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Dievu..tėvynei.artimu,

Skautas naudingas ir padeda artimiesiems

P
er elektroninį paštą sužino
jom, kad “Lietuvių vaikų 
globa” (šalpos fondas čia - 
Atlanto rajone) ieško pagalbos tarp 

birželio 24 ir 30 d.d. perkelti 1000 
mokyklinių rašomųjų stalų, kėdžių 
ir lentų į talpintuvus, kurie bus 
siunčiami į Lietuvą. King Philip 
gimnazija, Wrentham, MA paauko
jo šiuos baldus, nes naujai statomo
je mokykloje jų nebereikės. Seselė 
Helen Ivanauskas ir p. Romas 
Veitas suorganizavo šį projektą.

Nors vasaros atostogos jau 
prasidėjusios, vistiek atsirado kas 
galėjo atvažiuoti ir padėti. Šeštadi
enį, tarp įvairių pagelbininkų 
atvyko ir skautų vyčių “Senųjų 
Lapinų” būrelio nariai - Bronius 
Banaitis, Gintaras Čepas ir 
Ramūnas Kalvaitis. Iš Bostono 
“Žalgirio” tunto dirbo tuntininkas 
Romas Juozelskis, draugininkai 
Tomas Štuopis ir Leonas Bernotas, 
ir prit. skautas Vytas Štuopis, 

Marius Bernotas, Leonas Bernotas, Tomas Štuopis ir Vytas Štuopis prie gimnaz
ijos durų.

Romas Juozelskis.

skautas Marius Bernotas (jauniausias pagalbininkas tą 
dieną) ir prit. skautė kandidatė Lina Juozelskytė. 
Niekam nebuvo svarbu, kad lijo lietus. Darbas tęsiasi - 
dar reikia pakrauti spinteles ir ilgus stalus. Po valandos 
aprimo lietus, o po trijų valandų darbo du dideli talpin- 
tuvai jau buvo pripakuoti.

Visų baldų persiuntimui buvo užsakyti 10 
talpintuvų. Tų kelių dienų laikotarpyje dar kelis kart 
buvo atvažiavę skautai padėti, pvz. Vytas Štuopis, 
Danutė Šležaitė-Burns ir kiti.

Šie talpintuvai keliaus į įvairias Lietuvos vietas 
- keturi į Vilniaus kraštą, o kiti į Linkuvą, Grinkiškį, 
Telšius, Ilakius, Gruzdžius ir Šalčininkus. Visi pagal
bininkai pamankštino savo raumenis, bet daugiausia - 
dirbo vienam tikslui, pagal trečiąjį skautų įstatą - padėti 
artimui. Tikimės, kad mokytojai ir mokiniai Lietuvoje 
džiaugsis mūsų geruoju darbeliu.

vyr.sk.sl. Daiva Juozelskienė
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
LSS Tarybos Pirmijos pranešimai

Skelbiama LSS 2006-2008 m.
Tarybos Pirmija:

v.s.fil. Gintaras Plačas - Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Virginija Mačiulienė - Tarybos Vice-pirmininkė 

v.s. Irena Markevičienė - Tarybos iždininkė
v.s. Marytė Utz - Tarybos sekretorė 

v.s.fil. Romas Rupinskas - LSB Vyr. Skautininkas 
v.s. Dalia Trakienė - LSS Vyr. Skautininke 

v.s.fil. Zita Rahbar - ASS Vadijos Pirmininkė
v.s. Romas Otto - Pirmijos narys

Patariamuoju balsu:
v.s.kun. Gediminas Kijauskas SJ
- LSS Katalikų dvasios vadas
v.s.kun. Algimantas Žilinskas

- LSS Evangelikų dvasios vadas
s. Edis Leipus

- LSB Vyr. Skautininko pavaduotojas
s. Jūratė Vallee

- LSS Vyr. Skautininkės pavaduotoja
s.fil. Vytenis Kirvelaitis

- ASS vadijos pirmininkės pavaduotojas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis

- Ryšininkas su Lietuvos Skautija
v.s.fil. Gintas Taoras

- Narys specialiems projektams

Kiti LSS pareigūnai:
v.s. Gediminas Deveikis

- Garbės Teismo pirmininkas
v.s. Rasa Karvelienė

- Kontrolės komisijos pirmininkė
s.fil. Audra Reivydienė

- LSS Tiekimo skyriaus vedėja
v.s.fil. Sigitas Miknaitis

- LSS Archyvo ir muziejaus vedėjas 
v.s.fil. Petras Molis

- Lietuviškosios Skautybės Fondo pirmininkas 
v.s. Alė Namikienė

- “Skautų aido” redaktorė 
v.s. Albina Ramanauskienė

- “Skautų aido ” administratorė

Šiais metais įvyko du Tarybos Pirmijos akivaizdiniai 
posėdžiai - 2006 m. balandžio 29 d. ir 2006 m. birželio 

24 d., PLC, Lemont, 1L.

Antrojo posėdžio metu (birželio 24 d.) -

• Pristatyta ir patvirtinta LSS iždo apyskaita.
• Įteikti Lietuviškosios Skautybės Fondo palūkanų 
paskirstymo čekiai Skautų Brolijai, Skaučių Seserijai, 
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui (programų medžiagai, 
leidiniams), Gintaro ir Ąžuolo vadovų mokykloms, LSS

v.s.fil. Rimantas Griškelis 
ir Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Gintaras Plačas 
LR Seimo ir JAV LB 
komisijos podėdyje birže
lio 28 d.

Nuotrauka AN
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archyvui bei muziejui.
• v.s.fil. Rimantas Griškelis patvirtintas LSS ryšininku 
su Lietuvos Skautija, taip pat LSS atstovu prie Tautos 
Fondo, palaikant ryšius su skautais Lietuvoje.
• Patvirtinta LSS Nuostatų komisija: pirmininkė v.s.fil. 
Zita Rahbar, nariai - v.s.fil. Tadas Dabšys, v.s.fil. Daina 
Kasputienė, s.fil. Vytenis Lietuvninkas ir v.s.fil. Kazys 
Matonis.
•Nutarta įstoti nariu į Lietuvių Fondą, (nario mokestis 
- $100.00)

LSS Tarybos Pirmijos 2006 m. birželio 24 d. į vyres
niškumo laipsnius pakelti bei Garbės Ženklais apdovanoti:

Į skautininko laipsnį pakelti:
ps. Viktoras Puodžiūnas, Chicago, IL 

ps. Algis Tamošiūnas, Chicago, IL

Lelijos Ordinu apdovanoti:
v.s.fil. Vladas Gedmintas, London, UK 
s.fil. Gražutis Matutis, Houston, TX 
v.s.fil. Gintautas Taoras, Dover, NH

Padėkos Ordinu apdovanotas:
v.s. Vytautas Dilba, Boston, MA

Geležinio Vilko Ordinu apdovanotas :
v.s. Mykolas Banevičius, Boston, MA

Lietuvių Skaučių Seserijoje

LSS Vyr. Skautininke v.s. Dalia Trakienė 2006 m. 
liepos 18 d. Už Nuopelnus Ordinu apdovanojo 

s.fil. Iną Stadalninkaitę-Petokienę, 
JAV Ramiojo Vandenyno rajone.

Lietuvių Skautų Brolijoje

LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas 2006 
m. liepos 13 d. Už Nuopelnus Ordinu apdovanojo - 

j.ps. Robertą Jokubauską, 
“Lituanicos” tuntas, Chicago, IL 

ps.fil. Juozą Kapačinską, 
“Lituanicos ” tuntas, Chicago, IL 

s. Edį Leipų,
LSB Vyr. Skautininko pavaduotoją 

s.fil. Vftenį Lietuvninką,
LSB Jaunesniųjų skautų sk. vedėją

Lietuvių Fondo Valdybos pirmininkė Sigita Balzekienė 
posėdyje skaito pranešimą apie Lietuvių Fondo 
paskirtį, veiklą.
Lietuvių Skautų Sąjunga yra dėkinga Lietuvių Fondui 
už nuolatinę finansinę pagelbą auklėjant lietuviškąjį 
jaunimą.

LSB Vyr. Skautininko Įsakymu bfr. 46, 2006 m. birželio 
22 d. tvirtinama, kad v.sl. Tauras Stočkus, “Kalniškių” 
tunto skautas, Los Angeles, CA, sėkmingai baigė 2004 
m. Ąžuolo vadovų mokyklos kursą; jam įteikiamas 
mokyklos pažymėjimas NR 142, ir Ąžuolo mokyklos 
ženklas.

LSS vadovai LR Seimo 
ir LB komisijos posėdyje

2006 m. birželio 26-30 d.d. Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemont, IL, vyko Lietuvos Respublikos Seimo 
narių ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdži
ai.

Birželio 28 d. posėdyje LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Gintaras Plačas ir LSS Tarybos narys v.s.fil. 
Rimantas Griškelis kalbėjo apie Lietuvių Skautų 
Sąjungą, jos struktūrą, tikslą, siekius, naudą.

Dideliame ekrane nuolat buvo rodomi G.Plačo 
gražiai paruošti, ryškūs, spalvingi informaciniai lapai su 
nuotraukomis ir keliais stipriais sakiniais -

• 1917 metais Petras Jurgėla įsteigė pirmąją lietuvių 
skautų skiltį M.Yčo gimnazijoje, Voroneže, Rusijoje.
• Laisvos Lietuvos laikais skautų ir skaučių skaičius 
siekė 20,000 narių.
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Kuriant savq asmenybę
vyr.sk.v.sl. Alytė Mažeikaitė

K
ai tapau paukštyte - visiškai įsimylėjau skau- 
tavimą. Mėgau stovyklauti Rambyne su mano 
artimiausiom draugėm ir sesėm. Jei turėdavau 
problemą, kokį klausimą, ar reikėjo pagalbos - visada 

netoli manęs buvo mano “Sesė Mama” tuntininkė. 
Labai mėgau vadinti mano mamytę “sese mama”, nes 
buvo labai skirtinga, žmonės meiliai nusišypsodavo, ir 
atrodė, kad niekas kitas taip pavadinti negalėjo. 
Gyvenimas stovykloje buvo pilnas draugystės, linksmų 
dienų ir žvaigždėtų hakčių.

Kai pradėjau augti, pastebėjau, kad būti “tun- 
tininkės dukra” yra daugiau kaip bausmė negu 
palengvinimas. Pamačiau, kad mano mamytės pavadin
imas “sese mama” pradėjo mane nuo mano sesių ir 
draugių tolinti. Jos neturėjo savo “sesės mamos”, kuri 
dirbtų stovykloje. ir galėtų jas paguosti silpnesniuose 
momentuose. Supratau, kad kitos ir kiti mane stebėjo ar 
aš gausiu kokius palengvinimus programose, 
užsiėmimuose. Viskas buvo atvirkščiai.

Prisimenu, kai buvau kandidatė į skautes ir laukiau

Staiga giliai pajutau, kad 
noriu būti skaute, kad 

pagaliau aš esu "aš". Ta 
mintis man sudarė didžiausią 
skirtumą pasaulyje, pradėjau 

atnaujinti mano meilę 
skautavimui, kurios nejutau 

taip ilgai...

ilgiau nei reikia, kad galėčiau duoti įžodį. Skaute kandi
date tapau šv. Jurgio įškyloje balandžio mėnesyje, o pro
gramose nustatyta, kad kandidatuoti turi šešis mėne-

LSS Tarybos Pirmijos pranešimai

• Po Il-ojo Pas. karo skautų vienetai atsikūrė Vokietijoje 
ir kituose kraštuose.
• Kas yra skautavimas? - ideologinė organizacija, turi 
savo tikslą, savo metodiką, lavina jaunuolių gabumus ir 
pasitikėjimą savimi.
• Tikslas - Lavinti tvirtą jaunuolio charakterį, tarnyba 
Dievui, Tėvynei, Artimui, pasitikėjimas savo gabumais, 
lavinti pilietiškumą, patriotizmą ir bendradarbiavimą su 
kitais.
• Ideologija - Įžodis, Įstatai, Įsakymai, Šūkis, Gerasis 
darbelis.
• Ką skautai duoda lietuvių visuomenei? - vadovus, dar
buotojus kitoms lietuvių organizacijoms. Mokytojus litu
anistinėms mokykloms. Lietuviškas šeimas. Padeda 
išlaikyti gyvą lietuvių kalbą ir kultūrą išeivijoje.

v.s.fil. R.Griškelio, kaip ir G.Plačo, trumpame, suglaus
tame pranešime buvo duota informacija, kad:

• Lietuvių Skautų Sąjunga yra vienintelė lietuviško jau
nimo skautiška organizacija už Lietuvos ribų, veikianti 
Kanadoje, Australijoje, Europoje, Pietų Amerikoje ir 

JAV-ėse, turinti tris šakas - Broliją, Seseriją ir 
Akademinį Skautų Sąjūdį.
• Pasaulio Skautų Judėjimo Organizacija (WOSM) ir 
LSS pripažįsta Lietuvos Skautiją, kaip skautiškais prin
cipais pagrįstą organizaciją Lietuvoje, turinčią dvi šakas 
- Broliją ir Seseriją.
Lietuvoje veikia Studentų Skautų Organizacija, kuri lygi 
LSS Akademiniam Skautų Sąjūdžiui.
2005 m. LSS-LS-SSO vykusiame vadovų sąskrydyje 
Kaune, nuspręsti bendradarbiavimo siekiai. Suprasta, 
kad mes visi esame Lietuvos vaikai.
Numatyti 6 pagrindiniai LSS-LS-SSO bendradarbiavi
mo projektai, kaip - suruošti bendras vadovų lavinimo 
stovyklas, siekti bendrų labdaros darbų Lietuvoje, kurie 
padėtų formuoti skautų įvaizdį visuomenėje, įsigyti 
žemės ir įrengti pastovią stovyklavietę, skatinti tautinio 
sąmoningumo ugdymą Lietuvoje ir t.t.
Žiūrėdamas į garbiuosius posėdžio dalyvius, brolis 
Griškelis pasakė: “Lietuvoje yra lietuvių kalba, bet tau
tiškumo... Mums čia kartais sunkiau su lietuvių kalba, 
bet tautiškumo turime labai daug.”

AN
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vyr.sk.v.sl. Alytė Mažeikaitė

sius. Nors aš buvau užbaigusi visas užduotis ir buvau 
pasiruošusi, įžodžio duoti anksčiau negalėjau. O taip 
norėjau duoti jį stovykloje! Mano mama tuntininkė nor
maliai atsižvelgdavo į skaučių pasiruošimą ir, jei trūks
ta mėnesio dėl kalendoriaus nesutapimo, o skautė pilnai 
pasiruošusi - leisdavo duoti įžodį. Man tos išimties neb
uvo. Niekur kitur nenorėjau tapti skaute, tik Rambyne, 
tai nutariau palaukti, kol mano mielos sesės, artimos 
draugės mane pasivys ir visos kartu tapsime geltošlip- 
sėmis. Ilgas buvo mano kandidatavimas - pusantrų 
metų!

M
an vis atrodė, kad žmonės galvoja, jog aš turiu 
viską tik gerai daryti, nes aš - “tuntininkės 
duktė”. Jei neturėjau švilpuko - “Tuntininkės 
duktė neturi švilpuko!”, neteisingai raportavau - 

“Tuntininkės duktė ir nemoka raportuoti?” Pasidarė 
labai sunku ir nebenorėdavau važiuoti į stovyklą. 
Nesupratau kiek vadovės rūpesčių turėjo mano 
mamytė. O aš vis galvojau, kad nuvykus stovyklon, man 
ant kaktos užrašyta “tuntininkės duktė” ir taip palikta. 
Kas dar blogiau - pasijutau tolstanti nuo mano draugių. 

Čia niekieno kaltė, niekas manęs tyčia neskriaudė, bet 
karts nuo karto būdavo sunku.

Prisimenu, kartais stovyklose, vadovai rašydavo 
metraštį ir būdavo spėjama mūsų ateitis, kuo mes 
būsime kai užaugsime. Kai apie mano drauges rašydavo, 
tai jos bus šokėjos, balerinos, Holyvudo žvaigždės ar 
modelės, man visada buvo skirta būti “park ranger” ar 
tuntininkė! Nekenčiau to aistringai! Tuo metu tie “dar
bai” būtų buvę mano paskutinis pasirinkimas. Galvojau 
- nebemyliu skautybės, tai kodėl tapti tuntininkė?

Kai užbaigiau pirmą patyrimo laipsnį, daviau pri
tyrusios skautės įžodį. Man buvo trylika metų. Ir buvo 
tokių, kurie galvojo, kad “pritce” tapau per anksti, nes 
paprastai sulaukiama keturiolikos metų. Nors atlikau 
visas programas ir mano sesė draugininke rekomendavo 
mane tapti pritce, buvo nuomonė, kad ja tapau tik dėl 
mano mamos. Tai man buvo dižiausias nemalonumas 
per visus skautavimo metus! Esu labai darbšti ir mėgstu 
atlikti mano pareigas kuo geriausiai, bet išgirdus 
užuominą, kad lengvai praslydau pro programos 
reikalavimus, nes esu “tuntininkės duktė” - buvo baisu, 
baisu. Tuo momentu toliau nuo visų jaustis jau nebe
galėjau.

2004 metų vasarą nuskridau į Gintaro Vadovių 
Mokyklos stovyklą, Rakė, Michigane. Viskas buvo 
nauja, niekas manęs nepažino, niekas nežinojo, kad aš - 
tuntininkės duktė. Ačiū Dievui!

Šioje stovykloje buvau tokia, kokia esu. Mano jun
gas nukrito, buvau išvaduota nub “tuntininkės dukros” 
įvaizdžio, niekas manęs atskirai nesekė, nežiūrėjo, ką ne 
taip darau. Buvau lygi su visais, viskas buvo idealu, 
galėjau atsiskleisti ir žydėti. Gintaro vadovių mokyklos 
stovykloje pasijutau savistovus žmogus. Linksma ir 
atdara, susidariau daugybę naujų draugysčių. Tikiuos, 
kad ateityje galėsiu palaikyti ryšius su naujais draugais. 
Kai grįžau namo, pastebėjau, kad esu žymiai drąsesnė ir 
draugiškesnė, ir, kad man patinka stovyklauti, ir pradė
jau nekantriai laukti “iki pasimatymo stovykloje!”

Staiga giliai pajutau, kad noriu būti skaute, kad 
pagaliau aš esu “aš”. Ta mintis man sudarė didžiausią 
skirtumą pasaulyje, pradėjau atnaujinti mano meilę 
skautavimui, kurios nejutau taip ilgai... ■

Galų gale supratau, kad kai susipažįsti naujus 
žmones - pagerėji. Kiekviena nauja pažintis žmonių 
grupėje būna šviežia gyvenimo pradžia. Taip pat aš 
išmokau, kad negalima spręsti apie kitą žmogų pagal jų 
mamytės ar tėvelio pomėgius ar profesiją. Kaip man, 
kad nepatiko manęs vertinimas pagal mano mamytės 
mėgstamiausią užsiėmimą, taip nusprendžiau kitiem 
duoti galimybę būti tuom kuo jie iš tikro yra. Labai daž
nai mes esame ne tokie, kaip apie mus kiti galvoja.

(v.si. Alytė Mažeikaitė yra “Palangos" tunto skautė, Los 
Angeles. 2004 m. baigusi Gintaro Vadovių Mokyklą, 
LSS Vyr Skautininkės apdovanota Pažangumo žyme
niu.)
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JAUNŲ VADOVŲ STOVYKLA

Medkirčio varžybų pusiausvyros rungtyse, ant įkaltų malkų kuolelių stovi iš atskirų skilčių: Lia Aiello, Daina 
Chmieliauskaitė, Ramunė Bartuškaitė ir Milo Lattanzi.

Šių metų liepos mėnesio pabaigoje, Kanados rajono 
stovyklavietėje “Romuvoje”, netoli Huntsvilės 
miestelio, prie “Lapės” ežero įvyko jungtinė 

Lietuvių Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos jaunų 
vadovų stovykla.

Skautai ir skautės atvyko iš JAV Atlanto, Vidurio 
bei Kanados rajonų, “Tauro” (New York), “Neringos” ir 
“Pilėnų” (Cleveland), “Nerijos”, “Aušros 
Vartų/Kernavės” ir “Lituanicos” (Chicago), “Šatrijos” ir 
“Rambyno” (Toronto) ir “Širvintos-Nemuno” 
(Hamilton) tuntų. Iš viso stovyklavo 35 stovyklautojai ir 
16 vadijos narių. Stovyklos tikslas - praktiškai gilintis į 
skautamokslio žinias įsigyjant specialybes.

Liepos 29 d., šeštadienis

“Romuvos” vėliavų aikštėje, vidurdienį, nedidelis 
mūsiškių skaičius išsirikiavo pakelti vėliavas. Šiame, 
pirmajame vėliavų pakėlime dalyvavo tik pusė visų 

stovyklautojų; dar laukėme atvykstančių iš Chicagos ir 
New Yorko. Tuoj ii' prasidėjo vėliavų pakėlimo apeigų 
pamoka. Lengviausia užduotis stovyklautojams - atidži
ai stebėti, kaip vėliavininkų pareigas atlieka vadijos nar
iai. Greitai iškeltos Kanados, Amerikos ir Lietuvos vėli
avos gražiai plėvesavo pilkame, pusiau apsiniaukusiame 
danguje. Kadangi dar trūko nemažai stovyklautojų, tai 
pirmas stovyklos viršininko brolio Tomo Dundzilos 
žodis buvo trumpas. Pasveikinęs atvykusius, ilgesnį 
sveikinimą atidėjo vakarui. Po pamokos, visi ėjome į val
gyklą pietauti.

Po pietų dangus aptemo ir neužilgo pradėjo lyti. Vos 
spėjome pusę pirmojo stovykloje užsiėmimo užbaigti, 
kai pirmas vandens lašas tykštelėjo iš dangaus. Dalis 
stovyklautojų nuėjo į valgyklą, o kiti tęsė užsiėmimą 
vilkiukų barakėliuose. Tai buvo įžanginis užsiėmimas, 
kad būtų galima patikrinti visų žinias, patyrimą. Buvo 
penkios specialybių stotys - pionerijos, iškylautojo, vėli
avininko, pirmos pagelbos ir virėjo, į kurias pasikeisda-

2006 RUGSIEJIS-SPAUS 6 SKAUTŲ AIDAS

8



mi vis ateidavo mažomis gru
pelėmis sesės ir broliai. 
Užsiėmimui pasibaigus, skautai ir 
skautės, suskirstyti j skiltis, 
išsiskirstė įsikūrimo darbams - 
statytis palapines. Žinoma... 
visi”džiaugėsi” lietumi... Kaip 
smagu statyti palapinę ant šlapios 
žemės, kai per ją teka maži upeli
ai... Geresnio oro pirmai dienai 
negalėjome sulaukti!

Už kelių valandų, po 
vakarienės, visi susirinkome vėli
avų aikštėje vieni su kitais giliau 
susipažinti. Žaidimus bei stovyk
los orientaciją pravedė viršininko 
pavaduotoja sesė Virginija 
Rubinski. Atėjo laikas ne taip seni
ai pakeltas vėliavas nuleisti.
Pirmaisiais įsakymais, kaip įprasta, brolis Tomas ofi
cialiai atidarė stovyklą ir išvardino vadovybės narius. 
Taip pat, kiek ilgesniu žodžiu jis pasveikino atvykusius 
į “Romuvą” ir palinkėjo visiems gero, laimingo 
stovyklavimo. Sugrįžę į pastovykles, pasiruošėm pirma
jam laužui, kuriam vadovavo mūsų vyriausioji 
laužavedė bei laužavedžio specialybės vadovė sesė 
Virginija. Po “Ateina naktis” nukeliavome į valgyklą 
naktipiečiams. Vieni dar liko pabendrauti, kiti sugrįžo į 
savo pastovykles. Taip ir užsibaigė pirma diena be 
rimtesnių kliūčių.

"Bebrai” - Anton Wasowicz, Toronto, Jonas Sereikis, 
Chicago, Dovilas Bukauskas, New York, Milo Lattanzi, 
Hamilton. Nuotraukoje trūksta Kazimiero Šoliūno iš 
Chicago.

“Dideli drambliai”-Vytautas Dzemionas, Toronto, Gintas 
Norvilą, New York, Simas Glinskis, New York, Antanas 
Paužuolis, Chicago, Andrius Paznėkas, Toronto, Aliukas 
Lapinskas, Chicago.

Liepos 30 d., sekmadienis

Atsikėlėme anksti rytelį, bet ne taip anksti, kaip 
mūsų viršininkas norėjo. 7:30 v.r. vadija stovėjo vėliavų 
aikštėje ir laukė atbėgančių, vos prabudusių stovyklau
tojų. Buvo nuspręsta stovykloje vieną dieną kelti ir 
nuleisti vėliavas, kitą - gairę. Taigi, šį rytąjkėlėme 
Jaunųjų vadovų stovyklos gairę, kurią kruopščiai pasiu
vo sesė Virginija Rubinski. Viršininko žodis buvo 
trumpas; brolis Tomas susilaikė nuo pastabų 
pasivėlavusiems.

Po gairės pakėlimo visi kartu 
peržiūrėjo stovyklautojo ir išky
lautojo specialybių reikalavimus 
ir tuoj pradėjo ruoštis. Skiltys 
turėjo pasigaminti pietus pas- 
tovyklių lauko virtuvėse ir, kaip 
įprasta, pirmą dieną visi pavėla
vo. Ką padarysi? Turi išmokti! 
Gaila, kad ir vadija turėjo badau
ti laukdama pietų.

Mūsų vaikščiojanti skauta- 
mokslio enciklopedija ir tuo 
pačiu Kanados rajono vyriausias 
vadas, brolis Romas Otto, po 
pietų pravedė saugaus įrankių 
naudojimo pamokėlę. Visi 
susirinkę brolio Romo pastovyk- 
lėlėje, ant kalnelio netoli

2006 RUGSIEJIS-SPALIS 7 SKAUTŲ AIDAS

9



“Violetiniai žalčiukai” - Andrėja Kielaitė, Chicago, Aurelija Saplytė, 
Toronto, Daiva Paznėkaitė, Toronto, Inga Brazauskaitė, Hamilton, Aušrinė 
Plioplytė, Chicago, Laura Tuljak, Cleveland.

“Raudoni slibinai” - Asia Skilandžiūnaitė, Toronto, Laura Petrauskaitė, 
Chicago, Cleo Sanmartin, Hamilton, Daina Chmieliauskaitė, Cleveland, 
Julytė Totoraitytė, Cleveland, Margot Lattanzi, Hamilton.

Lietuvos žemėlapio, atidžiai klausė. 
Nors ne kartą esu dalyvavęs šioje 
pamokoje, vis būna malonu pasiklausyti, 
pasimokyti iš eksperto. Jis, rimtai moky
damas apie kurią nors dalį, kažkaip tuo 
pat metu randa vietos humorui ir koki
am juokui. Taip pat, jo pastovyklė 
sukuria tam tikrą skautavimo atmos
ferą: su suolais ir stalu, lauko virtuve su 
garuojančiu kavinuku ant ugnies, skel- 
bimų/pamokų lenta ir, svarbiausia iš 
visų, jo įrengta indėniška tee-pee.

Iš brolio Romo pastovyklės nukeli
avome į buvusią jūrų skaučių pastovyklę 
kitoje stovyklos pusėje. Tenai įvyko med
kirčio rungtynės. Skiltys turėjo kuo 
greičiau iš rąsto pjūklu nupjauti malką, 
ją kirviu perkirsti, įkasti į žemę ir ant jos 
viena koja atsistoti! Tą pasikeisdami 
atliko visi skilčių nariai.

Laužavietėje susirinkome šv. 
Mišioms, kurias laikė Toronto Lietuvos 
Kankinių parapijos kunigas, prelatas 
Vytas Staškevičius. O kas vyko po Mišių? 
Brangūs skaitytojai, šio straipsnio tęsinį 
sekite sekančiuose “Skautų aido” 
numeriuose. Tikiuos, kad ne aš vienas 
rašysiu, kad ir stovyklautojai, ar bent 
norintys užbaigti žurnalisto specialybę, 
su jumis pasidalins prisiminimais iš 
stovyklos.

ps.senj. Darius Sonda
JVS 2006 Adjutantas

JAUNŲJŲ VADOVŲ
STOVYKLOS VADIJA:

s.fil. Tomas Dundzila - viršininkas
s.fil. Virginija Rubinski - viršininko 
pavaduotoja
v.s. Romas Otto - vadovų patarėjas 
v.s.fil. Algis Simonavičius - iždininkas 
ps.senj. Darius Sonda - adjutantas ir 
inspektorius
vyr.sk. Aurelija Sušinskaitė - inspektorė 
s.fil. Mindaugas Leknickas - instrukto
rius
s. Rūta Sušinskienė - instruktorė
s. Audra Puzerytė-Viskantienė - 
instruktorė
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vyr.sk.v.sl. Vida Skilandžiūnienė - 
instruktorė
ps. Indrė Paškauskienė - virtuvės 
viršininkė
s.v.v.sl. Justinas Tarvydas - skilties 
patarėjas
vyr.sk. si. Ramunė Jonušonytė - skilties 
patarėja
s.v.v.sl. Vėjas Belzinskas - skilties 
patarėjas
vyr.sk. Daina Kuraitė - skilties patarėja 
vyr.sk. Vaiva Kuraitė - skilties patarėja 
vyr.sk. Renata Simonavičiūtė - skilties 
patarėja

SPECIALYBĖS

Jos išaustos ir paprasto siūlo ir medži
agos, 
bet jos turi galią paversti sunkumus į 
drąsą, 
abejones - į savigarbą, 
svyravimus - į tvirtumą, 
ir stebuklingiausią galią iš visą - 
išauginti berniukus ir mergaites Į jaunus vyrus ir 
moteris.

Jaunųjų vadovų stovykloje buvo galima įsigyti šias 
specialybes:

astronomo, dailininko, ekologo, gamtininko, išky
lautojo, kanojininko, laužavedžio, meteorologo, muzikos 
mėgėjo, nardytojo, pamaldų pravedėjo, paukščių stebė

“Kandantys vėžliai” - Rasa Siaučiūnaitė, Toronto, Ramunė Bartuškaitė, 
Cleveland, Caprice Sanmartin, Hamilton, Kristina Marijošiūtė, Toronto, 
Aldona Martinkaitė, Chicago, Neris Klimaitė, Cleveland.

tojo, pirmos pagelbos, pėdsekio, pionieriaus, plaukiko, 
sportininko, stovyklautojo, sveikatos saugotojo, tautinių 
šokių šokėjo, tautosakininko, topografo, ugniagesio, 
virėjo, žaidėjo.

pecialybes įsigijo:
Aldona Martinkaitė - 11 specialybių, Aliukas 

Lapinskas - 9, Andrėja Kielaitė - 10, Andrius Paznėkas 
- 7, Antanas Paužuolis - 7, Anton Wasowicz - 8, Asia 
Skilandžiūnaitė - 10, Aurelija Saplytė - 8, Aušrinė 
Plioplytė - 6, Caprice Sanmartin - 8, Cleo Sanmartin - 
9, Daina Chmieliauskaitė - 10, Daiva Didžbaįytė - 9, 

Daiva Paznėkaitė - 10, Dovilas 
Bukauskas - 10, Eglė Sirvinskaitė - 9, 
Ernesta Bartuškaitė - 10, Gintas 
Norvilą - 9, Inga Brazauskaitė - 10,

“Guminiai ančiukai” - Daiva Didžbalytė, Toronto, Veronika Sriubiškytė, 
Toronto, Lauren Ploog, Toronto, Lia Aiello, Toronto, Ernesta Bartuškaitė, 
Cleveland, Eglė Sirvinskaitė, Cleveland.

Jonas Sereikis - 7, Julytė Totoraitytė - 
10, Kazimieras Šoliūnas - 7, Kristina 
Marijošiūtė - 9, Laura Petrauskaitė - 
10, Laura Tuljak - 9, Lauren Ploog - 9, 
Lia Aiello - 9, Margot Lattanzi - 9, Milo 
Lattanzi - 9, Neris Klimaitė - 8, 
Ramunė Bartuškaitė - 10, Rasa Siaučiū
naitė - 6, Simas Glinskis - 9, Veronika 
Sriubiškytė - 8, Vytautas Dzemionas - 
8.

s.fil. Tomas Dundzila

(nuotraukas atsiuntė s.fil. Tomas 
Dundzila. Prie šio straipsnio spausdi
name Jaunųjų vadovų stovyklos skilčių 
portretus.)
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ĮPAREIGOJANTI SUKAKTIS

Bevartydama mano skauto vyčio pašto ženklų rinkinius, nustebau 
pamačiusi tris įdomius pašto ženklus. Va, dar viena labai minėtina 
sukaktis šiais metais, nors trupučiuką ir vėluojamės. Šiais - 2006 metais 
minime Lietuvių Skautų Sąjungos (organizacijos) išeivijoje 60 metų veiklos 

sukaktį.
Nors skautiškieji vienetai vakarų Vokietijoje pradėjo steigtis tuoj po II 

Pasaulinio karo 1945 m. ir jau buvo įvykę pora skautų vadovų pasitarimų - 
1945 m. liepos 25 d. ir spalio 26-28 d.d. Detmolde bei 1946 m. vasario 1-2 d.
Wiesbadene, tačiau 1946 m. balandžio 28- 
29 d.d. Augsburge vykęs vadovų suvaži
avimas nustatė LSS organizacinę sant
varką, išrinko valdomuosius organus - 
LSS Tarybą, Garbės Teismą ir Kontrolės 
Komisiją. Šis vadovų suvažiavimas, kuri
ame dalyvavo apie 240 narių, vadinamas 
Atkuriamuoju.

Iš tų sesių ir brolių - mūsų sąjungos 
atkūrėjų prisiminimų žinau, kad tai neb
uvo lengvos dienos Augsburge. Reikėjo 
daug takto, įžvalgumo, susivaldymo, gero noro. Ir tą jie turėjo. Tai buvo aukšči
ausios moralės lietuviai skautai, didžiausio pasišventimo vadovai. Jie sudėjo 
pamatus lietuviškajai skautybei išeivijoje, kuri gyvuoja jau 60 metų.

Dabar tuos darbus tęsia jų vaikų ir vaikaičių karta. Dieve padėk jiems keli
auti mūsų pirmūnų pramintu keliu.

Šiais - 2006 metais minime Lietuvių
Skautų Sąjungos (organizacijos) 

išeivijoje 60 metų veiklos sukaktį.

Ir “Skautų aidas” 1946 metais buvo atgaivintas Detmolde. Sausio mėnesy
je išleistas pirmas numeris svečioje žemėje. (Redaktorius v.s. Antanas Krausas, 
leidėjas v.s.Vytautas Čepas) “Skautų aidas” per šiuos 60 metų, su trumpa per
trauka kol persikėlė Kanadon, buvo mūsų darbų, džiaugsmų, nuotykių bei 
vargų palydovas.

Detmolde (vakarų Vokietijoje) 1945-1947 m. veikė LSS Spaudos skyrius, 
išleidęs kelias skautiškas knygeles, “Skautų aidą” ir 4 skautiškus pašto žen
klus - Lietuvių Paštas Detmold; vienas iš jų skirtas skautų vadų suvažiavimo 
Augsburge, 28.4.46. paminėjimui.

-Alė Namikienė

2006 RUGSIEJIS-SPALIS 10 SKAUTŲ AIDAS

12



Vilkiukai ir bebriukai 50-oje Rako stovykloje 2006 m.
Nuotraukos Dalios Narienės

VILKIUKAS

Kaip aš esu laimingas, 
Kad aš ne kalakutas, 
O tik vilkiukas mažas, 
Tik vilkas - sveikas, drūtas!

Ir kad ne tas matytas 
Ten pievoje arbūzas, 
Nors keliai nudaužyti... 
Pakaušy šviečia guzas..

Nors aš ne keturkojis, 
Ir kailis nėra pilkas, 
Paukštytės išbėgioja 
Ir šaukia: “Vilkas! Vilkas!”

Bet vilkas aš narsuolis
Aš - ainis Gedimino!
Visi man skautai broliai 
Iš Rako ąžuolyno.

Sesė Rita F.
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MŪSŲ ŠEIMOS
Iš “Spyglio sapnų” stovyklos Dainavoje tuntininkė v.s. Rasa Karvelienė atsiuntė 

Detroito “Gabijos” ir “Baltijos” tuntų skautiškų šeimų nuotraukas.

Anužiai - Lina, Tadas, Marius, Matas, Vytis ir Saulius.

Lietuviškoji skautybė gyvuoja; ji kaip 
nematoma Motina bando apglėbti 
visas lietuviškas atžalas išeivijoje.

v.s. Česlovas Senkevičius

Karveliai - Diana, Rasa ir Laura. Rudžiai - Monika, Darius, Margaret ir Lukas.
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Gobiai - Lidija, Linas, Kristina ir Andrius.

Mes paukštytės lietuvaitės, 
Mylim Dievą ir namus, 
Mylim žemę, saulės veidą, 
Brolį, sesę, tėvelius.

“Paukštytės", 
s. Irena Šerelienė

...O idant tavo triūsas 
turėtų svarbumą 

Dėk sėklą sūnaus širdin 
tuoj iš jauno laiko, 

Nes tik motinai ačiū už 
gerumą vaiko!

“Motinai”, 
Vincas Kudirka (1858-1899)

Reventai - Karigaila, Rūta, Algirdas, Perkūnas ir Jūratė.
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O
S

Busuito - Mikutis, Diana, Matas ir Elytė.

Ramanauskai - Donatas, Rasa, Diana ir Regina. .. .... . „ ...... , „b Harp - Michael, Dalia ir Michelle
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Busimoji šeima - sužadėtiniai 
Paulius Jurgutis ir Vilija Bogutaitė.

Neleisk paklysti mums kelionėj,
Neleisk užgesti žiburiams,
Suteiki, Viešpatie, malonę
Skaidria diena savo vaikams.

"Jaunųjų malda”, s.Irena Šerelienė
Moss - Inga, Aleksa ir Phil.

Belzinskų ir Rubinski giminė iš Clevelando - Laimis B., Vėjas B., Izabelė R., Virginija R., Remigijus B.
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Vydūno fondo tarybos posėdžio dalyviai, filisteriai: sėdi - Vytautas Mikūnas, pirm. Šarūnas Rimas, ASS Vadijos pirm. 
Zita Rahbar, tarybos pirm. Leonas Maskaliūnas, Vida Brazaitytė, Irena Kairytė. Stovi - Leopoldas von Braun, Ramunė 
Papartienė, Aldona Rauchienė, Milita Lauraitienė, Vytenis Kirvelaitis, Jūratė Variakojienė, Sigitas Miknaitis, Ritonė 
Rudaitienė, dr. Renata Staniškienė ir Algirdas Stepaitis. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

Vydūno fondas išleido 22-rq knygq

A
SS Vydūno fondo išleistos Jūratės Statkutės- 
Rosales knygos “Goths and Balts - The Missing 
Link of European History” pristatymas įvyko 
2006 m. birželio 25 d. Lietuvių dailės muziejuje, 

Lemont, IL. Į knygos pristatymą iš Venezuelos atvyko 
pati autorė.

VF valdybos pirmininkas fil. Šarūnas Rimas pradėjo 
popietę apibūdindamas VF veiklą ir pakvietė Praną 
Jurkų gausiai susirinkusiems dalyviams pristatyti kny
gos autorę Jūratę Rosales, mecenatus Larisą ir 
Aleksandrą Jankūnus, ir pačią knygą.

Jūratė Rosales gimė Lietuvoje. Po II Pasaulinio 
karo išvyko į Venezuelą, kur dirba politinės krypties 
žurnalo “Zeta” vyriausia redaktore. Domėdamosi 
istoriniais, geografiniais ir lingvistiniais klausimais, 
kartą Arcaya bibliotekoje užtiko Ispanijos karaliaus 
Alfonso X (Išmintingojo) Kroniką apie Gotus ir Baltus, 
kur rašoma, kad Baltų gentys V amžiuje prieš Kristų 
pasiekė Ispaniją. Tyrinėdama šią medžiagą, autorė sura
do, kad latvių, lietuvių ir prūsų ankstyviausiai surašyta 
istorija liečia 1,500 m. prieš Kristų. Pagal Jūratę 

Rosales, Karaliaus Alfonso X (1221-1264) Kronikoje 
išryškėja pirmykštis baltų vardas “gudai”, kuris 1845 
metais vokiečių kalbininko Nasselman buvo pakeistas į 
“baltus”. Šis pakeitimas, teigia Jūratė Rosales, atkirto 
baltus nuo savo tolimos istorijos pažinimo.

“Goths and Balts” kontroversinis leidinys buvo 
išleistas ispanų kalboje 1998 m. Caracas (Venezuela). 
Čia labai greitai susilaukė nemažo istorikų dėmesio ir 
todėl dar viena papildyta laida buvo išleista sekančiais, 
1999 metais. Knygos pilna laida pasirodė 2004 m. 
Barcelonoj (Ispanija), o ją išpirkus, pakartotinai išleista 
antrą kartą.

Leidiniu susidomėjęs prof. Ed Tarvyd (Santa 
Monica College, California) paragino autorę išleisti 
knygą anglų kalboje. Danutė Rosales (Jūratės sesuo) 
knygą išvertė, prof. E. Tarvyd ir prof. N. Collins 
peržiūrėjo ir padarė korektūras. Leidybą anglų kalba 
finansavo s.Larisa ir Aleksandras Jankūnai, jų sūnaus - 
skauto vyčio, buv. “Mindaugo” d-vės draugininko, 
Cicero, IL, Aleksandro Pauliaus, mirusio 1976 m. atmin
imui.
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Knygos “Goths and Balts - The Missing Link of 
European History” pristatymo popietės meninę pro
gramą išpildė operos solistė Nida Grigalavičiūtė ir maes
tro Alvydas Vasaitis. Sekė vaišės ir pasisvečiavimas, 
kurio metu buvo galima įsigyti autorės autografuotą lei
dinį. Knygos pristatymą suruošė VF valdyba.

fil. Ritonė Rudaitienė

Kasdieniai darbai Vydūno
Fondo tarybos rėmuose

V
ydūno Fondo tarybos nariai susirinko metiniam 
posėdžiui 2006 m. liepos 23 d. VF būstinėje, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Posėdį ati
darė tarybos pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas. 

Pasidžiaugęs gausiai susirinkusiais nariais ir 
susirinkime dalyvaujančia, iš California atvykusia, ASS 
Vadijos pirmininke fil. Zita Rahbar, pranešė, kad iš 
sąžiningai ilgus metus einamų pareigų atsistatydino 
sekretorė ir įgaliotinė Valstijai fil. Irena Kairytė ir 
iždininkas fil. Liudas Ramanauskas. (Jis, tačiau, sutiko
pasilikti taryboje patarėju). Už abiejų kruopščiai atliktą 
darbą buvo nuoširdžiai padėkota.

Pereitų metų posėdžio protokolą perskaitė Irena 
Kairytė, o šiam posėdžiui jau sekretoriavo jos pareigas 
sutikusi eiti fil. Vida Brazaitytė. Tarybos pirm. Leonas 
Maskaliūnas pranešė, kad š.m. gegužės mėn. lankėsi 
Lietuvoje ir susitiko su VF įgaliotiniu Lietuvai fil. 
Edmundu Kulikausku, taipogi Vilniaus Gedimino tech

nikos universiteto tarybos pirmininku bei dekanu. Ta 
proga, iš savo vardo VF iki šiol sukaupto 50,000 dol. 
kapitalo įteikė stipendijas penkiems našlaičiams studen
tams.

Valdybos pirm. fil. Šarūnas Rimas kalbėjo apie jo 
ruošiamą apklausos anketą, kad sklandžiau ir geriau 
būtų suderinami ir atliekami darbai VF veikloje. Knygų 
vajus ir siunta į Lenkiją pasisekė gerai - buvo išsiųsta 
800 knygų. Pasidžiaugė fil.dr. Vytauto Černiaus knygos 
“Žmogaus vystymosi kelias” ir Jūratės Rosales “Goths 
and Balts” knygos pasisekusiais pristatymais 
visuomenei. Abiejuose renginiuose dalyvavo daug 
žmonių. Šiuo metu internete veikia vieno puslapio “wet 
page” www.vydunofondas.com Neužilgo ruošiamasi 
įsteigti pilną tinklalapį. Šiuo metu dėl mokslapinigių 
daugiausia į VF kreipiasi studentai Lietuvoje. Sunkiai ir 
pernelyg pamažu vyksta kai kurių paskolas gavusiųjų, ir 
iki šiol neatsilyginusių, pinigų sugrąžinimo reikalai. 
Džiaugėsi, kad buvo įteiktas specialus atžymėjimas ir 
piniginė dovana pereitų metų VF laureatui fil. 
Edmundui Kulikauskui. Kadangi 2007-ais metais VF 
švęs 55-rių metų veiklos sukaktį, numatyta suruošti šios 
veiklos paminėjimą.

Iždininko pranešimą perskaitė fil. Aldona 
Rauchienė. Ji susirinkimo narių buvo vienbalsiai išrink
ta eiti atsistatydinusio iždininko Liūdo Ramanausko 
pareigas. Revizijos komisijos pranešimą padarė fil. 
Vytenis Kirvelaitis.

Pagal protokolų davinius, VF tarybos nariai, baigę 
kadencijas 2005 m. ir 2006 m., buvo perrinkti dar trims 
metams. Tai filisteriai: Milita Lauraitienė, Renata 
Staniškienė, Jūratė Variakojienė, Vytenis Kirvelaitis, 
Vytautas Mikūnas, Šarūnas Rimas, Jonas Variakojis. 
Algirdas Stepaitis sutiko pasilikti savo pareigose tik 
vienerius metus.

Komisijų pirmininkų pranešimuose visus maloniai 
nuteikė Leopoldo von Braun pastaba, kad VF finansų ir 
investicijų stovis yra geras. Vytenis Kirvelaitis pristatė 
naujai paruoštus dokumentus aukotojams ir palikimus 
užrašantiems. Ritonė Rudaitienė pranešė, kad per pas
taruosius metus apie VF veiklą lietuviškoje žini- 
asklaidoje buvo išspausdinta bent 17 įvairių rašinių. 
Dedamos pastangos išleisti DVD apie fil. Jono 
Dainausko gyvenimą ir veiklą. VF archyvuose yra 
nemažai medžiagos, tik reikia surasti žmogų dirbantį ar 
dirbusį šioje srityje, kad padėtų šį projektą įgyvendinti.

Teisinis patarėjas Vytenis Kirvelaitis išdalino dabar 
galiojančių VF įstatų kopijas ir paaiškino kurios dalys 
reikalingos patikslinimų ir pataisymų, kad derintųsi su 
dabartiniais valstybės įstatais. Tarybos nariai, norėdami 
geriau susipažinti su reikalingais pakeitimais, juos 
svarstys sekančiame susirinkime. Pasidalinus dar kai 
kuriais pasiūlymais ir sumanymais, bet nepadarius 
tvirtų nutarimų, beveik tris valandas trukęs susirinki
mas buvo baigtas.

fil. Ritonė Rudaitienė
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SUVALGIAU 144 AGURKUS!
Vilnius toks, kaip mokėmės mokykloje

Monika Siliūnaitė

Ketvirtadienis, 2006 m. birželio 8 d.
Šiandien su tėvukais-seneliais išskrendu į Lietuvą. 

Man tai pirmas kartas. Ten švęsiu mano dešimtąjį gim
tadienį. Bus įdomu - kitaip negu iki šiol.

Oro uoste ilgos eilės žmonių, bet stumiamės priekin 
gan greitai. Mūsų skrydis tik 10 vai. vakaro, galėsiu 
miegoti per visą kelionę. Po ilgų ėjimu koridoriais, mes 
jau lėktuve. Visos vietos užimtos. Tėvukui teko sėdėti 
atskirai nuo močiutės ir manęs. Lėktuvas ūžia ant pak-
ilimo tako ir laukia leidimo pakilti. Štai, mes jau ore. 
Akys merkiasi, padedu galvą ant močiutės kelių ir 
pabundu Europoje.

Penktadienis
Močiutė juokauja, kad pramiegojau gerą vakarienę, 

bet gerai, kad pabudau pusryčiams. Ir koks nusivylimas. 
Gaunu du mažus vaflius, “granola”, vaisinį jogurtą ir 
vieną saldainį. Po tokiu pusryčių jau galvoju apie bul
vinius blynus, kuriuos valgysiu Vilniuje.

Lėktuve susipažinau su mergaite, sėdinčia šalia 
tėvuko, vardu Nicole. Jai 13 metų ir labai kalbi. Pasakė, 
kad gyvena Wyoming ir kasmet skrenda į Lenkiją 
praleisti vasarą su savo seneliais. Aš laimingesnė, nes 
mano seneliai gyvena netoli nuo mūsų ir galiu juos 
lankyti bet kada.

Lėktuvas nusileido Varšuvoje, kur porą valandų 
teko palaukti lėktuvo skrendančio į Vilnių. Autobusas 
nuvežė prie mažo, trispalve papuošto lėktuvuko, kuris 
net turbinų neturi, bet, visgi, pakilom į orą. Skridom 
žemai. Kapitonas pranešė, kad esame virš Vilniaus 
miesto. Lėktuvui dar žemiau nusileidus, pamačiau 
Vilnių apie kurį lituanistinėje mokykloje mums tiek 
daug pasakota.

Taksi vežė mus vingiuotomis Vilniaus gatvėmis į 
senamiestį, kuriame buvome išsinuomavę butą. Gatvės 
siauros, automobiliai lekia dideliu greičiu, atrodo lyg 
važiuotumėm aplink ir aplink. Pravažiavome Aušros 
Vartus ir Rotušę, ir čia pat mūsų butas, kuriame gyven
sime dvi savaites.

Šeimininkė mūsų jau laukė, aprodė butą ir padavė 
keturis raktus. Taip - keturis. Man patiko rakinėti duris 
skirtingais raktais; kai kuriose spynose raktą reikėjo 
sukti irgi net keturis kartus.

Šeštadienis
Pramerkiu akis - šviesu, laikrodis rodo ketvirtą

Monika Siliūnaitė prie 
Prezidentūros Vilniuje.

Nuotr. Viktoro Kučo

valandą. Ar tai rytas, ar po pietų? Pasirodo, kad pabu
dau ryte ir nepramiegojau pusės savo gimtadienio. Šian
dien mano “golden birthday”. Taip vadinamas gimtadi-
enis jei kalendorinė diena sutampa su amžiaus skaičiu
mi. Šiandien birželio 10 diena, man dešimt metų!

Prieš pietus nuvažiavome į Belmontą atšvęsti mano 
gimtadienį. Belmonto parkas yra 20 km. į rytus nuo 
Vilniaus, ant Vilnelės kranto gražiai, moderniškai įreng
tas pramogai ir poilsiui skirtas kaimelis. Vilnelė 
užtvenkta vandens malūnu, kuris seniau gamino elek
trą. Malūno šeimininkas p. Belmontas anais laikais 
buvo vienas iš turtingiausių Vilniaus apylinkėse 
žmonių. Parke yra trys restoranai, kavinės, barai ir kt. 
takai, takeliai, tiltai, liepteliai, o vandenyje plaukioja 
juodos gulbės raudonais snapais. Jos paneria tvenkiny ir 
iškyla su pagauta maža žuvele. Visai nebaigščios, bet ir 
nelabai švarios. Fui. Takais vaikščioja jaunavedžiai ir 
fotografuojasi prie tiltų, tėvai atsinešę nufotografuoti 
pakrikštytus kūdikius. Daug turistų, kaip ir visame 
Vilniuje.

Restorane vaišinomės rankos dydžio bulviniais bly
nais su grietine, kurie buvo labai skanūs. Iš keturių 
blynų suvalgiau tik du, likusius patarnautoja supakavo 
į dėžutę parsinešti namo. Grietinė ir pienas nepatiko - 
ne tokie, kaip namuose. Tėvukas šia proga leido para
gauti alaus. Patiko.

Taksi atvežė mus iki Katedros ir nuėjome pilies 
link. Pilies bokštą galima pasiekti keltuvu, bet aš, pasis
tiprinus bulviniais blynais, norėjau lipti taku. 
Pusiaukelėj supratau padariusi blogą sprendimą, bet jau 
buvau pusiau užlipusi, tai skaudančios kojos nešė mane 
tolyn. Pilies aikštelėje močiutė pasiliko laukti, o mudu 
su tėvuku vingiuotais, stačiais, siaurais laiptais lipom į 
bokšto viršūnę. Ir koks gražus apačioje Vilniaus vaizdas 
su Katedra, daug bažnyčių, Trijų Kryžių kalnas, 
vingiuojanti Vilnelė, tolumoj TV bokštas, raudoni namų 
stogai lyg išmargintas gimtadienio tortas, kurio dar
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šiandien negavau. Pasitenkinčiau gera porcija ledų. 
Padariau daug nuotraukų, reiks parodyti draugėms 
mokykloje, kad buvau Europoje. Leistis taku žemyn 
buvo lengviau ir kelias atrodė lyg buvo trumpesnis.

Einant namo pamatėme Prezidentūrą. Tai 
dideli balti rūmai, virš jų plėvesuoja vėliava. Kai 
Prezidentas išvyksta iš Lietuvos, vėliava yra nuleidžia
ma iki prezidento sugrįžimo. Prie rūmų kabo keturios 
(ir vėl keturi) trispalvės. Man vėliavos patinka. 
Nusifotografavau ant laiptų, kuriais žymūs ponai 
vaikščioja.

Vilniaus gatvėse stovi daug būdelių su ledais, kurie 
yra labai skanūs. Daug žmonių eina gatve ledus valgy
dami. Aš, nenorėdama skirtis iš minios, taip pat dažnai 
juos perku. Praeinant pro “Maxima” močiutė nupirko 
gimtadienio tortą, nes šiandien man visa diena yra šven
tė, ypač ją švenčiant Lietuvoje. Taip pat gavau ilgas vil
nones kojines nes pavasaris vėluojasi. Vakarieniavome 
mano mėgiamame restorane “The Me Donald”. Pietums 
suvalgiusi tuos du didžiulius bulvinius blynus, nebuvau 
alkana, bet praeiti pro mėgiamą vietą nėra lengva. 
Kitoje Gedimino prospekto pusėje, virš teatro stogo, 
pamačiau tris juodas moteriškas figūras, kurias mano 
sesutė Darytė, Lietuvoje buvusi jau du kartus, vadina 
“trys juodos bobos”.

Grįžau namo pavargusi, bet laiminga. Tik pirma 
diena, o jau tiek daug mačiau! Vakare nustebau išgirdusi 
telefono skambutį. Juk niekas apie mus nežino... 
Prisiminiau, kad virš Prezidentūros plėvesavo vėliava. 
O gal... Ne, negali būti. Šis skambutis buvo gražiausia 
gimtadienio dovana. Visa mano šeima Amerikoje man 
sudainavo “Ilgiausių metų”, prie jų prisidėjo ir “Maxi” 
su “Molly” savo šuniškais amtelėjimais. Visiems 
papasakojau savo įspūdžius. Buvau labai laiminga, kad 
mane namiškiai prisiminė.

Sekmadienis
Miegojau 11 valandų. Tai pirmas kartas po išvaži

avimo iš Lemento. Dešimtą valandą vakare Vilniuje dar 
šviesu, sunku miegoti, kai gatve vaikščioja žmonės ir 
žaidžia vaikai, bet reikia taikytis, nes sekančią dieną 
vaikščiočiau kaip “zombie”.

Mūsų butas yra arti gėlių ir daržovių turgaus. Ten 
perkam mažus agurkus, kurie man labai patinka. 
Nuperkam 12 ir juos per dieną suvalgau. Kitą dieną vėl 
perkam. Tėvukui patinka lietuviškas medus. Jis 
kiekvieną kartą Lietuvoje jį perka iš tos pačios par
davėjos. Ir aš valgau agurkus .su medum ir vis dar noriu.

Skubėjom į Katedrą išklausyti šv. Mišių, bet 
pavėlavom, jau dalino komuniją. Kitą sekmadienį kelsi
uos anksčiau. Vaikštinėjom Pilies gatve ieškodami 
suvenyrų. Reikia parvežti Darijai, Lukui ir mano 
draugėms. Pilies gatvė pilna turistų; daugelis iš 
Japonijos, o kiti atrodo kaip lietuviai, bet kalba kitaip. 
Vakarieniauti nuėjom į piceriją. Visi staliukai lauke 
užimti, bet pamačiau vieną staliuką viduje, nuo kurio 
kėlėsi šeima. Greitai įbėgau ir jį užėmiau, o tuo metu 

močiutė užsakė pačią didžiausią picą, vadinamą šeimos 
pica. Nors ir didelė, bet plona, tai mes trys ją lengvai 
įveikėme. Sėdėjom prie lango ir žiūrėjom į praeinančius 
žmones. Ją buvo taip daug. Atrodė, kad visi Vilniaus 
gyventojai ėjo pro šalį, kad užuostų picos kvapą.

(Tęsinys sekančiame “Skautų aido” numeryje)

(Monika Siliūnaitė yra “Nerijos” jūrų skaučių tunto, 
Lemonte, ūdrytė. Į šią gražią kelionę Lietuvon vyko su 
savo seneliais v.s.Regina ir v.s. Viktoru Kučais. Į tokią 
kelionę 2004 m. su seneliais vyko Monikos vyresnė sesutė 
Darija. Jos kelionės dienoraštis tilpo “Skautų aide” 
2005 m. pirmuosiuose numeriuose. Red.)

Prie Belmonto malūno užtvankos renkasi jaunavedžiai.
Nuotr. Viktoro Kučo
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v.s.dail. Vladą Vijeikį prisimena

“Nelauk iš kitų nieko, bet duok pats ką 
gali”, - tai šūkis, kurį Vladas Vijeikis 
vykdė savo gyvenime.

Jau penki su puse metų, kai nebėra jo mūsų tarpe. 
Dabar, “Rako” stovyklavietei švenčiant 50 metų, 
maloniai prisimenam ten vykusią V-ąją Tautinę 
stovyklą 1968 m., kurios ruošai LSB Vyr. Skautininkas 

Vladas Vijeikis įdėjo nepaprastai daug darbo. “Rako” 
ąžuolyne vyko ir 1993 m. Jubiliejinė stovykla, ir norė
tųsi, kad devintoji Tautinė stovykla ten būtų. Vietos yra 
pakankamai; 1968 m. ten stovyklavo netoli 2000 
skautų.

“Vieną kartą skautas - visada liks skautu”. Vladas 
Vijeikis nuo vilkiuko dienų Kaune iki mirties Čikagoje 
liko skautu. Į JAV atvykęs 1948 m., nuo pirmųjų skautų 
kūrimosi dienų Čikagoje, dalyvavo veikloje ir labai 
visiems padėjo su jo meniškais gabumais bei spaustuvės 
(ViVi Printing) paslaugomis. Jis paruošė ir išleido 
“Vilkiuko žinyną”, išspausdino daugelį skautiškų 
knygų, knygelių, 28 metus spausdino “Skautų aidą” ir 
buvo jo techniniu redaktorium. “Lituanicos” tunte 
Vladas Vijeikis ėjo įvairias pareigas, o kai buvo išrinktas 
Brolijos Vyr. Skautininku, nesykį yra pasakęs, kad 
mieliausias jam darbas yra su jaunimu. Jo sukurtos 
“Lituanicos” tunto dainos žodžiuose tai matom: 
“.. .Plazdėki, vėliava žalioji,/ Su mūsų balta lelija,/ Žydėk 
darbais jaunyste mūsų - / Ir tegyvuoja skautija”. (muz. 
F.Strolios). Apdovanotas aukščiausiu Sąjungos Žymeniu 
- Geležinio Vilko Ordinu, išsireiškė, kad dirba ne dėl 
atžymėjimo, o iš meilės lietuvių jaunimui ir Tėvynei 
Lietuvai.

Kaune baigęs meno mokyklą, po II Pas. karo 
trumpai buvo Vokietijoje, mokėsi Prancūzijoje, emigra
vo į Braziliją. Bet čia neilgai šilo. Pirmai progai pasitaik
ius, palieka Pietų Ameriką ir atsiduria antroj lietuvių 
“sostinėj” - Čikagoje.

Daug lietuviškų knygų yra iliustravęs, daug įvairi
oms šventėms plakatų nupiešęs ir savo spaustuvėje 
atspausdinęs. Jis yra parašęs bei paruošęs ne vieną 
knygą. Ypač atmintinos yra jo paruoštos ir išleistos 
didelės knygos apie Lietuvą. Viena iš paskutiniųjų jo 
knygų “Geriau juoktis negu verkti” primena 
visuomenei, kad gyvenime ir jam ašarų netrūko, gyven

imas nebuvo “rožėmis klotas”.
Minėdami skautininko Vlado 

Vijeikio penkių metų metines nuo jo išėji
mo į Amžinybę, prisimename ir kitus 
mūsų brolius visas savo jėgas skyrusius 
lietuviams skautams: Romą Račiūną, 
Zigmą Jaunių, Juozą Ivanauską, kun. 
Joną Raibužį, Vaclovą Tallat-Kelpšą, 

Joną Paronį,kun. Juozą Vaišnį, kun. Joną Kubilių, 
Juozą Toliušį, Vaclovą Plioplį, Modestą Jakaitį ir daugelį 
kitų nuoširdžių skautijos darbuotojų, kurie buvo ištiki
mi šūkiui - Dievui, Tėvynei ir Artimui. Jie nuėjo Namo, 
tikėdami, kad likusieji eis jų pėdomis.

s.v.v.s.fil. Antanas Paąžuolis

v.s. Vladas Vijeikis
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s. Janina Milašiūtė Janulevičienė
mirė 2006 m. liepos 11 d. Gimusi 1917 m.

Sesė Janina 1955 m. pabaigoje buvo “Neringos” 
vietininkijos vietininke New Yorke, NY. Jūrų skaučių 
“Juodkrantės” t. tuntininke Chicagoje buvo apie 1961- 
1962 m.

v.s.fil. Jūratė Pečiūrienė
mirė 2006 m. rugpjūčio 7 d., Ann Arbor, Ml.

Nuo pirmųjų “Gabijos” tunto dienų, 1950-aisiais 
metais, sesė Jūratė Pečiūrienė buvo aktyvi mūsų narė. 
Ji buvo tunto adjutante, paukštyčių vadovė, skaučių 
draugovės draugininke, vyr. skaučių kandidačių globėja, 
vyr. skaučių draugovės draugininke, tuntininkės 
pavaduotoja, tunto spaudos ir informacijos ryšininkė. 
Du kartus apsiėmė ir tuntininkės pareigas: 1957-1960 
m. ir 1965-1967 m.

1957 m. padėjo pravesti tunto skautėms pirmus teo
retinės ir praktiškos programos kursus. Iškėlė ir tėvų 
bendradarbiavimo svarbą tunte, ir tais metais buvo 
sudarytas pirmas tėvų komitetas.

1958 m. kartu su brolių tuntininku Davetu Bulaičiu 
(ir vėliau - Algirdu Manvydu) suruošė pirmą Kaziuko 
mugę Amerikoje, sukelti lėšų tuntų veiklai. Į ruošą buvo 
įtraukta visa skautiškoji šeima. Ta tradicija gyvuoja iki 
šių dienų. “Gabijos” tunto jubiliejiniame leidinyje ji 
rašė: “Sesėms sumanius ruošti mugę, teko prikalbinti 
brolius “leistis į naują įvykį”. “Baltijos” tunto tun- 
tininko dėka, tuntas su savo tėvų komitetu sutiko daly
vauti mugėje ir prasidėjo pasiruošimo darbai. Prisimenu 
pirmosios mugės ruošimo rūpesčius, energiją ir dži
augsmą jai labai pasisekus. Svarbiausia, kad tapome 
kitų miestų tuntams pavyzdžiu. Mūsų abiejų tuntų 
vadovai ir tėvai nuoširdžiai dirbo ir jų pastangų dėka 
Kaziuko mugės visose vietovėse tapo metiniu įvykiu”.

Sesė Jūratė vadovavo ne- tik tunte, bet ir vasaros 
stovyklose. 1958 m. IV Tautinėje stovykloje, Highland 
Park, MI, buvo “Gabijos” sodybos vadovė, 1963 m. 
Jubiliejinėje stovykloje, Cape God, MA, - skaučių 
“Gintaro krašto” pastovyklės viršininkė, 1968 m. V 
Tautinėje stovykloje, Rakas, MI, - Seserijos stovyklos 
viršininkės pavaduotoja.

1959 m. buvo ’ nutarta ruošti atskiras stovyklas 
Detroito “Gabijos” tunto paukštytėms, stiprinti jų lietu
vių kalbą, kūrybingumą ir savistovumą. Pirmoji stovyk
la “Avilys” įvyko Union Lake Village, Ml, ir sesė Jūratė

v.s.fil. JŪRATĖ PEČIŪRIENĖ
1924 - 2006

buvo jos viršininkė. Tas pareigas ėjo vėl 1960 ir 1964 
metais. “Gabijos” tunto stovykloms vadovavo 1960, 
1962 ir 1964 metais.

Sesė Jūratė visada turėjo stiprius darbo santykius 
su brolių vadovais, dirbo jie kartu bendram tuntų labui. 
Reikalui esant .rado būdus išgelbėti tuntą iš finansinių 
sunkumų bei sukelti lėšų stovykloms. Taip pat prisidėjo 
prie Detroito Akademikų skyriaus įsteigimo. Vėliau, 
nors pareigų tunte ir neturėjo, vis rėmė, padėjo, patarė 
ir mokė naujas, jaunas vadoves..

Esame jai už visa tai labai dėkingos.

Detroito “Gabijos” tunto sesės

2006 metų vasarą vyrus palaidojo musų 
sesės skautininkės:

Regina Vaitkienė-Vaitkevičienė - vyrą Vincą, 
New Buffalo, Ml,

Dalia Sodeikienė - vyrą Mintautą-Monte, 
Torrence, CA,

Irena Putrienė - vyrą Algirdą, 
Lemont, IL.

Nuoširdi skautiška užuojauta 
brangioms sesėms ir jų šeimoms.
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JAV VIDU RIO RAJONE

"Spyglio sapnų" stovykla

Liepsnelė Miglė Orentaitė neša jaunų šeimų gairelę.

Visi kartu "Spyglio sapnų” stovykloje 2006 m.

D
ainavos stovyklavietėje, tarp pušų ir lapuočių, 
š.m birželio 17-24 dienomis vėl išdygo palap
inės... Stovyklavo Detroito ir Clevelando skautai 
ir skautės. Į “Spyglio sapnų” stovyklą suvažiavo dau

giau nei 150 sesių, brolių, vadovų ir tėvelhj praleisti 
savaitę gamtoje ir skautiškoje dvasioje. Jų tarpe buvo ir 
septyni naujai stovyklaujantys.

Stovyklos pasisekimas priklauso nuo vadovybės - 
kaip jie dirba, bendradarbiauja. Šiai stovyklai pastovyk- 
lių vadovai sudarė įdomias programas ir, su jaunųjų 
vadovų pagalba, sėkmingai jas vykdė.

Jaunų šeimų pastovyklei vadovavo vyr.sk. Daina 
Anužienė, jai padėjo vyr.sk. Aleksa Lukasiewicz. 
Paukštytėms vadovavo vyr. skautės Laura Karvelytė, 
Lina Aukštuolytė ir Alana Zomboraitė; vilkiukams - ps. 
Andrius Anužis, padedamas ps. Lino Orento, skautų 
vyčių Lino Barausko, Mato Anužio, Aro Butkūno ir 
tėvelio Artūro Stapušaičio. Skaučių vadove buvo vyr.sk. 
Inga Moss, jai padėjo vyr. skautės Arija Kasputytė ir 
Laila Zomboraitė; skautų - s. Paulius Jankus. Didelei 
prityrusių skaučių pastovyklei (26 sesės) vadovavo 
vyr.sk. Rūta Mikulionienė ir padėjėjos - vyr. skautės 
Lina Anužienė, Vilija Bogutaitė ir Vaiva Laniauskaitė.
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Prityrusių skautų kandidatų vadovu buvo ps. 
Darius Rudis, prityrusių skautų - v.s. 
Remigijus Belzinskas ir s.v. Vėjas Belzinskas, 
skautų vyčių kandidatų - ps. Paulius 
Jurgutis su skautais vyčiais Phil Moss ir 
Tadu Kaspučiu.

Virtuvėje šeimininkavo Edmundas ir 
Rita Kaspučiai; jiems talkino Asta Šepetytė- 
West, Margaret Rudienė, Alma Sventickienė 
ir daug tėvelių prisidėjusių kada tik galėjo, 
kada tik reikėjo. Slaugė Dalia Harp visus 
prižiūrėjo ir gydė, reikalui esant, jai padėjo 
Diana Busuito.

“Spyglio sapnų” stovyklą pradėjome šeš
tadienį atidarymu ir šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo kun. Ričardas Repšys, atvažiavęs iš 
Dievo Apvaizdos parapijos Detroite. Vakare 
bendras laužas visiems įžiebė stovyklinę nuo
taiką.

Sekmadienio rytą, Tėvo dienos 
proga, stovykloje esančius tėvelius pavaiši-

Kaip linksma Spyglio ežere! Sesės Diana, Austėja, Izabelė ir Alliah.

Linksmieji vilkiukai.

nom iškilmingais pusryčiais.
Kas rytą visi stovyklautojai susirinkdavo dain

uoti su jaunaisiais vadovais. Pirmadienį prit. skautės, 
prit. skautai ir vyčiai kandidatai išvyko plaukti 
baidarėmis. Antradienį - jaunos šeimos, paukštytės ir 
vilkiukai važiavo į gamtos centrą, o likusieji stovykloje - 
ruošė lauko virtuves pietums. Vakare Clevelando 
“Neringos” tuntininkė Virginija Rubinski ir svečias 
Lukas Laniauskas pravedė jautrią susikaupimo pro

gramą. Trečiadienio oras ir audros vakare sutrukdė 
skautų-skaučių jodinėjimo išvyką bei vakarinę pro
gramą. Bet susitvarkėm, pavalgėm ir baltų namų “kine” 
kartu pažiūrėjom filmą. Ketvirtadienį visi iškylavo prie 
netolimo Wampler’s ežero; ten maudėsi, vaišinosi, sma
giai praleido popietę. Į stovyklą grįžti pirmos skubėjo 
prit. skautės, nes jų dar laukė gamtiška “spa day”. 
Vakarienei - visų labai mėgiama p. Edžio “pica”, o 
vakare - “Spyglio maskaradas” ir šokiai, kur visi turėjo
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Nuo pat mažens pradeda stovyklauti liepsnelės Miglė, Kamilė, Karisa ir Koletą.

Paukštytės po pirmos pagalbos pamokos su slauge, sese Dalia.
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dalyvauti su kokia nors 
kauke ant akių. 
Penktadienį, stovyklai jau 
einant prie pabaigos, 
pradėjome tvarkytis. Po 
pietų didelė stovyklautojų 
dalis susirinko repeticijai 
ateinančiai Dainų šventei, 
į kurią dauguma ruošėsi 
važiuoti už kelių dienų. 
Vakare prie bendro laužo 
atsisveikinom ir
pasiryžome vėl čia susitik
ti kitais metais.

Stovyklos metu buvo 
atsiekta daug skautiško 
patyrimo. Paukštyčių 
Įžodi davė Elytė Busuito, 
Michelle Harp, Kristina 
Gobytė, Ugnė Orentaitė ir 
Jūratė Reventaitė, vilk

Nakties žaidimo metu paukštytės prarado gairelę. “Bausmė” - anksti iš ryto neša vilk
iukams kakavą!

iukų įžodį - Lukas
Nemanis. Skautų įžodį davė Marius 
Anužis, Donatas Tukys ir Nikis 
Tuljak; prityrusių skaučių įžodį - 
Vilija Mikeskaitė ir Regina 
Ramanauskaitė; prityrusių skautų - 
Mykolas Grabauskas, Tadas 
Lukasiewicz, Saulius Matvekas, 
Karigaila Reventas, Lukas Rudis ir 
Domas Siaudvytis. Paukštytės ir 
vilkiukai užbaigė visą eilę specialy
bių.

Penktadienio ryte visą stovyklą 
pabudino ką tik davusios įžodžius 
naujos vyresniosios skautės - Vilija 
Bogutaitė, Aleksa Lukasiewicz ir 
Laila Zomboraitė, bei nauji skautai 
vyčiai - Matas Anužis, Aras 
Butkūnas, Danius Giedraitis, 
Paulius Jankus, Vytas Kasputis, 
Jonas Paškus ir Renatas Tukys.

Dėkoju visiems už įdėtą darbą ir 
paaukotą laiką stovyklai paruošti ir 
pravesti. Ačiū broliams už atliktus 
įvairius gerus darbelius Dainavoje, 
ypač už “gamtos takelio” išvalymą. 
Ačiū sesei Virginijai už suprojek
tuotą stovyklos ženklelį ir padarytą 
gairelę.

Linkiu visiems smagios, saugios 
vasaros.

Sesė Rasa Karvelienė
“Spyglio sapnų” stovyklos viršininkė

Trys Tadai švenčia gimtadienius stovyklos metu - Tadas Anužis, Tadas 
Lukasiewicz ir Tadas Taraškevičius.

Stovykloje tėveliams suruošėm Tėvo dienos iškilmingus pusryčius.

(nuotraukos ps. Lidijos Gobienės)
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Pasiruošę dainavimui.

Nauji prityrę skautai
- Mykolas 
Grabauskas, Tadas 
Lukasiewicz, Domas 
Šiaudvytis, Lukas 
Rudis, Karigaila 
Reventas ir Saulius 
Matvekas su kandi
datu Aleksu Abriani ir 
vadovu Darium 
Rudžiu.

Prityrusių skaučių 
pastovyklės vadovės 
Lina Anužienė, Vaiva 
Laniauskaitė, Vilija 
Bogutaitė ir virš. 
Rūta Mikulionienė.
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Su daina atžygiuo
ja prityrusios 
skautės!

Naujieji skautai vyčiai 
- Matas Anužis, Vytas 
Kasputis, Paulius 
Jankus, Danius 
Giedraitis, Aras 
Butkūnas, Renatas 
Tukys. (trūksta Jono 
Paškaus)

Mamytės pasiruošusios 
Spyglio maskaradui
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Kai poezija prabyla į sielos gelmes

Paskutinioji prieš vasaros atostogas vyr. skaučių ir 
skautininkių “Verpsčių” būrelio sueiga įvyko 
2006 m. birželio 23 d. Vidos Rimienės namuose - 
jos rankomis su meile sodintų ir prižiūrimų margas

palvių gėlynų apsuptoje sodyboje.
Sueigos viešnia buvo Elena Rančienė, ją pristatė 

Ritonė Rudaitienė. Su Elenutės kūryba dauguma jau 
buvo susipažinusios, kai “Draugo” dienraštyje š.m. 
gegužės mėnesį buvo išspausdintas jos eilėraštis 
“Mamai”, kuri gyvena Šiauliuose:

“Ilgai keliaus tie mano žodžiai, per vandenyną ir 
per sausumą,

Norėčiau juos ištarti godžiai, prie Tavo sielos 
prisiglaudusi...”

Sueigoje Elenutė paskaitė dar kitus šešis savo kūry
bos eilėraščius ir alegorinę poemą, pavadintą “Pasaka 
apie Ugnę”. Iš profesijos ji yra pedagogė, psichologijos 
magistrante, dar tik prieš metus dirbusi Šiaulių 
“Sandoros” katalikiškos gimnazijos direktore. Dabar ji 
dėsto lituanistinėje mokykloje vyresniosiose klasėse 
Jaunimo centre Čikagoje, dainuoja “Dainavos” ansam
blyje, savyje susikaupusius jausmus išsako rašiniuose ir 
eilėraščiuose. Jos mintys ir jautrūs žodžiai suranda 
atgarsį sielos gelmėj, suvirpina širdį, kartais nelauktai 
išspaudžia ir ašarą.

Staigmeną padarė Nijolė Martinaitytė-Nelson 
paskaitydama Elenutės eilėraštį “Ateina laikas”. Tai 
buvo aktorės-skaitovės dovana eilėraščio autorei:

“Ateina laikas / Po jaunatviškos miglos nubusti / 
Pradėti keisti dekoracijas / Vaidinimui naujam / Ne 
paslaptis, / Spektaklis vyks be suflerio, / Nes vaidmenys 
paskirstyti / Labai seniai...”

Pabaigai įsiklausėme į dideliems ir mažiems skirtą 
“Pasaką apie Ugnę”. Bet tai ne vien eiliuota pasaka ar 
dviejų įsimylėjusių istorija, kiek'alegoriškai sueiliuotas 
santykis tarp žmogaus dvasios ir kūno. Labai sutrauk
tai:

ąžuolas subujojo, šakomis vešėjo, lapais dengė gojų... 
“Tik Ugnelė blanko nuo sodraus šešėlio - savo mylima
jam vis mažiau rūpėjo. Širdį jo užklojo kieto medžio 
rievės, nes dažnai jis stojos prieš likimo vėjus. Pakartok, 
- ji prašė, priesaiką žadėtą apie bendrą laužą mudviejų 
sudėtą. Paaukok man šaką - kibirkštį įžiebsiu. Gal išsi- 
vaduosim iš kerų bežiedžių? Ąžuolas pamiršo, ką seniai 
kalbėjęs. Laužti savo šaką? Gal tu išprotėjai? Plėšti kas 
užaugo nuo savęs skaudžiausia, žemiškai gyvenkime, 
kam tau šitie aukščiai?!”

Ugnė tyliai geso, nors tebemylėjo. Nesulaukus 
atsako, ji paprašė vėjo: “Gal nors tu įpūsi paskutinę liep
sną? Ąžuole brangusis, be aukos - mes niekas”. Vėjas 
užsirūstino ant beširdžio medžio, sviedė juodą debesį, 
žaibas trenkė ąžuolan. “Ugnė vėl įsižiebė, bet ją skaus
mas draskė. Laikas jau palikti šitą mielą kraštą. Ąžuolas 
atgulęs, kaip jį beprikelsi? Sunkios žalios šakos 
nepradės rusenti.”

Tik prikeltas gilės, ąžuolas suprato, kad be Ugnės 
meilės jam dangus užgeso. Paaukotų viską už rasotą 
vasarą... Gal ir atsitiks taip, bet prireiks daug metų..

Žemės veidu bėga laiko pėdos basos. Kažkas žiebia 
žiburį. Ir kiekvieną naktį... Girią gula, keliasi, taip ir 
nesupratusi, ko virš žalio šilo dega meilės žvakė.”

Dvasiniai atsigaivinusios, pabendravusios ir pasi
vaišinusios, “verpstės” dar atliko ir gerąjį darbelį. 
Marytei Utz paprašius, prisidėjome pinigine dovana prie 
“Kernavės-Aušros Vartų” tunto keturių paukštyčių 
stovyklinio mokesčio sumažinimo.

Esame labai dėkingos talentingajai poetei Elenai 
Ručienei už prasmingai ir jaukiai praleistą vasaros 
dienos popietę. Iki pasimatymo rudenį! Budėkime!

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

Ugnei - labai 
jaunutei žvaigždutei 
nusibodo vienai dan
guje skrajoti. 
Neklausydama vyres
nių žvaigždžių 
įspėjimų vieną 
vakarą, suglaudusi 
sparnus, ji sminga 
žemėn, kur, tarytum 
sužvarbęs 
pamestinukas, jos 
šaukiasi ir laukia 
mažas ąžuoliukas. 
Nuo Ugnelės šilumos

Klausant poezijos eilių, “Verpsčių” rateliai nustojo dūzgėję...
Iš k. Daila Liubinskienė, Danutė Dirvonienė, Marytė Utz, viešnia Elena Rančienė, Ritonė
Rudaitienė, Irena Kerelienė. Nuotr. Aldonos Rauchienės
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Mes atėjom bendrauti...
nes viena ranka negali ploti...

Mes atėjom draugauti.. .nes žmogaus didžiausia dovana

Tokiomis mintimis sesė Audra Lintakienė pradėjo 
pirmąją Chicagos “Aušros Vartų/Kernavės” tunto vyr. 
skaučių būrelių sueigą.

Įdomūs buvo visų būrelių prisistatymai. Nors ir ne 
visos dalyvavo, bet buvo bent po kelias atstoves iš 
kiekvieno būrelio. Pirmasis prisistatė “Mirgos” būrelis, 
kuris ir yra pirmasis vyr. skaučių būrelis įsisteigęs apie 
1954 metus. Vėliau sekė “Juozės Augustaitytės- 
Vaičiūnienės” būrelis, “kun. Gražinos”, “Juzės 
Daužvardienės”, “Verpstės”, “Emilijos Platerytės” ir 
kiti.

Sekė linksmesnė dalis. Spalvų žaidimą pravedė sesė 
Vanda Aleknienė. Visos, pagal savo charakterį ir būdą, ir 
mėgiamiausią spalvą, pasiskirstė į spalvų būrelius. Tų 
būrelių sesių charakterį, ypatingumą ir būdą (pagal 
pasirinktą spalvą) įvertinome ir išnagrinėjome. Visoms 
teko ir malonių pagyrų, ir ne taip malonių botagėliu
šmaukštelėjimų. Buvo girdėti... “o, 
taip, tas man tinka”, “man tas 
įdomu”, “aš dažnai taip galvoju”, 
tikrai aš dažnai taip jaučiuosi”, “o, 
Dieve, nejaugi aš taip darau?”, 
“nejaugi aš taip elgiuosi?”, “man tas 
tai tikrai įdomu”, “oho...žiūrėk ir 
taip tu elgiesi?” (pastaba sesei iš 
kairės) “cha, cha...tai tu šitaip?” 
Na, ir begalės visokių aiktelėjimų, 
juokučių ir nuostabų.

Spalvų būreliai gavo uždavinius, 
kuriuos turėjo išspręsti ir pristatyti 
visoms per 10 minučių. Vienoms 
laiko buvo per daug, kitoms - per 
mažai. Visos susigūžusios ir kik- 
endamos sprendė uždavinius. 
Smagiausias pasirodė mįslių 
uždavinys. Pasirodė, kad mūsų tau
tosaka labai turtinga liaudies 
išmintimi. Buvo juoko, kai sesė
Albina vedė savo būrelį ratu dainuo
dama “išėjo tėvelis į mišką...” Žinoma buvo ir daugiau. 
Visgi buvo penkių spalvų būreliai. Ne - buvo šeši. Sesė 
Regina buvo vienintelė “geltona”, tai uždaviniams 
spręsti ji turėjo prisijungti prie kito būrelio.

Svarbiausias šios sueigos tikslas - skautininkės 
įžodis. Prieš įžodį - susikaupimas. Sesės pasidalino į tris 
atskiras stotis. Jose buvo pravestas susikaupimas. 
Pirma stotis - skautiškoji ideologija, antra - skautavi- 

mas - didysis žaidimas ir trečia stotis - vadovavimas. Po 
susikaupimo visi trys būreliai palydi sesę Danutę į 
pagrindinę aikštelę prie vėliavos, kur sesė Albina 
Ramanauskienė praveda įžodį. Kaklaraištį užriša sesė 
Rūta Kirkuvienė. Sekė sveikinimai, dovanėlės, tun- 
tininkės sesės Aušros Jasaitytės-Petry žodis ir pasi
dalinimas mintimis apie tokias sueigas ateityje, apie 
Kaziuko mugės darbus bei ateinančią Rako-50 vasaros 
stovyklą.

Pasveikinome sesę Aušrą įsijungusią į “Skautybės 
kelio” redakciją “Draugo” dienraščio trečiadienių laido
je.

Sekė pasivaišinimas sesių suneštais gardumynais ir 
iki pasimatymo kitoje sueigoje. Lauksime!

v.s. Vanda Aleknienė

Sesę Danutę Barienę, davusią skautininkės įžodį, sveiki
na jos vadovaujamas “Emilijos Platerytės” būrelis - ps. 
Irena Putrienė, s. Danutė Puodžiūnienė, s. Otilija 
Kasparaitienė, ps. Danutė Barienė, s. Irena Meilienė, v.s. 
Vanda Aleknienė ir s. Audra Lintakienė.

Nuotr. Dalios Povilaitienės
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Vasara "Sietuvoje"

Gilesniam kultūros supratimui, Guatemaloje keliautojai 
gyveno vietinių šeimose, ps.Stasė Korres (kairėje), 
apsirengusi jų tautiniais, su trijų generacijų moterimis.

Šilta liepos 15-oji. “Sietuvos” d-vė su svečiais, 
žadėjusi pietauti po aukštais ąžuolais, geriau susė
do prie ilgų stalų salėje. Virš galvų sukasi ventilia

toriai, skuba ir mūsų kalbos nuo temos prie temos.
Šiandien Rako stovyklavietėje didysis savaitgalis. 

Švenčiama stovyklavietės 50-oji sukaktis. Ne viena iš 
mūsų ten esame stovyklavusios, vadovavusios. Dabar 
ten žygiuoja anūkėliai. Sesė Zina Pocienė sako, kad kai 
paskambino į stovyklą anūkėlei - ji neturėjo laiko 
kalbėtis, tik - “aš jus visus myliu, bet čia taip linksma, 
kad pasikalbėsim kai grįšiu...” Sesės Irenos 
Kriaučeliūnienės anūkėlė j.ps. Kristina Mattienė 
stovykloje yra jūrų skaučių “Gulbės” pastovyklės 
viršininkė. Jūrų skautės visada atsiunčia stovyklinį 
sveikinimą “Skautų aidui”. Sesės Vales Plepienės 
dukrelė ps. Shirley Ambutienė - stovykloje med. seselės 
pareigose. Sesių Irenos Kirkuvienės, Alės 
Karaliūnienės, Genės Treinienės, Danguolės Vitkienės, 
Sofijos Jelionienės, Aldonos Martienės, Gintros 
Narienės jaunoji ir jauniausioji karta Rakė švenčia 

jubiliejų.
O mes čia - bendrystėje džiaugiamės ir dalinamės 

brangiais prisiminimais. Gi prie mūsų stalo su d-vės 
iždininke ps. Stase Korres dar spėjam “išvykti” į La 
Rūta Maya - Majų kultūros tako kelionę. Sesės Stasės 
puikiai sudarytame jos kelionės nuotraukų albume keli
aujame per Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras ir 
Mexico. Nuostabi kelionė. Kita, tikėkimės, maloni 
kelionė šią vasarą tai “Sietuvos” draugininkei j.v.s.fil. 
Birutei Vindašienei, kuri išvyko į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą Vilniuje.

Nuotraukos Stasės Korres
Sesė Alė

Copan, Honduras. Hieroglifų laiptai statyti apie 755 AD. 
Jie turi virš 1250 hieroglifų blokų su įrašais. Anksčiau 
buvo galvota, kad tie ypatingieji pastatai - laiptai turėjo 
ką nors bendra su Egipto piramidėmis, bet vėliau istorikai 
to nepatvirtino. Majų - savita, didinga kultūra.
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Įspūdžiai iš Rako stovyklos

50-oji sukaktis, 2006 m.

Liepos mėnesyje turėjau progą dirbti Rako 
stovyklavietės ambulatorijoje gailestingosios 
sesers pareigose. Buvo įspūdinga grįžti į 

stovyklavietę, kurioje aš augau kaip “Aušros Vartų” 
tunto paukštytė, skautė, vyr. skautė ir akademike.

Kai buvau jauna, viskas atrodė labai toli, pastatai ir 
aplinka - didžiuliai. Dabar - viskas atrodo arčiau ir daug 
mažesnio masto.

Nuvažiavus į stovyklą visada būna daug darbo. 
Reikia išvalyti vietovę, sudėlioti daiktus, vaistus. Tas 
ėmė beveik dvi dienas, o negaluojantys tuoj pradėjo 
lankytis ambulatorijoje patikrinimui, vaistų paėmimui, 
kuriuos buvo atsivežę iš namų. Pirmąją savaitę 
sveikatos problemos buvo uodų įkandimai, bičių įgėli
mai, įsipjovimai. Taigi buvo laiko stovyklautojus 
pamokyti, kaip reikia gerai nusiprausti, sveikai maitin
tis, gerti daug vandens, pailsėti ir, žinoma, kaip nuo 
uodų gintis. Ačiū Dievui didesnių susirgimų nebuvo, tai 
galėjau kartu su visais valgyti, padiskutuoti dienotvarkę 
ir prie laužo smagiai padainuoti.

Įspūdingiausias man įvykis buvo didžiojo savait
galio metu, kai keturios buvusios “Kernavės” tunto vyr. 
skautės Guoda Jelionytė, Ramunė Martytė, Viktoria- 

Algė Bukaveckaitė ir Milda Petkutė uniformuotos atžy
giavo į vėliavų nuleidimo iškilmes. Nuo jaunystės jos 
visos palaiko ryšius ir kas metai susitinka. Šiais metais 
pasirinko susitikti ir surasti savo pėdsakus Rako 
stovyklavietėje, bei kartu atšvęsti 50 metų jubiliejų. 
Stovyklos viršininkė sesė Dana Mikužienė apdovanojo 
jas mėlynais kaklaraiščiais papuoštais meškiukais. 
Labai smagu buvo matyti visų draugiškas šypsenas.

Man labiausiai patiko stebėti seses ir brolius, ir 
dalyvauti lankymo valandose. Ten atsipūsdavom nuo 
dienos darbų.

Tikiu, kad Rako stovyklavietė gyvuos ir sekančius 
50 metų, skautybė žydės ir mūsų nuotaika visada bus 
pakili.

ps.fil. Shirley Ambutas

Ir dar...

Sesė Shirley Ambutienė Rako stovyklavietėje 2006 m. 
vasarą pasiruošusi priimti ligonius

Nuotr. Dalios Narienės

Šventa diena būna “Skautų aido” redakcijoje, kai 
gaunu laišką, straipsnį, nuotrauką. Gavus sesės 
Shirley Ambutienės straipsnį apie įspūdžius iš 

Rako stovyklos, pagalvojau - reikia pasitikrinti kodėl ji 
rašo, kad Rako'stovyklavietė gyvuos dar 50 metų? Ar čia 
tik Rakė užaugusios troškimas?

Atrodo, kad gyvuos.
Dalinuosi sesės Shirley mintimis:
“Vidurinio savaitgalio metu į šventę atvažiavo 

sesė Rasa Aleksiūnienė su sūnumis. Abu broliai prie 
laužo padainavo labai gražią dainą apie brolius parti
zanus ir jų mamą. Visus posmelius jie dar atskirai 
išvertė į anglų kalbą, kad visi galėtų suprasti ką dainuo
ja. Sese, verkė visas laužas... O kai sustojom visi į ratą 
- vos tilpom...”

Sesė Shirley Rako stovyklavietėje gailestingos 
seselės pareigose jau kelintas kartas. Kai paklausiau ir 
ko ten važiuoti dabar, kai abu sūnūs jau užaugę, jau 
skautai vyčiai, be to jos aukštos pareigos ligoninėje - 
didelė auka atiduoti savaitę stovyklai vietoj kelionės į 
kurortą.

“Jokie pinigai neapmokės to malonaus jausmo 
matant taip gražiai užaugusį mūsų jaunimą ir galimybę 
pabūti ten, kur nuo mažens augome. Stovykloje mūsų 
buvo nemažai. Vieni dar su mažais vaikučiais, kiti jau 
turintys skautus vyčius, vyr. skautes, o brolis Gražutis
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Matutis net iš Texas vis atvyksta būti vyriausiu virėju! 
Be to, duodamos įžodį - pasižadėjome...”

Sesės Shirley sūnūs Tomas ir Paulius nuvyko 
stovyklon antrai savaitei, sutvarkymo, uždarymo dar
bams. Jiems labai patinka sesė Dana Mikužienė (stovyk
los viršininkė) dar nuo lituanistinės mokyklos laikų, kai 
ji buvo jų mokytoja, tai norėjo prisidėti, na ir linksmai 
pastovyklauti.

ps.fil. Shirley Plepytė-Ambutienė yra gailestingoji 
sesuo specialistė Provena St. Joseph medical center, 
Joliet, IL. Magistro laipsnį įgijusi Rush University, 
Chicagoje. Ligoninei yra paruošusi kelis informacinius 
leidinius, kaip - “How to set up an open heart program”, 

“How to read 12 lead EKG” ir'kt.
Jos šaknys Chicagos lietuviškoje skautijoje yra 

gilesnės negu Rako 50-metis. Mama ps. Valė 
Krištopaitytė Plepienė buvo pirmosios lietuvių skautų,- 
ių skilties 1948 m. įkurtos Chicagoje narė, dabar skau- 
taujanti “Kun. Gražinos” vyr. skaučių būrelyje, 
“Sietuvos” vyr.skaučių ir skautininkių draugovėje. 
Seserys Loreta ir Dana taip pat skautės, buvusios 
vadovės “Aušros Vartų” tunte.

Kad lietuviškoji skautybė ir toliau gyvuotų!

v.s. Alė Namikienė

EUROPOS RAJONE____________________

Laiškas iš Anglijos
Stovykla artėja,
Skautai sugužėjo.
Ruošiams bus plotas
“Aušros” stovyklėlei.

Gal su tokia įžanga ir pradėsiu pasakojimą apie 
š.m. liepos 8-9 dienomis vykusią savaitgalinę stovyklą 
Lietuvių sodyboje, Headley Park.

Kai susirinkome ir įsirengėme nakvynei palap
ines, br. Vladas (Gedmintas, LSB Atstovas Europos 
rajone) sukvietė visus darbų aptarimui, pasiskirstymui. 
Buvo nutarta išvalyti, sutvarkyti “Skautų kalnelį”, kur 
už poros savaičių vyks “Aušros” vardu pavadinta 
stovykla. Stovyklaus skautai. Reikia sutvarkyti 
nuniokotą sandėliuką, lauko virtuvę, įrengti laiptus, 
paruošti medieną 
stovyklos statini
ams ir sutvarkyti 
skautų būklą.

Buvome 
negausus būrys, 
bet užtat labai 
aktyvus ir gera
noriškas. Gaila, kad 
stipriosios lyties 
atstovų, kaip visa
da, būna mažai, bet 
jie, šaunuoliai, 
daug nuveikė. Ir 
laiptus pastatė, ir 
sandėliuką sut
varkė, mat pastara
sis buvo kiek 
nukentėjęs nuo 
darbo pasiilgusių 
rankų... Buvo

išlaužta siena ir durys. Gi, kai sutvarkė, tai kaip naujas 
atrodė!

Sesės rinko visokio plauko šiukšles, kurias 
“užmiršta” susirinkti savaitgaliams atvykstantys poilsi
autojai. Daugiausiai jie palieka nuorūkas ir nuo alaus 
butelių kamštukus. O išgėrus ir esant “gerai nuotaikai” 
sudaužius butelius, lieka stiklo šukės. O nuo jų gali kilti 
gaisras! Negana to. Sveteliai švariai išvalo mišką nuo 
šakų ir šakelių, kurios reikalingos skautiškiems 
laužams. Tiems savo šašlykams galėtų atsivežti

Rąsto nešimo “ceremonija”!
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“Nuo ko pradėsim?” Iš 
k. sesė Monika, sesė 
Laima O'Brien, br. 
Vladas ir sesės Vlados 
tėvelis p. Eugenijus.

nusipirktą kurą - anglį, o laužui - medienos pundelį. Jų 
yra pirkti kiekvienoje didelėje parduotuvėje ir bet kuri
oje degalinėje.

Taigi ... darbo buvo daug ir visi dirbo su šypse
na iki pietų pertraukėlės. Užkandę ir kiek pailsėję, vėl 
kibome į darbus. Į pavakarę drožėm į mišką paruošti 
skautiškiems statiniams medienos. Stovyklos metu 
sesių pastovyklė varžysis su broliais, kurie pastatys 
tvirtesnį ir gražesnį bokštą. Įdomu bus pamatyti darbo 
eigą ir rezultatą.

Taip ir prabėgo ta mūsų pirmoji dienelė. 
Nespėjom apsidairyti ir jau tamsu. Po darbų įsiaudrinę, 
dar pilni energijos, susikūrėm lauželį. O kaip laužas be 
dainų? Tai ir užtraukėm... Dainavom visi, kaip kas 
mokėjo, kol liežuvis pradėjo nuo nuovargio pintis. 
Pamažu išsiskirstėm į savo laikinuosius namus - palap
ines.

Aštuntą ryto ropščiamės iš savo šiltų mieg
maišių, o rytas mus pasitinka verkdamas. Lyja. Tiksliau 
- purškia dulksna. Ne koks orelis darbams. Bet mes juk

Poilsio minutė. Priekyje sesė Ramunė su dukrele Elena, 
toliau sesės - Žibutė, Atlanta, Vlada, Silvija, Alvyda, 
Monika.

Visi medkirčiai. Sėdi br. Skotas, stovi: sesė Laima, Gareth, sesės Ramunė, Alvyda, Monika, Silvija ir Vlada.
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Posėdyje daug darbų aptarta. Gale dešinėje - Europos rajono Vadas v.s. Vincentas O'Brien.

skautai! Tvarkomės toliau ir lietus, mūsų pabūgęs, 
liovėsi lyti. Skubinom tvarkytis, nes vienuoliktą vai. turi 
prasidėti posėdis skirtas “Aušros” stovyklos aptarimui. 
Posėdį pradėjo busimasis stovyklos viršininkas br. 
Vladas, dalyvavo broliai - Vincentas, Mikei, Skot, sesės - 
Laima, Daina, Ramunė, Vlada, Monika. Aptarinėjo labai 
daug ką. Pradedant nuo maisto tiekimo, baigiant pačių 

mažiausiųjų “Ateities” pastovykle, jų programėle.
Posėdžiui pasibaigus, visi atsisveikinome ir 

išvažinėjome kas į pietus, kas į šiaurę, kur namučiai 
laukia.

Sesė Kiaunė iš salos
(nuotraukos sesės Kiaunės)

Žinios iš Toronto

57-oji METINĖ SUEIGA
“Perkūno” skautų vyčių būrelis Toronte įsikūrė 

1949 m. Buvom dešimt veiklių skautų vyčių. Pusė iš 
mūsų jau buvo skautavę nepriklausomoje Lietuvoje.

Kai mūsų brangią Tėvynę 1941 m. okupavo 
žiaurieji komunistai, daugelį skautų vyčių, skautų 
vadovų praradome kalėjimuose ar Sibire. 1944 m. sunki
ausiais keliais traukėmės į vakarus.

Pasibaigus II Pas. karui, vakarų Vokietijoje, 
pabėgėlių - D.P stovyklose tuoj atgijo ir susiorganizavo 
skautai ir gražiai auklėjo jaunimą tėvynės meilėje. Mūsų 
- skautų vyčių būrelis įsikūrė jau naujoje tėvynėje - 
Kanadoje. Buvo atlikta daug darbo. “Rambyno” skautų 
tunte ėjome įvairias pareigas, rūpinomės “Romuvos” 
stovyklaviete, auginom skautiškas jaunas šeimas.

Dabar jau esame pensininkai, gyvenam toli 
vienas nuo kito, bet vistiek kas metai susitinkam savo 
metinėje sueigoje. Mūsų vadovo s. G.Serno sukviesti į jo 

nepaprastai gražią gyvenvietę, Palgrave, prie aukštai 
iškeltų Kanados ir Lietuvos vėliavų, susitikome tik 
keturi. Vistiek džiugu buvo kartu pabendrauti ir dalin
tis mūsų gausiais prisiminimais.

SUSITIKOM SU
v.s.kun. ANTANU SAULAIČIŲ, SJ

Į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
atidarymą iš Vilniaus į Torontą atvyko v.s. kun. Antanas 
Saulaitis, SJ.

Mūsų mylimas dvasios vadovas, brolis Saulaitis 
birželio 23 d. Kongreso atidarymo šv. Mišiose, prigrūsto
je Prisikėlimo bažnyčioje, sakė pamokslą, o vėliau salėje 
pasakojo visuomenei apie gyvenimą Lietuvoje, prisimin
damas ir skautišką veiklą. Buvo miela klausytis.

Kongreso atstovai aplankę mūsų muziejų ir 
Anapilio grožybes, išvažiavo į “Kretingos” stovyklavietę 
Wasagoje, į studijų savaitę.

v.s. Feliksas Mockus
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SKAUTAI LIETUVOJE

Skautalynas tol žydės, kol širdy daina skambės!

Karas, žygiai ir krikštynos sudrebino 
Kretingos rajono miškus ir pievas.

Birželio 22 d., likus vos porai dienelių iki nuostabiosios Joninių šventės, 
Hermano Šulco “Jaunimo sodybos” kaiminystėje įsikūrė Klaipėdos krašto 
skautų stovykla “Skautalynas”. Būtent tada į greta sodybos esantį mišką sug
užėjo gausus būrys skautų - linksmų ir niekad nenurimstančių žmonių. 
Palapinių miestelis savo paskutinius kuoliukus ištraukė tik po astuonių dienų 
stovyklavimo.

Visą stovyklos laiką skautus lydėjo šiltas juokas ir šypsenos - net 
inžinieriniai darbai (pavyzdžiui: virtuvės, palapinių ir vartų statymas, vėliavų 
stulpų kėlimas' ar tualetų kasimas) džiugino kiekvieną. Žinoma, naktį nežinia iš 
kur pradėjus sproginėti petardoms ir kažkam kėsinantis pavogti stovyklos vėli
avą, stovyklavietė aidėjo net ir nuo baimės riksmų. Vis dėl to niekada nepasid- 
uodantys skautai vagis sučiupo ir atgavo vėliavą.
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Vieną tikrai karštą dieną vyko strateginis žaidimas “Emigracija 1941” 
Jo metu “lietuvių partizanai” ir “sovietų kareiviai” aktyviai medžiojo vieni kitus, 
bandydami atimti “gyvybės raištį”. Taip pat visi stovyklos dalyviai turėjo gal
imybę mokytis tiek tradicinėje, tiek ir netradicinėje skautoramose. Jose įgyti 
įspūdžiai pagelbėjo gaminant prekes ir kuriant paslaugų sferą šauniam 
jomarkui, kurį, kaip visada, palydėjo varžytinės.

Stovykla buvo planuojama kaip mokomoji, taigi tarp visų stovyklos 
dalyvių (jų, beje, sugužėjo daugiau nei pusantro šimto) buvo nemažai stovyklau
jančių pirmą kartą. Šiems naujiems skautų šeimos nariams teko atlaikyti sma
gias ir purvinas krikštynas.

Įspūdingoms aštuonioms dienoms prabėgus, ten, kur liepsnojo laužai ir 
skambėjo skautiški šūkiai, liko tik tuščios pievos ir miškai, tačiau visi, atsikandę 
didelį kąsnį džiugios nuotaikos ir įgavę patirties, paliko “Skautalyną” tikė
damiesi greitai ir vėl susitikti kitoje šaunioje skautų stovykloje.

Sesė Eglė Deltuvaitė

VADOVŲ LAVINIMAS 
DRAUGOVĖJE

(tęsinys)

Mokykimės iš klaidų:

1. Visi padarome klaidas. Niekas nėra toks tobulas, kad klaidų nedarytų. To 
neužmirškime dirbdami su jaunimu. Mūsų pareiga padėti jaunesniems 
vadovams iš klaidų mokytis, o ne juos kritikuoti, kai jie klaidą padarė.

2. Pirmiausia paklauskite vadovo ką jis galvoja ir kodėl suklydo. Tada 
pareiškite savo nuomonę apie tai. Ir tada raskite bendrą išeitį kaip tą klaidą 
atitaisyti, arba jos naujai nebepakartoti.

3. Vėl kartoju svarbią vadovų lavinimui mintį: KLAIDOS YRA MOKYMOSI 
PRIEMONĖ. Visi geriausiai išmoksta mėgindami ką nors naujo, atlikdami 
sudėtingesnius uždavinius. Jei tų bandymų pasekmės yra negatyvios, tai 
jaunimas vengs tą patį dalyką bandyti iš naujo. Tas juos nieko neišmoko. 
Reikia skatinti, diskutuoti apie kitokius būdus kaip pasiekti tai ko 
stengėmės ir tas sukeltas pasitikėjimas žmogų skatina vėl bandyti tai, kas 
anksčiau nepasisekė.
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Duokime progų planuoti ir pravesti užsiėmimus:

1. Nei vienas jaunas vadovas stebuklingai nepasidaro prityręs vadovas, skau
tas vytis, jūrų budys, vyresnioji skautė, gintare be pasiruošimo.

2. Yra vyresnių vadovų, kurie mėgsta viską patys pravesti, nes - “man daug 
geriau ir greičiau tas darbas pasidaro...” Bet tai nėra skautavimo uždavinys. 
Mes nevadovaujame, kad galėtume parodyti “kiek daug mes mokame”, bet 
vadovaujame, kad jaunieji suprastų “kiek daug jie moka”.

3. Reikia rizikuoti ir vis sudėtingesnius darbus duoti jauniesiems vadovams. 
Jei jie neturės progų pravesti sueigas, iškylas, stovyklose programas, kursus 
ar įžodžius, tai niekada ir nemokės kaip tai atlikti.

4. Tik per praktiškus darbus, per bandymus, per nepasisekimus ir klaidas 
išmokstame būti gerais vadovais. Pasitikėkime kad jaunieji gali, kad sugeba, 
kad nori ir tada padėkime jiems tai įrodyti sau, kitiems ir mums.

Įvertinkime atsiekimus:

1. Skautiška metodika duoda daug įvairių būdų kaip įvertinti ir paskatinti.

2. Neužmirškime! - Paginame viešai, kritikuojame - privačiai.

3. Už atliktus didesnius darbus rekomenduokite savo jaunesnius vadovus 
pakelti į vyresniškumo laipsnius ar apdovanoti Žymenimis.

4. Stipriai veikiantis jaunas vadovas turėtų turėti skiltininko ar vyr. skil- 
tininko laipsnį ir du, tris Žymenis iki to laiko kai tampa skautu vyčiu, vyr. 
skaute.

5. Yra ir kitų būdų atsiekimams pažymėti - pizza vaišės, pagyrimo raštas, 
aprašymas lietuviškoje spaudoje, nuotrauka “Skautų aide”, draugovės įsaky
mas su pagyrimu, visa draugovė paploja, tėvų komitetas nuperka ir įteikia 
simbolinę dovanėlę ir t.t. Bet koks būdas, kuris leidžia jaunam vadovui 
žinoti, kad jo pastangos yra vertinamos, skatina veiklumą, pažangumą.

6. Visi kiti draugovės skautai matydami kad pagerbiate ir įvertinate tuos, 
kurie dirba, norės sekti jų pavyzdžiu.

v.s.fil. Gintaras Plačas
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PAŠTO DĖŽUTĖ | g :

Parašei tokį gražų mano knygos pristatymą 
“Skautų aide”. Svarbiausia, kad atrinkai kas pačiai 
svarbu, kas Tavo manymu svarbu “Skautų aido” 
skaitytojams. Man, kaip autoriui, tai įdomu.

Kai telefonu kalbėjomės apie skautybę ir 
pirmąją stovyklą Rako ūkyje, prisiminiau visus su 
kuriais dirbome. Tad įdedu ir mano mėgiamą nuo
trauką - pirmos stovyklos vadovybę: Vytautas J. 
Černius, Antanas Levanas, Vladas Stropus, Kazys 
Varnauskas ir Aliukas Grigaliūnas. Trūksta mūsų 
maitintojo s. Jono Kauno. Nuotrauką radau 
“Laužai liepsnoja vakaruos”, Lietuvių Skautų 
Brolijos Jamboree fondo skyriaus leidinys, 83 psl.

Rengiuosi nuvažiuoti į Rako ūkį.

Viršininkė sakė, kad ketvirtadienio vakare įvyks 
paskutinis vėliavos nuleidimas. Man tai svarbu. 
Norisi ir apžiūrėti, prisiminti. Paskutinį sykį ten 
buvau prieš 25 metus, 1981 metais. Šventė jie tada 25 
m. sukaktį.

Sėkmės ir su geriausiais linkėjimais
Vytautas

Štai siunčiu Jums paskutinę vyr. skaučių temą. 
Tvarkau popierius po devynių metų tuntininkavimo 
ir vienų metų pavaduotojos pareigose. Sunku palikti 
mylimas seses, kurios taip gražiai auga ir bręsta.
Buvau nuvažiavusi į stovyklą. Tai pirmas kartas nuo 
1993 m., kad nestovyklavau... Atoslūgis, bet kartu ir 
malonumas matant, kaip sesės stovykloje viską 
puikiai atlieka.

Vakar gavome žinią, kad mirė Monte 
Sodeika, Dalios Barmutės Sodeikienės vyras. Jis ilgai 
kovojo su sunkia liga ir tikrai buvo mums visiems 
šaunus pavyzdys, kaip reikia vertinti gyvenimą. 
Labai jo pasigesime.

Budim!
Sesė Danutė Mažeikienė,

Los Angeles

“Skautų aido” rėmėjai:

fil.prof. Vytautas J.Černius,
Willowbrook, IL $50.00

J Lietuvę po penkias 
“Skautų aido” prenumeratas užsakė:

v.s.fil. Petras Molis, Shrewsbury, MA

v.s.fil. Algis Glodas, Holden, MA

ps.fil. Dainius Glodas, Holden, MA

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s. Albina Ramanauskienė

“Skautų aido” administratorė
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LSS —LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

Lietuviškoji skautybė yra Pasaulio skautę sąjūdžio dalis. Pasaulyje yra virš 28 milijony skautę ir skaučię 

216-oje valstybię. Pirmoji skautybės įkūrėjo Lord Robert Baden-Powell vadovautoji stovykla berniukams 

įvyko 1907 m. Brownsea saloje.

1918 m. lapkričio 1 d. Vytauto gimnazijoje, Vilniuje, įvyko pirmoji Petro Jurgelevičiaus-Jurgėlos įkur

tos lietuvię skautę-skaučię draugovės sueiga. Si data laikoma lietuviškosios skautybės gimtadieniu.

1940 m. birželio 15 d. sovietai, įvedę Lietuvon savo kariuomenės dalinius ir ją okupavę, liepos 18 d. 

uždarė Lietuvos Skautę Sąjungą.
1945 m. iš tėvynės į Vakarę Vokietiją pasitraukusię lietuvię tarpe atgaivinta lietuviškoji skautybė.

Lietuvię kilmės jaunimo - skautę vienetai veikia JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Pietę Amerikoje ir 

priklauso Lietuvię Skautę Sąjungai (LSS).
Skautę šūkis yra DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Pagrindinis skautiško lavinimo tikslas yra ugdyti asmenybes. Skautai lavinami žaidimais, darbeliais, 

kelionėmis, stovyklomis. "Stovykla yra žmogiško pergyvenimo turtas: gamtos grožis ir didybė; broliškas 

skautŲ jausmas ir iš to sekanti vienybė; tam tikras dvasinis atbudimas." (AS)

Auklėjimo darbui vykdyti, berniukai ir vyrai jungiami į Lietuvię Skautę Broliją (LSB), mergaitės ir 

moterys - į Lietuvię Skaučię Seseriją (LSS), o studijuojantis jaunimas - j Akademinį Skautę Sąjūdį (ASS).

Pagal amžię LSS nariai skirstomi į giliukus ir liepsneles (nuo 4 metę amžiaus), jaunesniuosius skautus 

ir skautes (paukštytes, vilkiukus, ūdrytes, bebriukus), skautus ir skautes (skautus, skautes, jūrę jaunes, jūrę 

jaunius), prityrusius skautus ir skautes (prit.skautus, prit.skautes, jūrę skautes, jūrę skautus), skautus vyčius, 

vyresniąsias skautes, jūrę būdžius ir gintares. Sąjungoje taip pat veikia oro skautai.
Skautiški vienetai veikia veikia pagal Lord Baden-Powell skautybei skirtą metodą - skilčię sistemą. 

Skautę sueigos dažniausiai (pagal vietos sąlygas) vyksta po lituanistinės mokyklos pamokę.

Visi vadovai ir vadovės yra savanoriai, įvairię profesiję žmonės. Vadovus,-es saisto skautiškos tradici

jos, atsakomybė, nuostatai, prievolės, skauto įstatai.
Oficialus Lietuvię Skautę Sąjungos organas yra "Skautę aidas", leidžiamas LSS Tarybos Pirmijos.
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