilkiukų ir skautų pastovyklėse. Stovyklos viršininke 
buvo v.s. Rasa Karvelienė.
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Visi kartu "Gamtos takeliy" stovykloje, 2005 m.

Stovyklos metu buvo duodami įžodžiai. Vilkiukų 
įžodį davė Aliukas Anužis, Kazys Barauskas, Matas 
Busuito, Lukas Pekorius ir Simas Stapušaitis. Skaučių 
įžodį davė Aleksa Kazėnaitė, Alyssa Soltis, Viktorija 
Stanovaja, Mia Steele, Alexa Thompson ir Austėja 
Uptaitė. Sesės Elena Juodišiūtė, Aleksa Narbutaitytė ir 
Viktorija Zigmantaitė davė prityrusių skaučių įžodį. 
Liepsnelės Elytė Busuito, Kristina Gobytė ir Michęlle 
Harp perėjo į paukštyčių kandidačių eiles. 

Stovyklos vadovybė 
ir štabas taip pat 
pasižymėjo. Ypač gerą 
įspūdį paliko ir pavyzdį 
parodė mūsų jauni 
vadovai, kurie sąžinin
gai ir įdomiai pastovyk- 
lėse vedė programas. 
Stovyklos komendantas 
prit.sk. Renatas Tukys 
visus rikiavo, vedė, rin
ko ir statė prie darbo, 
įdomias vakarines pro
gramas suruošė vyr. 
skautės Aleksa Mossaitė 
ir Janina Klimaitė.

Seimininkai Edmun
das ir Rita Kaspučiai su

talkininkais mus maitino ypatingai skaniai. Stovyklos 
slaugė Dalia Harp ir padėjėja Diana Busuito mus gydė 
nuo uodų, saulės ir saugojo nuo kitų miško piktybių.

Savaitės bėgyje liepsnelės, giliukai, paukštytės ir 
vilkiukai lankėsi Irish Hills Fun Center, kur galėjo 
važinėti mašinėlėmis, plaukti laiveliais, lošti golfą ir 
kitaip pasilinksminti. Skautės ir skautai jodinėjo arkli
ais, o prit. skautai plaukė baidarėmis. Visi stovyklau
tojai iškylavo prie Wampler's Lake - praleido dieną

Įžodį davę vilkiukai - Lukas Pekorius, Matas Busuito, Aliukas Anužis, Kazys Barauskas, Simas 
Stapušaitis.
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Ir jaunieji vadovai pasiruošę šokti Vyr.skautės-vadovės Milda Chmieliauskaitė ir Greta Augytė

prie kito (ne Spyglio) ežero. Vieną popietę mus 
aplankė gamtininkas ir parodė savo atvežtus gyvūnus 
- varles, gyvates ir pan. Na, o šių metų šokiai "coun
try-western" tema, visus labai išjudino.

Ačių visiems, kurie prisidėjo prie palapinių pas
tatymo ir nugriovimo, stovyklaviečių įrengimo ir apt- 
varkymo, pagelbos iškylose, ir bendrai prie sklandaus 
stovyklos pravedimo. Lauksime visų kitą vasarą.

rk

(nuotraukas atsiuntė v.s.R.Karvelienė)

Linksmos vadovės

Dainuoti pasiruošę Aliukas Anužis, Kovas Kijauskas, Darius Čepulis, Mozė Šepetys-West, Tomas Rolando, Simas Stapušaitis, 

Lukas Pekorius.
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Šokiams pasipuošusios paukštytės - Emilija Vilkaitė, Gabrielė 

Širkaitė, Rūta Ulčinskaitė ir Karolina Balčiūnaitė.

KANADOS RAJONE

Skautės įžodį davė - Alyssa Soltis, Viktorija Stanovaja, 

Aleksa Kazėnaitė, Alexa Thompson, Mia Steele, Austėja 

Uptaitė.

Gamtininkas rodo gyvatę

HAMILTON
Veiklos apžvalga

"Širvintos-Nemuno" t. tuntininku tapus s.Gailiui 
Senkui, pagyvėjo tunto veikla. Daugiau iškylaujama, 
bendraujama su skautais Toronte. Tunto surengtose 
Kūčiose (2004 m.) dalyvavo ir šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, kurių dauguma buvo skautai ir skautės. Po 
rimtos dalies ir vakarienės, prie eglutės su pritaikyta 
programėle pasirodė mokyklos mokiniai. Kalėdų 
senelis visus apdovanojo. Neapsiėjom be Kalėdinių 
giesmių ir mėgiamų dainų.

Po kalėdinių atostogų, pradėta ruoštis Kaziuko 
mugei. Ji vyko vasario mėn. pabaigoje ir praėjo su 
dideliu pasisekimu, kaip ir visuomet. Šį kartą 
didžiosios loterijos paruošimu ir pravedimu 
pasirūpino tunto vadijos nariai, o sesės skautininkės su 
pagelbininkėmis paruošė maistą, pardavinėjo pyragus. 
Gerais laimikiais pasižymėjo gausiai lankoma mažoji 
loterija.

Žiemos veikla tunte užbaigta iškyla, dalyvaujant 
svečiams iš Toronto.

Skautininkių "Šatrijos Raganų" būrelis renkasi 
sueigai kas antrą mėnesį. Kalėdinė sueiga vyko pas 
sesę Onutę. Susidarė maloni nuotaika dalyvaujant 
sesių Liudos ir Marytės paruoštoj skaitinių, eilėraščių 
ir giesmių pynėj. Šventiškas jausmas lydėjo mus visą 
vakarą besivaišinant ir prisiminimais besidalinant.

Susimąstymo sueigai, vasario mėnesį rinkomės 
pas sesę Aldoną Stanaitienę. Prie degančios žvakės 
prisiminėm amžinybėn iškeliavusias seses ir po 
pasaulį pasklidusias, kurios, galbūt, irgi susimąsto 
sustojusios rate... Buvo įdomu pasiklausyti sesės 
Tonės skaitomų padavimų apie Lietuvos miestų 
įsikūrimą (Vilniaus, Kauno), pradedant nuo žilos sen
ovės. Kai kurių žinių dar nebuvom girdėjusios.

Sekanti sueiga vyko pas mūsų vadovę sesę 
Tonę. Ji mums papasakojo daug įdomių papročių iš 
Lietuvos kaimo gyvenimo. Daugelis papročių mums 
buvo nežinomi, nes mūsų jaunystės laikais jų nebesi
laikyta. Pašnekesys sukėlė daug juoko ir diskusijų. 
Kaip paprastai, sueigą baigėme būrelio šūkiu ir
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vaišėmis.
"Šatrijos Raganų" būrelio iškyla vyko pas 

užmiestyje' gyvenančią sesę Stellą. Planavom prie 
degančio lauželio padainuoti, pasiklausyti bei 
papasakoti juokingų nuotykių, bet nepasisekė. Pradėjo 
lynoti, teko slėptis po lietsargiais ir atsisakyti lauželio. 
Bet, nežiūrint šaltoko ir lietingo oro, nuotaika buvo 

pakili. Prie suneštinių užkandžių ir kavutės, klausėmės 
iš Lietuvos grįžusios sesės Aldonos P. įdomių įspūdžių. 
Viena kitai palinkėjusios malonių vasaros atostogų, 
iškylą baigėme tradicine "Ateina naktis".

D.G.

"Širvintos-Nemuno" tuntas iškylauja Giedraičio klube.

Sesiy rikiuotė.

O čia - skautai ir arbūzai!
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DĖMESIO! DĖMESIO!

Plona skautininke? Pusė skautininko?

Ir vėl spaudoje matosi prie pavardžių raidės p.s. Taškas tarp raidžių sako, kad čia yra sutrump
inti du žodžiai. Tai ką jie reiškia mūsų straipsniuose prie skautų vadovų,-ių pavardžių?

Jei rašome, kad sesė yra paskautininkė, tai to vieno žodžio sutrumpinimas yra ps.

Spausdiname įprastines skautiškų pavadinimų 
santrumpas:

ASD - Akademikių Skaučių Draugovė
ASS - Akademinis Skautų Sąjūdis 
d-vė - draugovė
d-kas - draugininkas
fil. - filisteris
g. - gintare
j.b. - jūrų budys
j.ps. - jūrų paskautininkis,-ė
j.s. - jūrų skautininkas,-ė
j.v.s. - jūrų vyresnis skautininkas,-ė
LSB - Lietuvių Skautų Brolija
LSS - Lietuvių Skaučių Seserija
LSS - Lietuvių Skautų Sąjunga
LSF - Lietuviškosios Skautybės Fondas 
prit.sk. - prityręs skautas,-ė
ps. - paskautininkis,-ė

psl. - paskiltininkas,-ė
senj. - senjoras
s.v. - skautas vytis
sk. - skautas, skautė
s. - skautininkas,-ė 
si. - skiltininkas,-ė
t. n. - tikroji narė 
vair. - vairininkas,-ė 
valt. - valtininkas,-ė
v.s. - vyresnis skautininkas,-ė 
v.sl. - vyresnis skiltininkas,-ė 
VP - Vadijos Pirmininkas,-ė (pareigos) 
VS - Vyriausias Skautininkas,-ė (pareigos)
VSP - Vyriausio Skautininko,-ės Pavaduotojas,-ja 

(pareigos)

(skautės karikatūra iš Lord Robert Baden-Powell 
"Skautybė Mergaitėms". Red. A.N.)
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3.

SKAUTAS DRAUGAS 
ARTIMUI IR BROLIS 
SKAUTUI.

IR RI-
6.

7.

8.

WTO

SAVO
KITAM

SKAUTAS NAUDINGAS IR PA
DEDA ARTIMIESIEMS.

SKAUTAS MANDAGUS 
TERIŠKAS.

1. SKAUTAS TIESUS IR LAIKOSI 
SAVO ŽODŽIO.

SKAUTO ĮSTATAI

2. SKAUTAS IŠTIKIMAS DIEVUI 
IR TĖVYNEI.

4.

5.

6. SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS.

7.

8.

9. SKAUTAS TAUPUS.

10.

SKAUTAS PAKLUSNUS SAVO 
TĖVAMS IR VYRESNYBEI.

SKAUTAS LINKSMAS, SUSI
VALDO IR NENUSTOJA VIL
TIES.

SKAUTAS BLAIVUS IR SKAIS
TUS SAVO MINTYSE, ŽO
DŽIUOSE IR VEIKSMUOSE.

ĮSAKYMAI

1. NELAUK IŠ KITŲ NIEKO,BET 
VISA DUOK PATS KĄ GALI.

2. GYVENK TĖVYNEI IR ŽMO
NIJAI IR BŪK GAMTOS IR 
GYVULIŲ DRAUGAS.

3. BUK RITERIS, NETURTINGŲ
JŲ IR SILPNŲJŲ GYNĖJAS 
IR TIESAUS KELIO SEKĖJAS.

4. STIPRINK SAVO KŪNĄ IR 
SIELĄ IR ŠVIESK PROTĄ.

5. TEBŪNA TAVO VALIA KAIP 
TEMPLĖ TAMPRIAI ĮTEMP
TA.

SEK SKAUTŲ PATRONĄ SV. 
JURGĮ: NAIKINK PIKTA PA
SAULYJE , O PIRMIAUSIA 
PAČIAM SAVYJE.

TEBŪNA TAVO PIRMOJI, 
MINTIS APIE KITUS, O TIK 
ANTROJI APIE SAVE.

AUK Į VIRŠŲ, KAIP GALIN
GAS ĄŽUOLAS, BET NESI- 
LENK ŽEMYN, KAIP VERKŠ
LENĄS GLUOSNIS.

9. BUK RYTOJ GERESNIS, NE
GU ŠIANDIEN ESI IR NEGU 
VAKAR BUVAI.

10. TURĖK DIEVĄ ŠIRDY IR AT
MINK SAVO ŠŪKĮ "BUDĖK"
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PRAEITIES PUSLAPIUOSE

1962 m. "Skautų aidas"
Anglijoje, Bradfordo "Geležinio Vilko" draugovės 

10 metų veiklos sukaktis buvo atžymėta 1961 m. lap
kričio 25 d. iškilminga sueiga. Šioje šventėje dalyvavo 
LSB Anglijos Vietininkijos vietininkas ps. Br. Zinkus, 
Anglijos rajono Vadas ps. J.Alkis, LSŠ Anglijos rajono 
Vadeivė ps. G.Zinkienė, Nottinghamo skaučių vadovė 
E.Zaveckienė ir v.s. rašytojas R.Spalis.

Australijoje, Sydney, Lapkričio 5 d. (1961) 
aušriečiai vėl suruošė Vėlinių minėjimą, kuris praėjo 
įspūdingai lietuvių sekcijoje Rookwood kapinėse. 
Pamokslą pasakė ir giesmėms vadovavo ps.kun. 
P.Butkus. Atsilankiusiųjų buvo per 300. Apeigų metu 
"Aušros" tuntas budėjo sargyboje trikampiu, apsupęs 
visus palaidotus tautiečius.

Bostone Kalėdų atostogų pradžioje (1961) 
"Žalgirio" tunto skautai ir skautai vyčiai, vadovaujami 
ps. Česlovo Kiliulio ir ps. Vytauto Dambrausko, 
surengė savaitgalio žiemos stovyklą North Colebrook, 
CT. Tuo laiku ten pat vyko ir "Ąžuolo-Gintaro" 
vadovų kursai. Viso dalyvavo arti šimto sesių ir brolių. 
Antrą naktį skauto vyčio įžodį davė Bronius Banaitis.

Worcester, MA, "Nevėžio" tunto vyčių draugovės 
draugininku išrinktas s.v.psl. K.Gedmintas, "Pulk. 
J.Šarausko" būrelio vadu - s.v.sl. A.Norkevičius ir 
"dr.V.Kudirkos" klajūnų vyčių būrelio vadu - s.v.sl. 
V.Gedmintas. Šiam būreliui priklauso skautai vyčiai, 
kurie šiuo metu atlieka karinę tarnybą arba studijuoja 
tolimesniuose universitetuose ir tiktai atostogų ir 
vasaros metu grįžta į namus.

Clevelande už 1961 m. vasaros stovyklą prie 
Pymatuning ežero Pennsylvanijoje "Pilėnų" tunto 
"DLK Vytauto" draugovei BSA - JAV skautų vadovybė 
paskyrė išskirtinį atžymėjimą - National Camping 
Award. Šiai "Pilėnų" stovyklai vadovavo ps. 
V.Jokūbaitis.

"Neringos" tunto sueigoje sausio 14 d. šv.Jurgio 
parapijos salėje s. Mirga Kižienė tuntininkės pareigas 

perdavė ps. Aurelijai Balašaitienei. Šioje sueigoje buvo 
užbaigtos "Neringos" tunte vestos eilėraščių rinkimo 
varžybos, kurias laimėjo 1) RJokūbaitytė, 2) E.Žygaitė, 
3) D.Kavaliūnaitė. Joms įteiktos DIRVOS redaktoriaus 
B.Gaidžiūno padovanotos knygos.

Los Angeles leidžiamame "Lietuvių dienos" 
žurnale, 1961 m. lapkričio mėnesio numeryje apžvel
gtas lietuvių skautų ir skaučių 10 metų kelias 
Kalifornijoje.

Iš 7-to Pasaulinio Skautų Vyčių Sąskrydžio - 
Rover Moot, Cliford park, Vic., Australijoje, 1961 m. 
gruodžio 28 d. "Skautų aido" redaktoriui v.s. Česlovui 
Senkevičiui rašo vienintelis lietuvių skautų vyčių 
atstovas Romas Cibas, Jr.:

"Žadėjau parašyti iš Rover Moot, tai reikia pažadą 
ir išpildyti. Lietuvos vėliava didžiojoj aikštėj 
neplėvesuoja, nes lietuviams, kaip lietuviams, stovyk
lauti neleidžia. Stovyklauju kaip Melburniškis aus
tralas su Victorijos kontingentu. Nors visi manęs klau
sia kokią trispalvę juostelę esu prisisiuvęs virš dešinio 
kišeniuko, kam nešioju Geležinio Vilko emblemą ant 
kairės rankovės,' dar nė vienas viršininkas nusiimti jų 
neliepia. Tačiau, kas tik paklausia, atsakau - čia 
Lietuvos trispalvė, o čia Sydnėjaus lietuvių skautų 
vyčių ženkliukas. Oficialiajame parade daug keistų 
žvilgsnių atkreipiau, kai pasirodžiau ne vien su savo 
keliais lietuviškais ženkliukais, bet ir išraityta vyčio 
lazda..."

Skaitant brolio Cibo-Cibulskio laišką dabar - 2005 
metais, atėjo į mintį Maironio žodžiai:

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis - 
Ar jiems besuprantamos bus?

AN
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PAŠTO D E Z U T E

___________________________________________

Ačiū už Antarktikos nuotraukos 
įdėjimą į "Skautų aidą". Grįžusi iš 
įžodžio sueigos radau laiškelį iš 
sesės Ritos Kasputienės iš 
Michigano, kuri domėjosi mano 
kelione (siųsiu jai santrauką)

Sesė Stasė K.

Negaliu nepadėkoti už kiekvieną 
SA. Nuostabūs mūsų vaikai. Trečia 
karta, bet jie stovyklauja Rakė (ar 
kitoje stovyklavietėje). Dar linksmi, 
sveiki, uniformuoti dainuoja 
tradicines lietuviškas-skautiškas 
dainas. Žinoma, būtų labai mal
onu, kad jaunieji vadovai sugebėtų 
apie tai lietuviškai spaudai 
parašyti...

Sesė Halina

Įvertindamos skautiškos spaudos 
svarbą, "Kun. Gražinos" vyr. 
skaučių būrelio sesės nutarė vėl 
paremti "Skautų aidą" su 200.00 
dol. auka.

Su skautiškais linkėjimais iš 
Kalifornijos.

Laima Balchienė, iždininkė

"Skautų aidui" linkiu šviesios 
ateities!

fil.Danutė Udovich
Auka - 50.00 dol.

Vasaros stovykla Rambyne vyks 
rupjūčio 3-13 dienomis. Neseniai 
grįžau iš atsisveikinimo su a.a. 
Aldona Brazdžioniene, a.a. poeto 
Bernardo žmona. Mirė liepos 16 d. 
tik 5 dienos po savo 93-čio gimtadi
enio. Atminimo pietų metu skautų 
vardu atsisveikino s. Danutė 
Mažeikienė, o ASS vardu - fil.s. 
Gediminas Leškys. Bus laidojama 
Petrašiūnų kapinėse, Kaune.

Sesė Birutė Prasauskienė

Praėjusią savaitę vyko 
GVM/ĄVM stovykla Romuvoje. 
Gražus jaunimas smagiai praleido 
laiką. Sesių skiltis nuostabiai 
pasirodė. Pilnos entuziazmo ir 
jėgų, jos laimėjo beveik visus 
konkursus.
Prisegu pionerijos uždavinių 
"Žirafos" ir "Skautų keltuvo" 

brėžinius. Tas keltuvas truputį 
baisus išradimas. Mane kiekviena 
skiltis perkėlė per "upę". Kai tas 
prietaisas pasiekia lygsvarą ir 
pradeda pasvirti į antrą pusę, 
reikia labai smarkiai įsikabinti, kad 
nenukristum. Jaučiausi lyg mane 
bandė nukryžiuoti...

Labai patiko gegužės-birželio 
nr. žaidimo iliustracija. Ar brolis 
Antanas Saulaitis jį nupiešė 1988 
metais?

Brolis Tomas D.

Mūsų tuntų stovykla Romuvoje 
baigėsi. Buvo tik vienos savaitės 
ilgio... Man buvo neįmanoma pasi
imti iš darbo tris savaites, o labai 
norėjau dalyvauti ir Gintaro 
Vadovių mokyklos stovykloje. 
Labai patiko. Ypač buvo malonu 
bendrauti su vadovais iš kitur. 
Bajavi, stiprūs, išmaningi žmonės!

Rūta L.

Brolis Matas Turczyn paskutinį kartą pučia stovyklos ragą. Vadovę stovykla baigta!
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