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Supratimas ir vykdymas
“Nesvarbu, kuriame krašte jūs gimę ar augę. 

Mus visus jungia tamprūs lietuvybės ir skautybės 
ryšiai. Visų mūsų tikslas yra skautų šūkio Dievui, 
Tėvynei ir Artimui pilnas supratimas ir vyk
dymas”, pasakė s. Henrikas Antanaitis, atidarydamas 
LSS VLąją Tautinę stovyklą 1978 m. Australijoje.

Tuo metu lietuviai skautai “apačioj žemės” jau 
gyvavo 30 metų, jau buvo užaugus nauja lietuvių, skau
tų, patriotų karta.

Šiais, 2007 metais, mūsų sesės ir broliai Australijoje 
švenčia 60-ąjį jubiliejų nuo pirmojo lietuvių skautų laužo 
1947 m. įžiebto Fremantle krantinėj. Toli pasklido to 
laužo kibirkštys... į Adelaidę, Brisbanę, Canberrą, 
Melbourną, Geelongą, Sydnejų ir kitur, ir iki šiandien 
šūkis Dievui, Tėvynei ir Artimui yra pilnai suprantamas 
ir vykdomas.

Su pagarba ir dėkingumu prisimindami pirmąjį 
laužą svečioj šaly kūrusius, džiaugiamės ir didžiuojamės 
lietuviškąją skautybę dabar auginančiais.

Pirmojoj šių metų LSS stovykloje - “Žilvino”, sausio 
2-10 d.d., Geležinio Vilko ordinas buvo įteiktas LSS 
Australijos rajono Vadui v.s. Henrikui Antanaičiui.

Vaiku atvykęs Australijon, brolis Henrikas išaugo į 
Lietuvį Skautą, iš didžiosios raidės! 0 kartu su juo jau 
virš 50 metų nepailstamai tebedirba ir daugelis kitų. 
Šiuo metu, skautiškos veiklos Australijoje 60-tojo 
jubiliejaus proga, sveikiname tris aukščiausiu LSS 
ordinu - Geležiniu Vilku apdovanotuosius - 
j.v.s.fil.Vytautą Vitalį Vaitkų, v.s. Danutę Lynikienę ir 
jau minimą v.s.Henriką Antanaitį.

j.v.s.fil. Vytautas Vitalis Vaitkus gimė 1922 m. 
Zarasų apskrityje. Profesija - mechanikos inžinierius. Į 
skautus įstojo 1932 m. Zarasų tunto “DLK Vytenio” 
draugovėje. 1937 m. lankė skautų vadų kursus 
Pažaislyje, o sekančiais metais tapo tunto adjutantu. 
Prisijungęs prie jūrų skautų laivo, padėjo suorganizuoti 
ne gimnazistų, bet miesto jaunuolių jūrų skautų valtį. 
Apdovanotas ordinu už Nuopelnus. 1940 m. davė skauto 
vyčio-jūrų budžio įžodį ir skautavimas nutrūko, nes 
Lietuvą užėmė sovietai.

Vėl skautauti pradėjo Australijoje 1950 m. 
organizuojant skautus Geelonge, kur iki 1954 m. buvo 
“DLK Vytenio” d-vės draugininku. Draugovė ilgainiui 
tapo “Šatrijos” tuntu.

Persikėlęs gyventi į Melbourną, brolis Vytautas

j.v.s.fil. V. Vaitkus, v.s. H.Antanaitis ir v.s. D.Lynikienė 
“Žilvino” stovykloje 2007 m.

įsijungė į “Džiugo” tunto veiklą organizuojant jūrų 
skautus. 1957 m. paskirtas LSB jūrų skautų skyriaus 
vedėju Australijos rajone. 1955 m. įstojo į ASS, 1957 ir 
1967 m. buvo skyriaus pirmininku; 1996 - ASS Atstovas 
Australijoje. Ilgametis Australijos rajono vadijų narys, 
1988-1990 m. - rajono Vadas. 1996-1997 m. vadovavo 
Sydnėjaus Skautų Židiniui.

j.v.s.fil.Vytautas Vitalis Vaitkus Geležinio Vilko 
ordinu apdovanotas 1996 m.

v.s. Danutė Lynikienė gimė 1935 m. Klaipėdoje. Į 
LSS įstojo Goetingene, Vokietijoje 1946 m, skautės įžodį 
davė 1947 m. Atvykusi į Melbourną 1950 m., 
nedelsdama įsijungė į lietuvių skautų eiles.

Skautaujant teko eiti visokias įmanomas pareigas, 
nuo paskiltininkės iki tuntininkės. Australijos rajono 
Atstovės pareigas sesė Danutė turėjo 1967-69m. ir 1982- 
84 m. VI Tautinėj stovykloj 1978 m., Australijoje, 
v.s.Danutė Lynikienė buvo Seserijos pastovyklės 
viršininkė, 1983 m. - IX Australijos rajono stovyklos 
“Mūsų Lietuva” viršininkė. Jau 24 metai, kaip sesė 
Danutė yra “Džiugo” tunto, Melbourne, tuntininkė!

Nuo 1960 m. skaučių atstovė ESGAV - Ethnic Scout 
and Guide Assoc. Vic.

Geležinio Vilko ordinu v.s.Danutė Lynikienė
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padovanota 1998 m.

v.s. Henrikas Antanaitis gimė 1942 m. 
Triškiuose. Į LSS “Aušros” tuntą Sydnėjuje įstojo 1953 
m., skauto įžodį davė 1954 m., skauto vyčio - 1960 m. 
Profesija - psichologas.

Skautaujant teko eiti daugelį pareigų. Nepaprastą 
darbą atliko suorganizuodamas Vl-tąją Tautinę stovyklą 
(pradinę) 1978 m. Australijoje, į kurią nuvyko Lietuvių 
Skautų Sąjungos vadovai ir 100 skautų, skaučių iš 
Šiaurės Amerikos. “Džiugo” tunto tuntininku brolis 
Henrikas buvo 1978-1983 m., LSB Australijos rajono 

Atstovu - 1991-1996 m.
Šio straipsnio bendradarbis j.v.s.fil.VVaitkus 

pastebi, kad brolis Henrikas lietuviškąją skautybę iškėlė 
tarptautinėje plotmėje per Ethnic Scout and Guide 
Assoc, of Victoria, būdamas tos organizacijos steigėju ir 
pirmininku 1971-1981 m. bei vice-pirmininku 1981- 
1983 m.

v.s. Henrikas Antanaitis Geležinio Vilko ordinu 
apdovanotas 2006 m.

v.s.Alė Namikienė

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

2008 m. 9-tos Tautinės Stovyklos 
ženkliuko konkursas

Lietuvių Skautų Sąjungos Pirmija skelbia konkursą 
visiems LSS menininkams sukurti Devintos Tautinės 
Stovyklos ženkliuką. Kaip ir praėjusių Tautinių 
stovyklų ženkliukai, šis ženkliukas bus naudojamas 
pagaminti uniforminį ženkliuką, bus atspausdintas 
visuose TS leidinėliuose, LSS tinklapio puslapiuose, ant 
darbinių marškinėlių, ir paliks LSS archyvuose kaip 
dalis mūsų skautiškos istorijos.

Ženkliuko pavidalas, spalvos bei turinys paliekama 
menininkų nuožiūrai. Kiekvienas menininkas ir 
menininkė gali pateikti kiek nori skirtingų projektų. 
Ženkliuko konkurso laimėtojas,-ja bus pagerbtas 
Tautinės stovyklos metu.

Ženkliuko reikalavimai yra:
• numeris 90 (devyniasdešimt metų Lietuvių
Skautų Sąjungai)
• IX-toji Tautinė Stovykla
• 2008 (metai)
• vietovė - Penninsula, Ohio (arba tik “Ohio”)
• pageidautina, bet ne būtinai būtina, numeris 100 
(Pasaulio Skautijos Jubiliejus 1907-2007 nuo 
pirmosios skautų stovyklos Brownsea Island) ir 
2008 m. Tautinės Stovyklos tema, jeigu menininkai 
gali sklandžiai atlikti ženkliuko projekte)

Tautinės Stovyklos tema yra “Švenčiame 
Skautybės Jubiliejui” (atžymėti pasaulio skautybės 
100 metų sukaktį). Prie kvieslio (siunčiamo internetu) 
pridedame visų buvusių Tautinių ir Jubiliejinių stovyklų 
ženkliukų pavyzdžius, bei 2007 m. Pasaulinės Skautų 
Jamboree (London, England) ženkliuko iliustraciją.

Projektus siųskite LSS Tarybos sekretorei 
v.s.Marytei Utz, 9149 S. Mozart Ave., Evergreen Park, 
IL 60642 (e-mail: mutz2003@vahoo.com) iki šių metų 
liepos 1 d. LSS Pirmija iš pateiktų projektų išrinks ir 
paskelbs oficialų ženkliuką iki liepos 15 dienos.

v.s.fil. Gintaras Plačas
LSS Tarybos Pirmininkas

SA redakcijos pastaba: Kai šis “Skautų aido” numeris išeis, 
konkurso terminas bus pasibaigęs. Kvieslį spausdiname, kad liktų rašytu 
žodžiu istorijai. Ši informacija LSS organizacijoje buvo paskelbta 
internetu ir kitais būdais gegužės pradžioje.

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA

Vyriausio Skautininko 
įsakymas Nr. 53. 

2007 m. gegužės 4 d.

LSB Ąžuolo mokyklos vedėjui, s.fil. Tomui 
Dundzilai pristačius, tvirtinu, kad s.v.v.sl. Dainius 
Aneliauskas, “Kalniškių” tunto, Los Angeles, skautas 
yra sėkmingai baigęs Ąžuolo mokyklos 2005 m. kursus.

Brolis Dainius atliko nustatytus uždavinius ir 
reikalavimus. Suteikiu jam teisę nešioti Ąžuolo Mokyk
los ženklą ir įteikiu šios mokyklos pažymėjimą, kurio 
numeris yra 144.

Sveikinu brolį Dainių, baigusį vadovų mokyklą ir 
linkiu darbą ir toliau sėkmingai tęsti.

Budėkime!

v.s.fil. Romas Rupinskas 
LSB Vyr. Skautininkas
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VADOVŲ POSĖDIS

Skautų Brolijos ir skaučių Seserijos vadijos suvažiavime-posėdyje 2007 m. balandžio 21 d.

Visą dieną vykstantys akivaizdiniai Lietuvių Skautų 
Brolijos ir Skaučių Seserijos vadijų posėdžiai yra 
šaukiami du kartus metuose, Chicagos apylinkėje. 2007 
m. balandžio 21 d. posėdis vyko Willow Springs, IL, 
Willowbrook balroom salėje.

LSB ir LSS vadijų posėdis pradėtas bendra vadovų,- 
ių rikiuote, vėliavų įnešimu, malda. LSS Tarybos 
Pirmininkas v.s.fil. Gintaras Plačas įteikė Lelijos Ordiną 
Europos rajono Atstovui v.s.fil. Vladui Gedmintui, 
Gelbėjimo Kryžių - s.fil. Tomui Dundzilai ir 50 metų 
skautavimo ženkliuką v.s.Vytautui Namikui.

Prieš pietus vyko atskiri vadijų posėdžiai, po pietų - 
bendras. Skautų Brolijos vadijos posėdžio darbotvarkė 
labai plati: rajonų Atstovų, skyrių vedėjų pranešimai,

LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil.Gintaras Plačas prisega Lelijos 
Ordiną Europos rajono Atstovui v.s.fil. Vladui Gedmintui.

pasisekimų ar rūpesčių aptarimas užėmė didžiąją laiko 
dalį. Trumpiausias pranešimas Brolijos vadijos posėdyje 
buvo Garbės Gynėjo v.s.fil. Gražučio Matučio - Brolijoje 
viskas tvarkoj

LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Romas Rupinskas 
pirmuoju žodžiu pasidžiaugė, kad darbai vyksta gerai, 
naujai įstojančių jaunesnių skautų gretos didėja, 
Brolijos iždininkas v.s.fil. Kazys Matonis sklandžiai 
tvarko iždą, dėkoja skyrių vedėjams, kad į programų 
planavimą jie kviečiasi daugiau vadovų.

Prašo rajonų Atstovus, kad vienetuose Duty of Care 
programa būtų atydžiai vykdoma, kad vienetų vadovai 
daugiau įvertintų jaunesnius vadovus pristatydami juos 
pakėlimams, apdovanojimams. Taip pat svarbu, kad 
Žymenimis apdovanotų skautų vardai ir pavardės būtų 
atsiunčiamos vadovybei ir skelbiamos spaudoje.

Dėkoja Lietuviškosios Skautybės ir Lietuvių 
Fondams už paramą skautiškai veiklai.

Liūdnas Vyr. Skautininko pranešimas buvo tas, kad 
posėdyje negalėjo dalyvauti JAV Ramiojo vandenyno 
rajono Atstovas ps.fil. Juozas Venckus - tą dieną buvo 
laidojama jo Mama. Brolijos vadija reiškė nuoširdžią 
užuojautą.

Apie LSB nuostatus bei reguliaminus pranešimą 
pateikė LSB vadijos sekretorius v.s.fil. Kęstutis Ječius: 
Vadijos, rajonų Atstovų, uniformų nuostatai jau yra 
“skautai.net” tinklapyje. Brolijos vadijos posėdžiui 
(bal.21.) pristatonįi priimti Vėliavų reguliaminas, Gairių 
ir gairelių reguliaminas, Jūrų budžių reguliaminas, 
Pakėlimų ir apdovanojimų pristatymų eiga, Skiltininkų
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Užspringusią moterį atgaivinusiam s.fil.Tomui Dundzilai - 
Gyvybės Gelbėjimo Kryžius.

kursų taisyklės.

Iš rajonų Atstovų pranešimų :
v.s.fil.Vladas Gedmintas - Dauguma skautų ir 

skaučių Anglijoje yra iš Lietuvos, su lietuvių kalba jokio 
vargo. Tik trūksta vietos sueigoms. Stengiasi 3-4 kartus 
metuose suruošti stipresnį suvažiavimą. Londone šiuo 
metu yra 4 lituanistinės mokyklos, o skautai prisideda 
darbais visuomenėje. Siūlo, kad skautų įstatai būtų visų 
programų pagrindu.

v.s.Romas Otto - Kanadoje, Montrealyje yra nedaug 
skautų. Ypatingai veiklus yra skautų vienetas 
Hamiltone, vadovaujamas ps. Gailiaus Senkaus. Toronte 
“Rambyno” tuntas gausiausias, neseniai skautai vyčiai 
prisidėjo darbu dedant naujus kilimus “Tėviškės 
Žiburių” redakcijoje.

ps.fil. Juozo Venckaus, JAV Ramiojo vandenyno 
rajono Atstovo, pranešime (raš- tu) - rajone veikia 
“Kalniškių” tuntas Los Angeles. Draugininkai: vilkiukų 
- ps. Vytas Dabšys, skautų - s.v.kand. Vytas Reivydas, 
prit.skautų - s.v.Danius Anelauskas, skautų vyčių būre
lio vadas - s.v. Liudas Deveikis. Mišraus vieneto, San 
Diego mieste vadovai - vyr.sk.fil. Gražina Grinienė ir 
s.v.fil. Romas Kudirka.

Š.m. sausio 7 d. vyko rajono metinė šventė su 
pamaldomis, įžodžiais iškilmingoje sueigoje ir laužu.

Sausio 13-15' d. Big Bear kalnuose, ps.Juozo 
Venckaus “kabinoje” nakvojo 16 skautų draugovės narių 
atvykusių žiemos iškylai. Visiems buvo smagu.

Kaziuko mugė kovo 4 d. gerai pasisekė. Dalyvavo 
vilkiukai, skautai, prit.skautai ir skautai vyčiai.

Kovo 24 d. Griffith Parke vyko skautų tarptautinė 
sueiga. Šiais metais lietuviai buvo sueigos šeimininkai. 
Dalyvavo vengrai, lenkai, ukrainiečiai ir armėnai su 
savo vėliavomis, himnais bei šūkiais. Sueigai vadovavo 

v.s.fil. Vytenis Vilkas.
Balandžio 14-15 d. San Diego vieneto iškyloje 

Ramona miestelyje, pp. Grinių ūkyje, įžodį davė du 
vilkiukai ir vienas skautas.

Balandžio 28-29 d. vyks šv.Jurgio naktinė iškyla 
Point Mugu State Parke.

Liepos 29 d.-Rugpjūčio 12 d. “Rambyno” 
stovyklavietėje Big Bear kalnuose vyks rajono stovykla.

s.Kazys Adomkaitis, JAV Atlanto rajono Atstovas, 
raštu pranešė, kad Atlanto rajone veikia skautų vienetai 
Bostone, Worcestery, Hartforde, New Yorke, 
Philadelphijoje ir Washington, DC. Stipriausia veikla yra 
Bostono “Žalgirio” tunte, New Yorko “Neringos-Tauro” 
tunte ir “Mindaugo” draugovėje Washingtone. Kitų 
vietovių jaunesni skautai sueigoms bei stovykloms 
prisijungia prie didesnių vienetų, nes savose vietovėse 
dėl mažesnio skaičiaus nesusidaro skiltys ar draugovės.

“Žalgirio” tunte sausio ir vasario mėnesiais broliai 
ruošiasi Kaziuko mugei ir stipriai lavinasi patyrimo 
programose. Balandžio mėn. vyksta šv. Jurgio sueiga, 
birželio mėn. vyksta labai laukiama canoe iškyla New 
Hampshire valstijoje, lapkričio mėn. būna šaukiama 
tuntų sueiga Lietuvos Kariuomenės šventės proga. 
Praėjusį spalio mėn. trys skautai ir vienas vadovas 
dalyvavo prit.skautų suvažiavime “Nuotykių takas”, 
Dainavoje. Grįžę namo jie paruošė pamokėlę apie jų 
kelionės įspūdžius. Tuntininkas - ps. Romas Juozelskis.

“Neringos-Nevėžio” tuntas Worcesteryje sudarytas 
daugiausiai iš vyresnių vadovų. Mažai jaunų šeimų, 
mokyklinio amžiaus vaikai jungiasi prie “Žalgirio” 
tunto. Worcesteryje gyvenantys skautininkai,-ės dirba 
LSS Pirmijoje, Lietuviškosios Skautybės Fonde, 
Amerikos Lietuvių Bendruomenėje, Taupos Kredito 
Unijoje ir Maironio parko vadovybėje, Kaziuko mugės 
pelnu remia šv. Kazimiero parapiją. Vienetui vadovauja 
v.s.Irena Markevičienė ir v.s.Bronius Naras.

Hartforde vyresni vadovai suruošia Kaziuko mugę, į 
kurią gausiai atsilanko lietuviškoji visuomenė. Skautai 
ir skautės uniformuoti dalyvauja Vasario 16 ir 
Kariuomenės šventės minėjimuose. Šeimomis 
dalyvaujama Atlanto rajono stovykloje. Vadovai - ps. 
Debbie Pileikienė ir s. Stepas Zabulis.

Philadelphijos vietininkija šiuo metu yra maža. Trys 
vilkiukai šį pavasarį duos skauto įžodį. Praėjusį gruodį 
lietuvių visuomenei buvo suruoštos 40-tos Kūčios. 
Vietininke yra s. Laima Bagdonavičienė.

Washingtone “Mindaugo” draugovei vadovauja s.fil 
Tomas Dundzila. Draugovėje yra 9 paukštytės, 1 ūdrytė, 
1 liepsnelė, 12 vilkiukų ir 2 giliukai. Trylika narių yra 
skautiškų šeimų vaikai, dvylika - naujai atvykusių 
lietuvių vaikai. Vaikai noriai dalyvauja sueigose ir 
iškylose, nes ten yra ir jų draugai.
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Australijos rajono Atstovas 
v.s.Narcizas Ramanauskas rašo, kad šių 
metų rajono stovykla įvyko sausio 2-10 
dienomis, australų skautų stovyk
lavietėje, Anglesea, Victoria. Dalyvavo 
100 skautų ir skaučių. “Džiugo” tunto 
vadovai prisidėjo prie programos pra- 
vedimo, stovyklos viršininkas ps. Rimas 
Strunga pavyzdingai atlikęs pareigas. Į 
stovyklą buvo pasikvietę du vadovus iš 
“Kernavės” tunto Vilniuje.

“Aušros” tunte, Sydney, yra apie 50 
narių. Ruošia Vasario 16 šventę, Kaziuko 
mugę, taip pat savo stovyklą per Velykas 
ir sausio mėnesyje mokinių atostogų 
metu. Sydney veikia skautininkų Židi
nys.

“Džiugo” tunte, Melbourne, yra virš 
90 narių. Šiais metais suruošė laužą 
skautybės šimtmečio paminėjimui. Tun
tas ruošia tautines šventes, Kaziuko 
mugę ir dvejas stovyklas, į kurias 
atvyksta skautai iš aplinkinių miestų 
Adelaidės, Geelongo, Brisbanės. Mel
bourne į stovyklas atvyksta ir tėvai, 
kartu stovyklauja, prisideda prie 
programos bei virtuvės darbų. Yra jaunų 
šeimų iš Lietuvos, jų vaikai stoja į skautų 
eiles, prisideda ir kai kurie tėvai.

“Vilniaus” tunte, Adelaidėje yra 13 
narių. Vistiek ruošia sueigas, iškylas, o 
stovyklauti vyksta su Melbourno skau
tais.

LSS Australijos rajono vadijoje yra 
rajono Vadas v.s.Henrikas Antanaitis, 
Brolijos Atstovas v.s.Narcizas Rama
nauskas, Seserijos Atstovė v.s.Rasa 
Statkuvienė, “Aušros” t. tuntininkas s. 
Jeronimas Belkus, “Džiugo” t. tun- 
tininkė v.s. Dana Lynikienė, “Vilniaus” t. 
tuntininkas ps. Antanas Pocius, “Šat
rijos” tunto Geelonge (veikla sustojusi) 
tuntininkas s. Vytautas Mičiulis ir 
ryšininkas Brisbaneje s. Algis Milvydas.

Po trumpos pietų pertraukos, 
posėdis vyko toliau bendrai su Skaučių 
Seserijos vadija.

v.s.Alė 
Namikienė

(nuotraukos AN)

Prof. Romualdas Viskanta

DR. ROMUALDAS VISKANTA - 
PASAULINIO GARSO MOKSLININKAS

Prof. Romui Viskantai Purdue universitetas 2007 m. gegužės 13 d. 
suteikė Inžinerijos Garbės Daktaro laipsnį. Dr. R. Viskantos 
pionieriški atradimai šilumos mainų konvekcijoje ir spinduliavimo 
srityse išgarsino Purdue universitetą ir tapo pamatu keliuose šios 
srities aspektuose. Jo ypatingą produktyvumą visuomet lydėjo aukšti 
standartai. Jis yra laimėjęs visą eilę atžymėjimų, jų tarpe prestižinį 
ASME Melville medalį už geriausią straipsnį išspausdintą mechaninės 
inžinerijos literatūroje JAV Savo profesijoje dr. R. Viskanta yra 
žinomas kaip atsakingas dėstytojas, tyrinėtojas, patarėjas ir kolega, 
daug kam - draugas.

Dirbdamas profesoriaus darbą, jis buvo 65 doktorantų ir 47 
magistrantų patarėjas, vadovavo 35-kiems tyrinėjimus atlikusiems 
vietiniams ir užsienio mokslininkams. Jis yra paskelbęs 550 
technologijos straipsnių žurnaluose, konferencijose ir simpoziumuose 
ne vien tik JAV bet Europoje, Azijoje, Australijoje ir Pietų Amerikoje. 
Už jo atsiekimus, 1987 m. jis buvo išrinktas JAV National Academy of 
Engineering nariu. Tai vienintelis Amerikos lietuvis, kuris buvo taip 
atžymėtas.

Dr. R. Viskanta gimė Marijampolėje. Sovietams okupavus Lietuvą, 
su tėvais ir broliu pasitraukė į Vokietiją, gyveno Uchte ir Diepholz
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(Anglų zonoje) pabėgėlių stovyklose. 1949 m. atvyko į 
JAV ir, šeimai įsikūrus Chicagoje, dirbo fabrike, vakarais 
lankydamas aukštesniąją mokyklą, vėliau - Wilson 
Junior College. Toliau studijas tęsė University of Illinois 
at Chicago ir Urbana-Champaign, kur 1955 m. jam buvo 
suteiktas bakalauro laipsnis mechanikos inžinerijoje su 
aukščiausiu pagyrimu. 1956 m. Purdue universitete 
įsigijo toje pačioje srityje magistratūrą. Kurį laiką dirbo 
Argonne National Laboratory, Chicagos priemiestyje, 
tyrinėdamas atominio reaktoriaus saugumą. Vakarais 
lankė paskaitas Illinois Institute of Technology. 
Laimėjęs U.S. Atomic Energy Commission Fellowship, 
sugrįžo į Purdue universitetą ruoštis PhD laipsniui, 
kuris buvo jam suteiktas 1960 m.

1962 m. dr. R.Viskanta pradėjo profesoriaus darbą 
Purdue universiteto mechanikos inžinerijos fakultete. 
Kaip vizituojantis profesorius skaitė paskaitas 
Kalifornijoje, Vokietijoje ir Japonijoje. 1986 m. buvo 
apdovanotas W.F.M.Goss Distinguished Professor of 
Engineering (Purdue universiteto) žymeniu. Taip pat 
jam buvo suteiktos dvi stipendijos: U.S.Senior Scientist 
Award stipendija iš Alexander von Humboldt Fundacijos 
(Vokietija) ir stipendija iš Japan Society for the 
Promotion of Science. 2001 m. Institute for Scientific 
Information pripažino dr. R. Viskantą kaip vieną iš 
dažniausiai cituojamų tyrinėtojų visame pasaulyje jo 
specialybės srityje. Pagal tai, jis tapo žymiausiu savo 
specialybėje šių laikų mokslininku.

Už gausius profesinius atsiekimus dr. R.Viskanta 
yra susilaukęs plataus įvertinimo ir virš 20 prestižinių 

apdovanojimų, kuriuos jam suteikė profesinės 
organizacijos JAV ir kituose kraštuose. Prof. dr. R. 
Viskanta buvo daugelio JAV vyriausybės organų narys ir 
JAV - Rusijos Tarptautinių šilumos studijų komisijų 
narys. Be to jam teko būti Australijos, Hong Kong, 
Indijos, Prancūzijos, Taivano ir Vokietijos universitetų 
magistrantų ir doktorantų egzaminų komisijų nariu. 
1994 m. Muncheno Technologijos universitetas dr. 
Romualdui Viskantai suteikė Garbės Daktaro (Honoris 
Causa) laipsnį. 1990 m. jis buvo išrinktas Lietuvos 
Mokslų Akademijos užsienio nariu. Dabar, išėjęs į 
pensiją, dr. R. Viskanta tapo Purdue universiteto 
Profesorius Emeritus.

Pagal Purdue universiteto informaciją paruošė 
fil. Ritonė Rudaitienė

PS.
ps.fil.dr. Romualdas Viskanta į skautybę įstojo 

“Vilniaus” tunte, Uchteje. 1947 m. dalyvavo Pasaulinėje 
skautų Jamboree, Prancūzijoje. Studentaudamas 
priklausė Akademinio Skautų Sąjūdžio Korp! VYTIS ir 
vienu metu ėjo Centro Valdybos pirmininko pareigas. 
Gyvendamas Chicagoje, keletą metų redagavo 
“Skautybės Keliu” skyrių DRAUGE. Buvo Filisterių 
Skautų Sąjungos Centro Valdybos pirmininku ir Vydūno 
Fondo Tarybos Prezidiumo pirmininku.

R.R.

Prof. Romualdui Viskantai, Purdue universitetas 
2007 m. gegužės 13 d. suteikė 

INŽINERIJOS GARBĖS DAKTARO LAIPSNĮ.
Jo moksliniai atradimai iškėlė jį į pasaulinio garso mokslininkų eiles. 

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS ir VYDŪNO FONDAS 
NUOŠIRŽIAI SVEIKINA

FIL. DR. ROMUALDĄ VISKANTĄ,
buvusį Korp! VYTIS Centro Valdybos Pirmininką, 

SKAUTYBĖS KELIU redaktorių
Filisterių Skautų Sąjungos Centro Valdybos Pirmininką ir 

Vydūno Fondo Tarybos Prezidiumo Pirmininką, 
ir džiaugiasi bei didžiuojasi jo nepaprastai dideliais 

atsiekimais ir laimėjimais.
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YPATINGAM DARBUI
PASIRUOŠĘ

S
 į, 2007-ųjų metų 
pavasarį s.v.ps. Aras 
Mattis devynių ilgų 
metų studijas apvainikavo 

medicinos gydytojo ir 
daktarato laipsniais 
Illinois universitete, 
Champaign, IL.

Gegužės 6 d., gavęs 
med. gydytojo diplomą, dr. 
Aras buvo priimtas į 
Alpha Omega Alpha 
(AOA) - medical school 
honors society. Tik penki 
studentai baigę med. 
mokyklą Illinois 
universitete gavo šią 
privilegiją. Birželio 15 d. 
dr. Aras Mattis, apgynęs 
disertaciją, gavo PhD 
laipsnį.

Aras Mattis gimė ir 
užaugo Los Angeles, CA. 
Californijos universitete, 
Berkeley, 1998 m. įgijo 
molekulinės ir ląstelių 
biologijos specialybę, o 
tolimesnį mokslą ėjo 
Illinois universitete, kur ir 
buvo suteikti jam med. 
gydytojo ir daktarato 
laipsniai - MD/PhD. Nuo 
šios vasaros Aras pradeda 
rezidentūrą Californijos 
universitete, San 
Francisco.

s.v.dr. Aras ir j.ps. Kristina Mattis, 2007 m. gegužės 6 d.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir lietuvių 
skautų veikloje Aras sutiko Kristiną Jonušaitę. Jų 
vestuvės buvo 2004 m. Chicagoje. Jie abu yra skautai, 
lietuviškų, skautiškų šeimų nariai.

Brolis Aras, užaugęs “Kalniškių” tunte, LA, yra 
skautas vytis, paskautininkas. Net ir studijuodamas jis 
grįždavo namo, į Ramiojo vandenyno rajono vasaros 
stovyklas Rambyne ir atlikdavo tinklalapio vadovo 
pareigas. LSS Jubiliejinėje stovykloje 2003 m.,

Holcomb Valley, CA, jis 
turėjo dvejas pareigas - 
tinklalapio vadovo ir 
skautų vyčių pastovyklės 
viršininko.

Sesė Kristina - 
pedagogė. Gimė ir augo 
Chicagos apylinkėje. 
Saint Mary’s College, 
Notre Dame, IN įgijusi 
bakalaurą (sekondary 
education), grįžo mokyti 
į gimnaziją, kurią pati 
baigė - Mother McAuley. 
Po vestuvių, išsikėlus į 
Urbaną-Champaign, 
mokėsi toliau, 2005 m. 
UIUC gavo magistro 
laipsnį ir dėstė anglų 
literatūrą gimnazijoje. 
Dabar ir vėl abu su Aru 
kelia sparnus kiton 
Amerikos pusėn - į San 
Francisco. Ten jau yra 
įsiregistravusi 
tolimesnėms studijoms 
San Francisco 
universitete, Jėzuitų 
mokykloje.

j.ps. Kristina nuo 
ūdrytės iki skautininkės 
Chicagos jūrų skaučių 
“Nerijos” tunte. Buvo 
gintarių kandidačių 
vadove, VIII Tautinėj 
stovykloj 1998 m.

vadove jūrų skaučių rajone, Jubiliejinėje stovykloje 
2003 m. - Skaučių Seserijos stovyklos komendante, 
“Gulbės” stovyklos 2006 m., Rakė, viršininkė.

Trečias skautų įstatas sako, kad “skautas 
naudingas ir padeda artimiesiems”. Sesė Kristina ir 
brolis Aras tam yra puikiai pasiruošę. Džiaugiamės ir 
sėkmės linkime.

v.s.A.Namikienė
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Atidengtas naujas skulpt. Ramojaus
Mozoliausko kūrinys

2007 m. balandžio 1 d., Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, PLC, Lemont, IL., buvo pašventinta Lietuvos 
laukų Karalienės statula.

Tie, kurie pradėjome skautauti Vokietijoje, 
prisimename 1947 m. išleistą dainorėlį “Laužams 
liepsnojant”, spalvotu viršeliu ir gražiomis 
iliustracijomis. Tai buvo skauto vyčio v.sl. Ramojaus 
Mozoliausko darbas. (Dainas surinko ir spaudai paruošė 
s.v.v.sl. PR)

1950 m. Vokietijoje baigęs Freiburgo taikomosios 
dailės m-los skulptūros skyrių, R. Mozoliauskas atvyko 
į JAV Chicagą; iki 1962 metų dirbo paminklų dirbtuvėje.

Skulptorius s.v. Ramojus Mozoliauskas sukūrė virš 
500 skulptūros kūrinių, iš kurių reikšmingesni: lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje, - Romui Kalantai 
atminti; šv. Onos skulptūra; šv. Kazimieras (minint 
šventojo mirties 500 metų sukaktį 1984 m.). Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, Chicagos priemiestyje - prezidentui 
dr. Kaziui Griniui antkapinis paminklas (1967 m.), 
Kristaus Prisikėlimas švč. Marijos kapinėse; paminklas 
Lenkijos krikščionybės 1000 metų sukakčiai pažymėti 
(1969 m.); Partizano Motina - paminklas skirtas 
Lietuvos partizanų ir Sibiro tremtinių prisiminimui, 
pastatytas Pasaulio Lietuvių centro sodelyje, Lemonte.

skulpt. Ramojus Mozoliauskas pelnė keletą

1947 m. skautų stovykloje Vokietijoje s.v. Ramojus Mozo
liauskas ir sesės - Donata Vilimaitė, Olytė ir Stefa Valenti- 
naitės ir Janina Pilipauskaitė, būsimoji Mozoliauskienė.

2007 m. atidengta Lietuvos laukų Karalienės stovyla.
Nuotr. Jono Maleiškos

apdovanojimų: The John Howard Benson, The 
American Institute of. Commemorative Art, JAV LB 
Kultūros tarybos 1995 m., Miko J. Šileikio Il-ąją premiją 
2006 m. už skulptūrą “Partizano Motina”.

Ačiū gerbiamiems Sesėms ir Broliams 
mokslininkams ir menininkams, kad galime kartu 
džiaugtis ir didžiuotis.

v.s.A. Namikienė

2007 LIEPA-RUGPJŪTIS 8 SKAUTŲ AIDAS

10



Romui Kalantai atminti...
Paminklas šv. Kazimiero 

mirties 500 metų sukakčiai

Dr. Kazio Griniaus
antkapinis paminklas Broiis Ramojus " gamtos draugas
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DŽIAUGSMAS SPALVOMIS LIETAS

J
ei galėtumėm “Skautų 
aide” matyti spalvotai 
išspausdintus ps. Vidos 
Skilandžiūnienės sukurtus 

ženklus - užlietų širdį 
džiaugsmas.

Pasaulio skautybės 
šimtmečiui atžymėti, LSB 
Ąžuolo ir LSS Gintaro mokyklų 
vedėjai paskelbė šių metų 
vadovų stovyklai vienkartinio 
ženklo konkursą. Buvo priimtas 
ps. Vidos Skilandžiūnienės 
piešinys. (Ženklą matome ant 
SA viršelio ir šiame lape.)

Sesė Vida nuo paukštytės 
užaugo “Šatrijos” tunte, 
Toronto. Kelis metus buvo 
skaučių “Dainos” draugovės 
draugininke, o dabar yra 
“Dainos” draugovės globėja, taip 
pat ir Skaučių skyriaus vedėjos 
padėjėja. 2005 m. sesė Vida 
baigė Gilwell Miško ženklo 
kursus Toronte, 2006 m. buvo 
viena iš vadovių LSS jaunu 
vadovų stovykloje Romuvoj, o 
šiais metais dirbs ir Gintaro- 
Ąžuolo vadovų stovykloje, Rakė.

ps. Vidos Skilandžiūnienės profesija - Graphic Arts Coordinator. Ji dirba City 
of Vaughan (Ontario, Canada) Recreation and Culture department. Jos pareigose 
yra reklama, skelbimai, lankstinukai, brošiūros, uniformų ženklai, laiškų ar 
skelbimų ženklai - logos ir 1.1.

Nuoširdus ačiū sesei Vidai už pasidalinimą jos kūrybos grožiu.
v.s.Alė Namikienė

ps. Vida Skilandžiūnienė su sūnum Mikolu, kuris yra vilkiukas “Rambyno” tunte ir dukra 
Asia - prit. skautė “Šatrijos" tunte.

Nuotr. Prano Skilandžiūno
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“MES - SKAUTYBĖS PAŽIBA!”
v.s.fiLAntanas Paužuolis

Vyr.skautės, gintarės, skautai vyčiai ir jūrų budžiai “Mes skautybės pažiba" suvažiavime 2007 m. balandžio 27-29 dienomis 
Dainavoje.

“Mes skautybės pažiba” suvažiavimo štabas - g.v. Austėja 
Kaveckaitė, g.v.v. Vaiva Rimeikaitė (ji sukūrė suvažiavimo 
ženklą), ps.fil. Rimas Marčiulionis ir g.v.v. Tara Mikužytė. Jie 
laiko “valdžios” lazdas, su žvaigžde ir įdegintu kaklaraiščio 
siluetu ant viršaus. Tas lazdas išdrožė-pagamino vyr. skaučių 
skyriaus vedėjos sesės Alvidos Rukuižienės vyras Virgis. 
Suvažiavimo dalyviai tas lazdas pavadino “Harry Potter sticks” 
ir visi jų labai norėjo.

Šiuo reikšmingu pavadinimu buvo suruoštas 
vyresniųjų skaučių, gintarių, skautų vyčių ir jūrų 
budžių suvažiavimas Dainavos stovyklavietėje, 2007 m. 
balandžio 27-29 d.d. Pagarba šį suvažiavimą taip 
sėkmingai suruošusiems - Seserijos vyr. skaučių 
skyriaus vedėjai s.fil.Alvidai Baukutei-Rukuižienei ir 
Brolijos skautų vyčių skyriaus vedėjui s.fil. Ričardui 
Chiapettai.

Į šią gražią ir žaliuojančią stovyklavietę 
susirinko jaunimas iš Los Angeles, Toronto, Detroito ir 
Chicagos. Pasigesta sesių ir brolių iš rytinio pakraščio ir 
Clevelando. Žinoma, kartais sunku surasti visiems 
tinkamą laiką, ypač moksleiviams.

Šiam, taip ilgai lauktam, suvažiavimui 
vadovavo - viršininkas ps.fil. Rimas Marčiulionis, 
komendante g.v. Austėja Kaveckaitė, programos vedėjos 
- g.v.v. Vaiva Rimeikaitė ir g.v.v. Tara Mikužytė.

Suvažiavimas pradėtas penktadienio vakare 
susipažinimo žaidimu ir trumpa vakarone. Pasimaitinus 
iš Chicagos atvežta “Pica”, ilgai nebevakarota, nes po 
ilgesnių kelionių daugelis jautėsi nuvargę, ir patraukė į 
savo kambarius poilsiui.
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Šitoj skilty - vienas brolis tarp sesių. Vita Reivydaitė, Kristina 
Burokaitė, Eddie Brooks ir Renė Andriušytė.

Šeštadienio rytas pradėtas pusryčiais, vėliavų 
pakėlimu ir įdomiais pašnekesiais. Suvažiavimas buvo 
pavadintas “Mes skautybės pažiba”, tai ta mintimi 
vadovautasi pašnekesiuose, užsiėmimuose.

Pirmasis pašnekesys - s. fil. Renatos 
Ramanauskaitės-Borucki “Ar skautavimas tikrai yra 
asmenybės ugdymas”. Buvo trumpai peržvelgta skautų 
ideologija, elgesys stovyklose, ar įmanoma visus 
stovykloje patenkinti, kiek mes patys įnešame kitų 
naudai. Iš dalyvių pasisakymų buvo aišku, kad visiems 
negalima įtikti, nes viskas priklauso nuo 
stovyklaujančio skauto. Jeigu skautas,-tė atvyksta į 
stovyklą pasisemti žinių, pagyventi Dievo gamtoje, 
pabendrauti, jiems nebus sunkumų ir jie bus laimingi.

Sekantys du pranešimai buvo apie Vadovo 
santykius su jaunimu, s.Jūratė Vallee aiškino apie LSS 
vadovybės priimtą programą/taisykles vadovams - 
“Duty of Care”. Ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas

Tik vieną pirštą pridėjus, reikėjo iškelti ratą virš galvų ir tada 
žemyn nuleisti. Nelengva!

į vadovo - suaugusio žmogaus elgesį su jaunimu. 
Vadovai turi būti labai budrūs ir atsargūs, j.s. Dana 
Mikužienė kalbėjo apie asmenų tarpusavį bendravimą. 
Pradžios mokyklose ar gimnazijose yra pastebėta visokie 
“užsisėdimai” ypatingu dėmesiu kuriam vaikui. Tai 
blogas paprotys. Skautui vadovui visi turi būti lygūs. 
Taip pat žiūrėti, kad ir jaunesni tarpusavyje bendrautų 
tinkamai.

“Ar reikia atskirų skautiškų skyrių - skautų, 
jūros skautų, oro skautų?” - klausė s.fil. Rūta Ozers 
įdomiame pašnekesyje/diskusijose, kuriose aktyviai 
dalyvavo suvažiavimo dalyviai. Pranešime buvo 
pateiktos mintys, kad nėra blogai turėti skyrius, nes 
žmonės turi atskirus pomėgius. Dalyviai nutarė, kad 
skiriamės programomis, bet skautybės idealas yra 
bendras visiems.

Išsisėmus numatytiems pranešimams, visi 
stiprinosi s.v.Edmundo ir ps.fil.Ritos Kaspučių ir

Vėliavas keliant - v.sl. Krista Plačaitė, s. Audra Rusinaitė, 
Kaziukas Šoliūnas, ps. Linas Paužuolis, v. Rikis Punkris ir s.fil. 
Alvida Rukuižienė.

v.s. Rasos Karvelienės (visi detroitiškiai) paruoštu 
gardžiu maistu. Popietė praleista gamtoje, žaidžiant 
skautiškus žaidimus.

Atvykus iš Detroito lietuvių parapijos kunigui 
Richardui Repšiui, suvažiavimo dalyviai išklausė 
sekmadieniui skirtas šv. Mišias. Sesės paskaitė 
tinkamus skaitinius, o s.v. Linas Aleksiūnas pianinu 
pritarė giesmėms.

Rengėjai numatė labai įdomią vakarinę 
programą, susidedančią net iš trijų dalių. Vadovės - 
Vaiva Rimeikaitė ir Tara Mikužytė. Dalyviai suskirstyti 
į keturias skiltis. Pirmajame pasirodyme-uždavinyje 
skiltys turėjo sugalvoti pasirodymą iš jiems pateiktų 
daiktų. Mūsų jaunimas yra labai išradingas ir
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pasirodymai sukėlė nemažai juoko.
Antras uždavinys - dainos estafetė. Prie 

vadovės atbėgęs skilties narys gavo dainos žodžius, 
kuriuos jis-ji turėjo piešiniu pavaizduoti lentoje. Kuri 
skiltis greičiausiai atpažins dainą ir sudainuos?

Tretysis uždavinys pareikalavo iš dalyvių 
daugiau žinių. Panašus žaidimas į “Jeopardy”. 
Klausimai buvo apie skauto įstatus, kelio ženklus, 
skautes, skautus, lietuvių papročius, lietuvių kalbą, 
lietuvišką maistą. Kiekvienam klausimui buvo duodama 
nuo 100 iki 500 taškų. Įdomus žaidimas.

Suvažiavimo rengėjai per žaidimus, skilčių

“Baltijos” tunto, Detroite, skautai vyčiai - Matas Anužis, 
Paulius Jankus, Algytis Kasputis ir Vytautas Kasputis 
pašnekesio metu.

Prieš atsisveikinant, uždega liepsnelę s.fil. Rūta Ozers, skautų 
vyčių skyriaus vedėjas s.fil. Richardas Chiapetta, v.s.fil. 
Antanas Paužuolis, ps. Linas Paužuolis ir ps.fil. Rimas 
Marčiulionis.

konkursus, siekė dalyviuose sužadinti kūrybingumą, 
skautiškumą, draugiškumą, protingumą, linksmumą ir 
lietuviškumą, neužmirštant ir pareigos Dievui. Po šių 
įdomių žaidynių, dalyviai rinkosi prie “Spyglio” ežerėlio 
laužui, kad ir čia galėtų išdainuoti stovyklose 
dainuojams dainas. Lauke oras buvo vėsokas, todėl ilgai 
neužtruko.

Sekmadienio rytą, nors ir sunku buvo keltis, 
bet laukė pusryčiai ir kelionė namo. Paskutinė 
suvažiavimo diena skirta apdovanojimams ir savo 
nuomonių pareiškimui dėl sekančio suvažiavimo. 
Suvažiavimo dalyviai labai gerai atsiliepė apie 
programos temas ir žaidynes.

Visiems susirinkus į ratą, buvo padėkota 
renginio vadovams, maitinimo skyriaus darbuotojams, 
pokalbių pranešėjams ir, labiausiai, visiems dalyviams, 
nes be jų nebūtų buvę šio gražaus suvažiavimo. Kai 
sužibo vienas nuo kito uždegami šaltos ugnies 
žiburėliai-“sparklers”, suskambo giesmė “Ateina 
naktis”. Paspaudę viens kitam kairę, dalyviai patraukė į 
savo židinius.

(nuotraukos s.fil.Renatos Borucki)
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“Mes skautybės pažiba” suvažiavime dalyvavo:
Vita Reivydaitė, Kristina Burokaitė, Eddie Brooks, Renė Andriušytė, Krista
Plačaitė, Algytis Kasputis, Antanas Paužuolis, Julia Ozers, Aleksytė 
Stalionytė, Linas Aleksiūnas, Antanas Senkevičius, Kaziukas Šoliūnas, 
Linas Paužuolis, Rikis Punkris, Audra Rusinaitė, Rita Kasputienė,
Edmundas Kasputis, Vaiva Rimeikaitė, Tara Mikužytė, Austėja Kaveckaitė,
Vytautas Kasputis, Paulius Jankus, Matas Anužis , Rasa Karvelienė, 
Renata Borucki, Rimas Marčiulionis, Rūta Ozers, Jūratė Valee, Alvida 
Rukuižienė, Richardas Chiapetta.

IŠ SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ PASTABŲ -

Šis suvažiavimas buvo labai smagus ir labai įdomus. Ačiū už viską ir iki 
sekančio susirinkimo. ...ir vėl ačiū labai už viską

Audra Rusinaitė

Gavom progą kartu pabendrauti. Buvo smagu būti kartu stovykloje ir ne 
vadovės pareigose. Visas suvažiavimas - daug darbo, bet sesės Vaiva ir 
Tara (ir kiti vadovai) puikiai atliko savo pareigas.

Krista Plačaitė

Būtų buvę įdomu iš anksto žinoti kas bus diskutuojama ir gal ką pasiūlyti. 
Reiktų daugiau aktyvių žaidimų/užsiėmimų lauke, jei lyja - viduj.

Julytė Ozers

Man patiko “team building exercises” - grupės motivacijos žaidimai; taip 
pat buvo malonu, kad nereikėjo saugoti ar vadovauti jaunesniems, o tik 
skautauti su draugais.

Renė Andriušytė.

Buvo gera proga bendrauti su savo amžiaus skautais ir diskutuoti apie 
veiklą.

Richardas Chiapetta

Man patiko, kad galėjome reikšti savo nuomonę, taip pat ir kitų išklausyti, 
įdomu buvo sužinoti kaip yra skautams vadovaujama. Mes būsime 
skautybės ateitis, tai buvo įdomu išgirsti kaip buvo anksčiau, kaip yra 
organizacijoje dabar ir ką mes galėsime daryti, ar pagerinti veiklą, kai ateis 
mūsų eilė vadovauti.. Taip pat labai patiko, kad nebuvo ant mūsų rankų 
jaunesniųjų saugojimas - savaitgalis buvo mums.

Kristina Burokaitė.
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JAMBOREE
21-ji Pasaulinė Jamboree vyksta Liepos 27 - 

Rugpjūčio 8 dienomis, Hyland Park, Chelmsford, 
Anglijoje.

100 metų Skautybės judėjimui, 21-oji Jamboree...
Ir skautai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ten 

kartu žengia, ir savo Trispalves džiaugsmingai, 
aukštai iškėlę neša...

Ne visada taip buvo. Nuo pirmosios Jamboree 
1920 metais, Olympia, Londone, pasaulio skautų 
Brolija, suspėjo susirinkti dar keturis kartus - 1924 
m. Kopenhagoje, Danijoje, 1929 m. - Birkenhead, 
Anglijoje, 1933 m. - Godolo, Vengrijoje ir 1937 m. - 
Vogeienzange, Olandijoje. Čia pasaulio skautai 
išgirdo paskutinę Skautybės Įkūrėjo, Lordo Baden- 
Powell kalbą:

“Daugelis mūsų jau nesusitiksime šiam pasauly. 
Aš pats einu 81 metus ir artėju prie savo gyvenimo 
galo. Daugelis jūsų savo gyvenimą tik pradedate, ir aš 
trokštu, kad jis būtų laimingas ir sėkmingas. Jūs tai 
galite pasiekti, vykdydami kasdien Skauto Įstatus. 
Saugokite ženklą, kuris yra jūsų uniformose. Jis 
primins jums jūsų kelrodį - Skauto Įstatus; primins 
jums eilę draugų, kuriems jūs ištiesite ranką, 
padėdami skleisti tarp žmonių Dievo taikos karalystę. 
Sudie. Dieve, laimink jus visus!”

6-ji Jamboree turėjo vykti 1941 m. Prancūzijoje, 
bet 1939 m. prasidėjo II pasaulinis karas, 1940 m. 
užslinkęs raudonasis maras pavergė dalį Europos, 
sovietai uždarė ir Lietuvos Skautų Sąjungą. Pasaulio 
skautų Jamboree vėliavos nusileido dešimčiai metų.

Lietuvių Skautų Brolija 1947 m. išleido Albumą, 30-ties metų 
sukakčiai nuo skautybės įsikūrimo Lietuvoje paminėti ir vežėsi jį į 
Jamboree.

Karui pasibaigus, rytų Europos išvietintiesiems 
renkantis į pabėgėlių lagerius Vokietijoje, pradėjo kurtis 
skautiškieji vienetai. 1945 m. mūsų vadovai, dalyvavę 
paskutinėse trejose Jamboree, drįso susisiekti su 
pasaulio skautų brolijoje sutiktais senais pažįstamais - 
“Mes atsikūrėme, mes - gyvi!”

“Dievo, Tėvynės ir artimo žygiui
Stojom atgimę kietoj tremtyje”

6-ji JAMBOREE - TAIKOS JAMBOREE 
vyko 1947 m. rugpjūčio 9-17 d.d.

Moisson, Prancūzijoje

Žemiau - dvi ištraukos iš 1947 m. “Skautų aido”, 
v.s.V.Gruodžiaus (ar slapyvardis?) straipsnio:

Važiuosim ar nevažiuosim?

...kada bus ateinančioji Jamboree? - baigėsi laiškas, 
rašytas 1945 m. lapkričio 10 dieną, kuriuo Tarptautinis 
Skautų Biuras buvo painformuotas apie mūsų skautų 
atbudimą tremtyje. Jis nunešė paslėptą troškimą, kad 
Lietuvos skautai po 6 metų, karo užsklęstos sienos 
galėtų ir vėl įsijungti į taikią ir draugišką pasaulio 
skautų šeimą.

1947 m. liepos ar rugpjūčio mėnesiais Prancūzijoj - 
bylojo kuklus atsakymas.

Dalyvavimas Jamboree?? - Cha, cha, - nuaidėjo 
1946 m. liepos mėn. Baltiečių skautų Tarybos posėdyje, 
kuriame dalyvavo ir UNRRA pareigūnai. - Kur leidimas 
važiuot į užsienį? Kur doleriai apsimokėti už išlaikymą? 
Pasipylė laiškai.

Gegužės pradžioj pradėjo prasimušti žinios, kat TS 
Biuras kvies DP skautus atvykti. Valio!! TS Biuro 
direktorius J.S.Wilson norįs, kad DP skautai dalyvautų
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“DP tautos” vėliava su Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
trispalvėmis.

Jamboree, iš visų trijų zonų (Po karo, Vakarų Vokietija 
buvo padalinta į tris zonas - anglų, amerikiečių ir 
prancūzų.red.), ir visų trijų tautybių - padengs išlaidas 
nuo sienos ligi sienos. Gal dar ir kišenpinigių įdės. Valio! 
Valio!

Bet Prancūzijos Užsienio Reikalų Ministerija 
dedanti veto! - nuskambėjo savaitę vėliau. O prancūzų 
zonos skautams pasakyta, kad jie tikrai nevyks. TS 
Biuras tegalės tik dalį pinigų apmokėti, o kitą dalį,
beveik pusę, geriausiu atveju 
tik paskolinti. Hm., taip greit 
susinešt “dypukiškomis” sąly
gomis... - vadinasi, padangą 
nuleido. O skautai ruošiasi. 
Važiuosim, ar nevažiuosim? 
Kiek važiuosim? - nekantrauja 
reprezentacinio vieneto daly
viai paruošiamojoj stovykloj. 
Dienos eina, jau ir rugpjūčio 4- 
toji... Rugpjūčio 5-tą iš nežinios 
išniro Mr. Monnet su Mil Gov ir 
Britų Raud. Kryžiaus atstovais, 
su vizomis, bilietais ir 
leidimais, su palapinėm ir 
indais. Važiuosim.

D. P.

Šitoje skautiškoje šeimoje 
bestovyklaudami mes patyrėm, 
kad dar nepamirštas lietuvio, esto, latvio vardas, bet, 
kad DP vardas yra visai nežinomas.

Mes turėjom iš anksto paskirtą stovyklavietę, 
atseit, Jamboree vadovybė žinojo, kad tokie dypukai 

atvažiuos. Vienok turėjome vargo, kol 
susirasdavome savo vietą eisenose.

- Kas jūs tokie? - klausia eisenos 
tvarkdarys.

Mes lietuviai.
Hm, keista, tokių nėra eisenos 

sąraše - atsakė.
Mes esam be to dar DĘ gal rasi 

savo sąraše Displaced Persons? -
Hm, keista, ir tokių nėra pas mane 

- pastebi - o ką tai reiškia? -
Prancūziškai - Persones 

Deplacees, tai gal PD rasi?
Irgi nėra - visiškai bejėgiškai 

nusivilia tvarkdarys. Va, stovi gyvi 
skautai, eisena (atidaromoji) tuoj 
pajudės, o kur mus įstatyti, taip ir 
neaišku.

Tvarkdarys palaksto, paklausinėja 
ir nudžiugęs praneša vietą:

Jūs Scouts Deportes (ištremtieji skautai), ateikit ir 
stokit prie Šveicarijos.

Tokia yra ta jauniausioji pasaulio “tauta”, kuriai ir 
vardo padoraus nerasta, bet vėliavą jinai turėjo didelę, 
žalią, su auksine lelija ir su visom trim Pabaltijo 
trispalvėmis šone.

Jei mes kitokios vėliavos nei laikyti, nei nešioti 
negalėjom, ir prancūzų vyčių Jamboree policija mus šiuo 
klausimu labai trumpai laikė, tai pasidarbavo

Nežinomą Karį pagerbti Paryžiuje žengia lietuviai skautai. 
Šone V. Talandis, priekyje Vyt. Šarka, Vyt. Germanas. Už 
Talandžio antras į kairę yra Romas Fabijonas, dabar v.s.,vienas 
iš 5 Brolijoje prityrusių skautų vyčių, buv. Ąžuolo mokyklos 
vedėjas. Priekyje eisenos - prancūzų skautas.
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“Vilniaus" tunto, Uchte, atstovai - Romas Viskanta, Algis 
Černius, Romas Kezys ir Vytis Klemas.

amerikiečiai skautai. Jiems, laisvės idėjų mokiniams, 
prašokusiems savo mokytoją Prancūziją, nebuvo 
suprantama, kaip visa tai gali vykti Jamboree. Savo 
pasirodymo arenoje užbaigiamajame vėliavų parade, 
simbolizavusiame visų tautų skautų kvietimą į busimąją 
Jamboree Amerikoje, jie šauniai, gal net šauniau, nei 
kitas vėliavas, pranešė ir lietuvių tautinę vėliavą.

Kai buvo prieš 60 metų. Užaugo toji, Tėvynės 
praradimą skaudžiai patyrusi, geltonšlipsių, skautų 
vyčių kandidatų jaunuolių karta. Išsisklaidė po svečias 
šalis. Liko prisiminimai, archyvuose geltonuojantys 
laiškai, protokolai, Jamboree dalyvavusių ir jų bičiulių 
albumuose mažytės nuotraukėlės.

Kelias savaites su bičiuliais kalbamės, dalijamės 
Jamboree prisiminimais. Buv. LSS Tarybos Pirmininkas 
s.fil.Antanas Dundzila atsiuntė kopijas iš 2004 m. 
Vilniuje išleistos knygos “VLIK’as ir Lietuvos 
diplomatinė tarnyba išeivijoje”, Berno ir Paryžiaus 
konferencijų protokolai. Talpiname dvi trumpas 
ištraukas:

“1947 m. rugpjūčio mėn. 10 d. posėdžiui 
pirmininkauja J.Saulys. St.Bačkis praneša, kad iš 
Vokietijos į Jamborės atvyko ir dar atvyks mūsų skautai. 
Paaiškėjo, kad jiems neleidžiama dalyvauti lietuvių 
vardu, drauge su kitais DP skautais. Būtų naudinga 
pasisakyti, ar tikslinga jiems tokiomis sąlygomis 
dalyvauti.”

“1947 m. rugpjūčio mėn. 13 d. posėdžiui 

pirmininkauja J.Šaulys. Nusistatoma šiandien po pietų 
aplankyti lietuvius skautus, dalyvaujančius Jamborėje.”

Dabar užkalbinti dalyvavusieji Jamboree, 
prisiminė ir dulkes, ir karštį, ir maistą kai prancūzams 
išmetus kumpio gabalus, jie išsivirė, suvalgė ir... O tos 
ilgos valandos rikiuotėje laukiant savo eilės žygiuoti 27 
tūkstančių skautų minioje... Ir ta kančia, pasistačius 
palapines prie “poison oak” vijoklių - “mes Vokietijoj 
tokių žolių nematėm!...” Neužmirštamas jausmas, kad 
“buvome Paryžiuje” ir paruošiamoji stovykla, kur 
dainuoti mokė komp. Juozas Strolia, daugelio skautiškų 
dainų kūrėjo komp. Fausto Strolios tėvas.

Lietuvių skautų delegacijai vadovavo 
tuometinis Brolijos Vyr. Skautininkas v.s.dr. Vytautas 
Čepas, pavaduotojas - “Skautų aido” redaktorius v.s. 
Antanas Krausas; pastovyklės viršininku buvo 
s.K.Tirva.

“Pažiūrėk “Skautų aide” į nuotrauką - ten už 
v.s.Čepo pirmoj eilėj žengia Vytautas Germanas”, - rašo 
man bičiulis, tai ir skambinu ps.fil. Vytautui Germanui:

“Gal todėl, kad toks ištysęs buvau... Po 
Jamboree, sekančiais metais į mūsų III-ją Tautinę 
stovyklą vykau jau skautu vyčiu kandidatu”. Brolis 
Vytautas prisimena, kad iš Schwaebisch Gmuend į 
Jamboree su juo vyko dar 3 skautai - Remigijus 
Vizgirda, Algis Trinkūnas ir Kęstutis Mikėnas. Algis 
Trinkūnas grojo akordeonu, o V Germanui, mokančiam 
anglų kalbą, tekdavo būti vertėju. Atvažiavę į Paryžių, 
pirmai nakčiai buvo apnakvyndinti didžiuliame angare. 
Ten susipažino belgą skautą, su kuriuo kalbėjosi 
angliškai, ir po to ryšį palaikė daugelį metų.
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ir rytuos... ”
Ir toliau - kviečiu 

pasidžiaugti “Palangos” tunto, Los 
Angeles, paukštytės Arianos Žukaitės 
pokalbiu su jos seneliu Vytautu 
Čekanausku, 1947 m. dalyvavusiu 
Taikos Jamboree’je, kuris 1948 m. 
Ravensburge buvo skautų 
draugininku, kuris nuo 1977 metų 
yra LR Garbės Generalinis Konsulas 
Los Angeles.

v.s.Alė Namikienė

Su kokiais skautais čia nusifotografavę A.Šimoliūnas, 
V.Vepštas, R.Fabijonas ir L.Stankaitis?

Prieš Jamboree mūsų skautai dalyvavo 
paruošiamojoj stovykloj.

“Be galo žygiavom ir dainavom, kaip 
kariuomenėj. Iš stovyklos į Hanau lietuvių lagerį 
pamaldoms - vis rikiuotėj, su daina! Išmokom 
Prancūzijos himną ir Jamboree dainą. Vadovai mus 
labai stropiai ruošė, net etiketo taisykles priminė. O kai 
mus prancūzai Jamboree pakvietė vakarienei - mes 
vargstam su peiliais ir šakutėm, gi jie - viščiuko kulšį 
rankoj nusitvėrę...”

Stovyklautojai turėjo ekskursijas į Paryžių ir 
apylinkes. Brolis Germanas prisimena, kad, apžiūrėję 
Notre Dame bažnyčią, su draugais užėjo į restoraną 
kitoj aikštės pusėj. Alkani, o pinigų nėra. Su savimi jie 
turėjo indelį uogienės, tai ir kabina po šaukštelį... 
Pamatę prancūzai, nupirko jiems po duoną. Balius! Po 
kiek metų, būdamas Paryžiuje, ir visai skirtingoj padėty, 
susirado tą restoraną ir papietavo.

25-tais metais po Taikos Jamboree, pasakoja 
ps.fil. VGermanas, vienas iš dalyvių, Albinas Kurkulis, 
kuris Jamboree padarė daugumą nuotraukų, sukvietė 
buvusiuosius prisiminimų vakarui Chicagoje.

Nuoširdus ačiū gerb. Broliams, pasidalinusiems 
atminimais ir ačiū už paskolintas nuotraukas vyr.sk. 
Danguolei Bankauskaitei-Griganavičienei ir v.s. Romui 
Fabijonui.

Drįstu pasiūlyti “Skautų aido” skaitytojams 
apie šiuos įvykius paskaityti Petro Jurgėlos knygoje 
“Lietuviškoji Skautija”, 409 psl. Pamatysime, kad 
istorija neprasideda nuo šiandien ir kodėl dar vis, pagal 
VBražėną, “Laužai liepsnoja vakaruos, pietuose, šiaurėj

FRANCE
6th Jamboree

Scott No. 587
Aug. 2, 1947

Pašto ženklai iš v.s. Romo Fabijono rinkinio.
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MANO SENELIS BUVO JAMBOREE
Su seneliu Vytautu Čekanausku kalbasi Ariana Žukaitė

Kokiai skilčiai ar draugovei priklausei?

Ravensburge berods tai buvo “Lapinų” skiltis, 
“Dariaus ir Girėno” draugovė.

O kas buvo Jūsų vadovu?

Draugininko pavardės neprisimenu, bet spėju, kad

tai galėjo būti Anatolijus Maciulevičius. Mūsų 
vietininkas buvo sumanus jūrų skautas Vladas 
Petukauskas, dabar gyvenantis netoli Clevelando.

Iš kurio miesto Vokietijoj išvykai į Jamboree?

Pasibaigus karui Europoje 1945 m., Vokietija buvo 
padalinta j 4 okupacines zonas: vakaruose - anglų,

“Palangos' tunto paukštytė Ariana Žukaitė su seneliu Vytautu 
Čekanausku, LR Garbės Generaliniu Konsulu Los Angeles, CA.

amerikiečių ir prancūzų, o rytuose - Sovietų 
sąjungos. Aš karo pabaigą sutikau pietinėje 
Vokietijoje, netoli Šveicarijos sienos, kaime prie 
gražaus Bodeno ežero. Tai teritorija, kurią 
užėmė ir administravo prancūzų kariuomenė. 
Pradėjus organizuotis lietuviškiems vienetams, 
kurtis mokykloms ir gimnazijoms, persikėliau 
gyventi į netoliese esantį Ravensburgo miestą. 
Iš ten ir vykau į 6-tąją skautų Jamboree 
Prancūzijoje 1947 metų vasarą.

Kaip važiavote j Jamboree?

Kelionė buvo labai įdomi. Apie galimybę 
Jamboree dalyvauti sužinojom gana anksti, 
bet, kaip ir visuomet, užtruko laiko sutvarkyti 
visus formalumus. Kai pagaliau pajudėjom į 
kelionę, supratom, kad laiku į stovyklą 
nespėsim. Mat pakeliui dar reikėjo kelioms 
dienoms sustoti prancūzų valdomos zonos 
sostinėje Rastatt’e, gauti paskutinius 
dokumentus. Prancūzų karinė administracija 
mums buvo dar ir dosni - apdovanojo 
“kelionpinigiais”, kurie mums labai pravertė.

Rugpjūčio 11 d. popietę, susikrovę visą 
mantą, traukiniu iš Rastatt’o patraukėm 
Strasbourg’o link. Iš čia, persėdę į kitą 
traukinį, jau dundėjome Prancūzijos laukais 
link Paryžiaus. Rugpjūčio 12 d. rytą buvome 
Paryžiuje ir, po dviejų valandų laukimo, 
dviaukščiu traukiniu pasukome į šiaurės 
vakaruose nuo Paryžiaus esančią Moisson 
vietovę, kurios didžiuliame miške buvo įrengta 
stovykla.

Šios kelionės metu mums kažkodėl 
buvo įsakyta nusiimti visus savo ženklus ir tik
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atvykus į stovyklą, mes vėl galėjome juos užsidėti ir 
prisisiūti trispalves juosteles. Taip pat ir geltonus 
kaklaraiščius kelionės metu turėjom pakeisti į 
prancūziškus mėlynus.

Oficialus Jamboree atidarymas įvyko rugpjūčio 
9 d., o mes atvykome tik rugpjūčio 12 d. Kadangi 
skautas turi būti visuomet punktualus, noriu 
pasiteisinti, kad šis pavėlavimas įvyko ne dėl mūsų 
kaltės. Atvykę į stovyklą, jau radome įsikūrusius brolius 
skautus iš anglų zonos (jie vieninteliai iš lietuvių 
dalyvavo atidarymo iškilmėse). Gi broliai iš amerikiečių 
zonos atvyko dar vėliau už mus.

Kas dar ten dalyvavo?

Suvažiavus lietuviams skautams iš visų trijų vakarų 
Vokietijos okupacinių zonų, susidarė nemažas apie 80 
entuziastingų ir savo kraštą gražiai reprezentuojančių 
jaunuolių vienetas. Praėjus tiek laiko, jau neprisimenu 
net ir visų iš prancūzų zonos vykusių brolių skautų 
vardų, o jų iš vis tebuvo tik 16 - dvi skiltys 
(Ravensburgiečiai sudarė vieną iš dviejų skilčių). Iš jų 
šiandien Los Angeles gyvena Al. Kuprėnas, prie 
Baltimorės - Al. Škudzinskas, Kolumbijoje/Vilniuje - Al. 
Didžiulis, Venezueloje - Vyt. Korsakas. Jau mirę - 
Australijoje Arvydas Vilimas ir Jurgis Naujalis.

Kas patiko stovykloje?

Stovykloje patiko viskas. Artimiau susipažinome su 
kartu toje pačioje pastovyklėje esančiais prancūzų 
skautais iš Alžyro. Jie pirmieji mus pakvietė atsigerti 
tikros juodos kavos, o mes - lietuviškai vakarienei. 
Sužinoję apie mūsų padėtį, tinkamai mus suprato ir 
užjautė. Pasikeitę adresais, su kai kuriais iš jų dar ilgą 
laiką susirašinėjome.

Visur kas nors vyko: užduotys, žaidimai, 
pasiruošimai sutikti aukštus svečius, lankymas kitų, 
stovyklų ir pan. Visur pilna parodėlių. Mūsų pastovyklę 
lankiusiems svečiams labai patiko lietuviškas kryžius su 
savo ornamentika. Pasirodymai didžiojoje arenoje 
sutraukdavo dideles minias žiūrovų. Mačiau vieną tokį 
masinį anglų pasirodymą, kur dalyvavo net 200 
vaidintojų, apsirengusių savo krašto senoviškais 
drabužiais.

Oras buvo puikus - dienos saulėtos, nors 
truputį ir karštos. Teko ir Senos upėje pasimaudyti, tik 
bėda, kad buvo gan toli eiti ir grįždavai vėl visas 
dulkėtas.

Kokie kiti prisiminimai?

Man asmeniškai gal būt giliausią įspūdį padarė Gen. 
de Lattre de Tassigny, prancūzų okupacinės 
kariuomenės Vokietijoje vado, apsilankymas mūsų 
rajone. Mums visiems stovint rikiuotėje, jis užklausė ar 
yra lietuvių iš prancūzų zonos. Atsakius - taip, mes 
buvome paprašyti žengti žingsnį į priekį. Sekantis jo 
klausimas buvo - ar kas iš mūsų yra “Čiurlionio” 
ansamblio narys. Apie čiurlioniečius jis turėjo 
gražiausius atsiliepimus. Gaila, tokių mūsų tarpe 
nebuvo, kas nesulaikė jo mus vistiek pasveikinti - 
paspausti ranką.

Gražiai buvome pamaloninti ir mūsų lietuvių 
diplomatų apsilankymu. Tai dr. Jurgis Šaulys 
(Šveicarija), Stasys Bačkis su ponia (Prancūzija), 
Bronius Balutis (Didžioji Britanija), Povilas Žadeikis 
(JAV); Amerikos lietuvių veikėja Alena Devenienė. 
Paskutinieji svečiai dar mums paliko dovanų - po 5,000 
prancūziškų frankų.

Be šių garbingų svečių, mus aplankė ir aukšti 
skautų organizacijos vadovai.

Prisiminimuose visuomet liks ir tos dvi kelionės už 
stovyklos ribų - Versalis ir Paryžius. Ypač Paryžius, kur, 
greitomis aplankę žymiąsias vietas, spėjome dar 
pražygiuoti pro Triumfo Arką ir pagerbti Nežinomąjį 
Karį, padėdami gėlių ant jo atminimo aukuro.

Kiek nemaloniau nuteikė faktas, kad stovykloje mes 
negalėjome iškelti savos trispalvės. Jos vietoje buvom 
gavę žalią vėliavą su auksine lelija ir su prie stiebo pusės 
išdėstytomis visų trijų Baltijos valstybių trispalvėmis. 
Net/ir oficialiame leidinyje, kuriame buvo išvardintos 
visos 15 pastovyklių su jose stovyklaujančių skautų 
kraštų vardais, Estijos, Latvijos ir Lietuvos vardų 
nebuvo. Alžyro pastovyklėje (ten mes buvome įkurdinti) 
buvo nurodyti tik Prancūzija (provincija, kuria buvo 
Alžyras), Prancūzija (Ile-d-France), Islandija, 
Luksemburgas, Portugalija ir Didžioji Britanija. Tai ne 
vieną kartą mums trukdė rasti vietą eisenose, kur mes 
geriau buvome žinomi kaip Scouts deportės (ištremtieji 
skautai), o ne kaip estai, latviai ir lietuviai ar 
pabaltiečiai.

Liūdna buvo dalyvauti atsisveikinimo vakaro 
programoje, žygiuoti apie didžiulį pasaulio rutulį 
viduryje aikštės, ir paskutinį kartą Jamboree žodžiais 
pasižadėti jog “Sugrįžę į. viso pasaulio kraštus, Užveršim 
stipriau dar brolybės mazgus. Nešiosim tikėjimą gilų 
širdyje. Į Garbę, į. tikrą žmonijos Broliją”
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v.s. Alfonsas Samusis
mirė 2007 m. balandžio 14 d. Floridoje, 

sulaukęs 92 metų.

Brolis Alfonsas skautiškąją kelionę pradėjo 1929 m. 
Lietuvoje. Nuo 1938 m. mokėsi Karo mokykloje Kaune, 
1940 m baigė lituanistikos studijas Vilniaus 
pedagoginiame institute. Studijuodamas, iš pradžių 
Klaipėdoje, vadovavo Skautiškų studijų draugovei.

Vokietijoje 1945-1949 m. mokytojavo lit. mokyklose; 
nuo 1946 m. - “Aušros” tunto tuntininkas Doerverdene, 
vėliau Seedorfe. 1946-1947-1948 m buvo instruktoriumi 
Horneburge, Ragainės vadovų stovyklose.

JAV - vienas iš skautų steigėjų 1950 m. New Yorke, 
skautų vyčių draugovės draugininkas, “Tauro” tunto 
tuntininkas 1963-1967 m., Atlanto rajono
“Šventaragio” stovyklos viršininkas 1974 m.

1950 m. įsteigtos Maironio lituanistinės mokyklos 
New Yorke vedėjas septynis metus, ir toliau mokykloje 
dirbęs iki 1992 m.

LSS Pirmijos paskirtas Vajaus komiteto 
pirmininku, 1975 m. paruošė spaudai Petro Jurgėlos 
knygą “Lietuviškoji Skautija”. 1977 m. LSS Tarybos 
Pirmininkės v.s.fil. Lilės Milukienės pakviestas lietuvių 
skautų istorijai išeivijoje rinkti komiteto pirmininku. Šį 
darbą sėkmingai vedė, “Lietuviškoji Skautija 1945- 
1984” buvo išleista 1996 m.

v.s. Alfonsas Samusis apdovanotas LSS Geležinio 
Vilko Ordinu ir Lietuvių Šaulių Sąjungos ordinu Už 
Nuopelnus.

Lieka liūdinti žmona Donata, duktė Aldona su 
šeima ir lietuviškoji skautija.

AN

Išėjo namo...
A.A. v.s. Alfonsą Samušį

Amžinybėn išlydėję, reiškiame gilią užuojautą 
Žmonai Donatai, dukrai Aldonai, anūkams ir giminėms. 

New Yorko skautės ir skautai liūdi drauge su Jumis.

v.s. Alfonsą Samusis -
Ilgametis New Yorko gyventojas, Maironio 

šeštadieninės mokyklos mokytojas, 
New Yorko “Tauro” tunto tuntininkas, LSS Tarybos 

narys,
skautiškų leidinių redaktorius ir talkininkas, 

lietuviško jaunimo mylėtojas ir rėmėjas.
Už nuopelnus Skautijai apdovanotas 

Geležinio Vilko Ordinu.

Liūdi New Yorko Skautija.

s.fil. Jurgis Jurgutis,
LR Garbės Konsulas Detroite, 
mirė 2007 m. balandžio 30 d.

Gimęs 1936 m. Varniuose, brolis Jurgis į skautus 
įstojo Vokietijoje. Gimna
ziją ir universitetą baigė 
JAV Detroite. 1955-1957 
m. tarnavo JAV kariuo
menėje.

Priklausė ASS, buvo 
Lietuvių studentų sąjun
gos Detroito skyriaus 
pirmininku.

1979-1983 m. - 
“Baltijos” tunto tunti
ninkas Detroite, 1980 m. 
- stovyklos viršininkas 
(pirmą savaitę) Wasagoje,
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Kanadoje; knygos “Lietuviškoji Skautija 1945-1985” 
bendradarbis, parašęs “Baltijos” tunto istoriją.

Liūdesy lieka s.fil.Jurgio Jurgučio skautiškoji 
šeima - žmona s. Danguolė, dukra Asta, sūnus 
s.v.Paulius.

AN

v.s. Bronius Žalys
mirė 2007 m. balandžio 30 d. Vilniuje, 
palaidotas rašytojų kalnelyje, 
Antakalnio kapinėse.

Brolis Bronius, 
gimęs 1921 m. 
Aukštaitijoje, 
didžiąją savo 
gyvenimo dalį, 1949- 
2000m., praleido 
Australijoje, Sydney, 
labai aktyviai
dalyvaudamas 
skautiškoje veikloje. 
Priklausė “Aušros” 
tuntui, “Geležinio 
Vilko” skautų vyčių 
būreliui, Skautų 
Židiniui ir daugelį 
kartų buvo vadovu.

Nuo pat pirmojo 
numerio 1955 m. iki 
1969 m. redagavo 
LSS Australijos 
rajono skautų,-čių laikraštį “Pėdsekį”. Rajono 
vadovybėje buvo spaudos skyriaus vedėju, skautų vyčių 
skyriaus vedėju, paruošęs knygą skautų vyčių 
vadovams; LSB Atstovu, o 1979-1981 m. - Australijos 
rajono Vadu. Su v.s. Baliu Barkum 1983 m. dalyvavo 
LSS Jubiliejinėje stovykloje “Aušra” Kanadoje.

v.s. Bronius Žalys - poetas, spaudos bendradarbis. 
Priklausė Lietuvių žurnalistų sąjungai, ir Sydnėjaus 
Lietuvių plunksnos klubui. Pirmieji brolio Broniaus 
poezijos bandymai buvo išspausdinti lietuvių 
laikraštėlyje Norvegijoje 1945 m. Vėliau - Australijos 
lietuvių metraštyje 1961 m.; Almanache “Plunksna ir 
žodis” 1966 m.; Australijos lietuvių poezijos rinkinyje 
“Terra Australis” 1972 m. Į Jubiliejinę stovyklą 
Kanadoje, Bronius Žalys atvežė tais metais Australijoje 
išleistą pirmą jo poezijos knygą “Apie žmones, žemę ir 

vėjus”, o 1985 m. pasirodė nauja rinktinė - “Laiko 
pėdomis”. Viename iš paskutiniųjų laiškų - v.s.Sofijai 
Jelionienei Chicagoje, brolis Bronius rašė - “visada 
norėjau gyventi ir mirti Lietuvoje”. Jo noras išsipildė. 
2000-aisiais grįžo gyventi į Vilnių ir po dviejų metų, 
2002 m. išėjo jo poezijos knyga “Būrė laimę laumės”.

Skautybėje v.s.Bronius Žalys buvo nepaprastas 
korespondentas, nepaprastas bendradarbis. Su 
džiaugsmu jis rašė apie kitus, apie kitų atliktus darbus. 
Neturim pilno skaičiaus jo atliktų spaudos darbų 
Australijos rajone - kiek skautams vadovėlių paruošta, 
stovyklų laikraštėlių ar dainorėlių redaguota. Brolis 
Bronius daug metų buvo “Skautų aido” redakcijos 
nariu; džiaugdavomės Algio Drimbos nuotykiais, 
kuriuos “Brolis Bronius sueiliavo, Aleksandras 
iliustravo”. Jis pirmasis iš knygos “Lietuviškoji Skautija 
1945-1985” redakcijos narių paruošė spaudai Australijos 
rajono istoriją, kurią užbaigė šiais žodžiais:

“Toks maždaug yra LSS Australijos rajono 
kelias, nueitas per 37 metus. Lietuvių kolonijoms 
Australijoje esant mažoms ir išsibarsčiusioms keliuose 
didmiesčiuose, tarpusavis bendravimas yra sunkus, o 
ateinančių kartų išlikimas - klaustuko ženkle. Per 
rajono skautų gretas yra praėjusi žymi Australijos 
lietuvių jaunimo dalis, ir skautybė esamomis sąlygomis 
padarė visa, kad jaunųjų širdyse būtų įžiebtos tėvynės 
meilės liepsnelės.

Vyriausioji vadovų karta, 37 metus variusi 
lietuviško - skautiško darbo barą Australijoje, palengva 
pasitraukia iš pirmųjų linijų. Ateina jaunesnės kartos - 
jau čia gimę skautų vadovai. Jų rankose yra lietuviškos 
skautybės ateitis Australijoje.”

AN

ATSISVEIKINAME SU 
VS. BRONIUM ŽALIU

Australijos lietuviai skautai liūdi netekę vyrenio 
skautininko Broniaus Žalio, mirusio Vilniuje 2007 m 
balandžio 30 d. ir palaidoto Antakalnio kapinėse 
rašytojų kalnelyje.

Brolis Bronius buvo asmenybė pasišventusi 
skautybei visa savo siela. Mes, kurie jį prisimename iš 
mūsų jaunų dienų, labai vertiname jo visą skautavimo 
gyvenimą čia - Australijoje. Jis buvo mums visiems ne 
tik patarėjas, bet, svarbiausiai, pavyzdys tikro lietuviško 
skautavimo. Jis buvo aruodas iš kurio sėmėmės tos 
lietuviškos skautiškos dvasios, kurią mes stengiamės
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perteikti jaunajai skautų kartai.
Brolis Bronius pilnai išpildė skautų vyčių šūkį 

“Tarnauti” Jo atsidavimas lietuviškai skautybei buvo 
pilnai įvertintas Lietuvių Skautų Sąjungos 
padovanojimu - pačiu aukščiausiu Geležinio Vilko 
ordinu. Jo netektis, tai didžiulis nuostolis visai 
lietuviškai skautybei. Jo paliktieji pėdskai liks ne tik 
mūsų širdyse, bet ir lietuviškoje, ir ypač Australijos 
lietuvių skautų istorijoje per jo rašytą žodį.

Lai Apvaizda jį laimina pasiekus amžinąjį 
gyvenimą.

Visų Australijos lietuvių skautų vardu reiškiame 
gilią užuojautą p. Palmyrai ir artimiesiems.

v.s.Henrikas Antanaitis
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos rajono Vadas

A + A 
Vyr. Skautininkui Broniui Žaliui 

mirus, 
giliai užjaučiame 

žmoną Palmyrą bei artimuosius. 
Kartu liūdime netekę mūsų patarėjo ir 

pavyzdžio tikram lietuviškam skautavimui.

Australijos lietuvių skautų vardu 
v.s. Henrikas Antanaitis 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos rajono Vadas

j.v.s. Vytas Vaitkus įteikia Geležinio Vilko Ordiną v.s.Henrikui 
Antanaičiui

“Žilvino” stovykla 
2007 m.

Pirmoji šių metų stovykla LSS buvo Australijos 
rajono “Žilvino” stovykla, vykusi sausio 2-10 dienomis, 
Great Ocean Road, Eumarella Scout Camp, Anglesea, 
Victoria.

Pasibaigus Australijos Lietuvių Dienoms Geelonge, 
lietuviai skautai ir skautės nuvyko savo rajoninėn 
stovyklon Pietų Vandenyno (Southern Ocean) 
pakrantėje 37 km (23 mylios) nuo Geelongo ir įsikūrė 
tik mažytėje dalyje didžiulės australų skautų 
stovyklavietės, arti prie reikiamų pastatų.

Stovykla jaunų vadovų buvo gerai suplanuota ir 
sėkmingai pravesta. Nuobodžiauti niekam neteko. Vyko 
įvairūs užsiėmimai, naktinės iškylos, žaidimai, 
pasimaudymas ir pasilinksminimas vakarais. Gaila tik, 
kad dėl didelio miško gaisro pavojaus visoje Australijoje, 
nebuvo galima kurti ugnies ir teko pasitenkinti elektros 
lempute vietoj liepsnos lauže. Tačiau tas netrukdė 
dainoms skardžiai skambėti ir šūkiams mišku gausti... 
Stovyklautojams teko patirti karštį ir truputį sušlapti, o 
naktį net pašalti, patirti dulkių audrą ir kitką. Taigi, 
geresnės stovyklos negalėjo būti...

Svečių dieną, sausio 7 d., išsirikiavus vėliavų 
aikštėje, stovyklos viršininkas ps. Rimas Strunga 
atraportavo rajono Vadui, kad rikiuotėje dalyvauja 125 
stovyklautojai, 16 svečių bei 5 virtuvės darbuotojai. Po
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LSB Atstovas v.s. Narcizas Ramanauskas 
skaito LSS Pirmijos raštą; toliau matosi v.s. 
Danutė Lynikienė.

Kun. Algirdas Šimkus atlaikė šv. Mišias stovykloje, gavo puokštę gėlių ir 
stovyklos medalj. Šalia - s.v.ps. Rimas Strunga ir v.s. Danutė Lynikienė.

to sekė sveikinimai, įžodžiai ir apdovanojimai, stebint 
daugybei svečių ne skautų.

Stovyklautojų tarpe buvo svečių iš Lietuvos ir JAV 
Vilniaus “Kernavės” tuntui atstovavo pats tuntininkas 
s.v.v.sl. Vytautas Rūkštelė, s.v.ps. Liudas Gikaras ir 
vyr.sk.ps. Eglė Adrejevaitė. Los Angeles “Kalniškių” 
tuntui atstovavo skautai vyčiai Aidis Mattis ir Vytautas 
Venckus, kartu su buvusia Sydnėjaus “Aušros” t. 
tuntininke ps. Daina Šliteryte, šiuo metu gyvenančia 
Los Angeles.

Stovyklos metu visa eilė brolių ir sesių davė 
įžodžius bei gavo apdovanojimus.

Vilkiukų, paukštyčių įžodį davė Brianna Taylor, 
Alana Bindokaitė, Chelsea Jablonskytė, Eleina Solimon 
ir Raymond Christy. Skauto įžodį davė Vytaukas 
Milvydas iš Brisbanes Qld., skauto vyčio - Alex 
Karpavičius, Johnathan Lee, Rimas Kazokas ir 
Rimantas Kubilius; skautininko - s.v.v.sl. Girius 
Antanaitis.

Atsidėkojant už nuolatinę pagalbą stovyklos 
darbuose, “AČIŪ” ženklelis buvo įteiktas Žydrūnui 
Strazdauskui ir ne lietuvių kilmės asmenims - Dennis 
Gaylard, Heni Solimon ir Charles Tigani.

Stovyklos viršininkas ps. Rimas Strunga išreiškė 
padėką Los Angeles “Kalniškių” tunto broliams ir sesei 
Dainai Sliterytei už pagelbą stovykloje, o s.v.kand. 
Aisvydas Sadauskas, prit.sk. Andrius Jurkšaitis ir 
vyr.sk. Kristina Dryžaitė buvo pristatyti kaipo 
pavyzdžiai visai stovyklai už atliktą 25 km žygį, 

nesinaudojant autobuso paslauga.
Pažangumo Žymuo buvo įteiktas “Džiugo” tunto 

vyr.sk.psl. Elenai Tamašauskaitei ir vyr.sk. Kristutei 
Milvydaitei; “Aušros” tunto s.v. Johnathan Lee, 
vyr.sk.kand.sl. Vilijai Jurkšaitei, prit.sk.psl. Emilijai 
Rupšytei, prit.sk. Dailiui Wilson, prit.sk.kand.ps!. 
Andriui Belkui, psl. Julian Wilson, psl. Nerijai Rupšytei 
ir psl. Sarah Markowskei.

Vėliavos Žymenį gavo “Džiugo” tunto s.v.psl. 
Vytautas Krivickas.

Ordinu už Nuopelnus apdovanota s. Kristina 
Rupšienė, Padėkos Ordinu - v.s. Rasa Statkuvienė, 
Geležinio Vilko Ordinu - v.s.Henrikas Antanaitis.

Stovyklai baigiantis, stovyklautojai pasiuntė 
sveikinimus broliams ir sesėms visame pasaulyje.

Kas vyko Melbourne?
Šv. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Po šv. Mišių šv.Jūros Žvaigždės bažnyčioje kovo 4 d., 
Kaziuko mugė įvyko Lietuvių namuose su rikiuote, 
trumpu laužu bei turtinga loterija.

ETNINIŲ SKAUTŲ STOVYKLA

Š.m. kovo 23 d. kelios etninių skautų grupės 
susirinko į 29-tąją ESGAV stovyklą Clifford Park
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Activity Centre, Woga parke, Victoria. Dalyvavo estai, 
vengrai, latviai, lenkai, rusai, ukrainiečiai ir, savaime 
aišku, lietuviai. Iš viso buvo 58 skautai,-ės, iš kurių 12 
lietuvių: Girius Antanaitis, Vytautas Krivickas, Justinas 
Rutkauskas, Martynukas Didžys, Aisvydas Sadauskas, 
Aldona Gaylard, Laura Tamašauskaitė, Aleksas Tigani, 
Lukas Simankevičius, Miki Simankevičius, Dana 
Lynikienė ir grupės vadovė Elena Tamašauskaitė.

Stovyklos viršininku šiais metais buvo lenkų 
skautas R.Adamczyk, komendantu - Vytautas 
Krivickas. Skautai pasiskirstė skiltimis ir dalyvavo 
užsiėmimuose, kurių tema buvo “išsilaikymas, 
evoliucija”. Skilčių vardus pasirinko temai atitinkančius 
(“Cromagnons”, “Australopithecus” ir 1.1.), sukūrė 
šūkius, pasidarė gaireles.

Pagrindiniam užsiėmime “Grey Wolf walk” - 
buvo statomos palapinės, plaukiama kanojomis, o 
naktiniam žaidime, kurio metu skilčių nariai, buvo 
surišti po du, reikėjo surasti maistą pusryčiams.

Stovyklos maistą pateikę vengrai skautai 
vaišino visus gardžiu gulašu ir saldumynais.

Sekančiais metais vyks ESGAV 30-oji stovykla 
ir tikimės vėl dalyvauti.

Elena Tamašauskaitė

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ POPIETĖ - “LAUŽAS”

“Herald Sun” Weekender (28.04.2007) rašo: “This 
year, 28 million youngsters worldwide will celebrate 100 
years of Scouting”.

Australijos valsčiuje, Viktorijoje, yra 19,500 skautų, 
ir skaučių. Siame skaičiuje paminėti ir mūsų lietuviai. 
Melbourne “Džiugo” tuntas šiam jubiliejui suruošė 
minėjimą - “Laužą” balandžio 15 d. Lietuvių Namuose.

Minėjimą pradėjome trumpa istorija. Lord Baden 
Powell įkūrė skautus 1907 m. 1933 m. Lord Baden 
Powell lankėsi Palangoje. Stovykloje tuo metu 
stovyklavo Aliutė Karazijienė, kuri papasakojo savo 
prisiminimus. Lord Baden Powell net ir savo 
dienoraštyje 1933.09.17. aprašė savo įspūdžius 
Palangoje.

Laužą pradėjome šūkiu - “Budėkime”. Programą 
tęsė sesė Loreta Tigani. Po sesės Aliutės papasakojimų, 
užklausėme salėje esnačius žiūrovus: “Kiek skautavo 
Lietuvoje?” - Atsistojo 17-ka. Visi nuoširdžiai jiems 
dėkojo gausiais plojimais. Užklausus, kiek skautavo 
Vokietijoje - buvo 16. Paklausus kiek skautauja 
Melbourne šiuo metu, atsistojo gražus būrys, apie 80 
įvairaus amžiaus žmonių. Bet skautaujančių yra žymiai 
daugiau, nes dėl įvairių priežasčių ne visi galėjo atvykti.

Sesė Rasa Statkuvienė Rajono vardu pasveikino 

visus dalyvius. Ji priminė, kad prieš 60 metų atvyko 
pirmasis transportas į Australiją ir laive jau buvo 
suorganizuotas skautų,-čių būrys.

Danos Levickienės “sesės” padainavo dvi dainas 
“Skautų giesmė” ir “Jūra”, o dainuojant čigonų dainą, į 
sceną įbėgo mūsų jauniausi baltašlipsiai ir 
raudonšlipsiai su būgnais ir skambaliukais; mat prie 
šios dainos reikėjo triukšmo.

Brolis Girius Antanaitis pravedė šūkius, o brolis 
Rimas Statkus pristatė dainas ir pasirodymus. Dainų 
žodžiai Vyto Krivicko buvo rodomi ekrane. Visi 
dainavom - skautai ir žiūrovai. Akordeonu pritarė brolis 
Rimas Skeivys, gitara - brolis Andrius Pranckūnas. Po 
to pasirodė prityrę skautai, skautės, skautai vyčiai ir 
jūrų budžiai. Įdomus pasirodymas “Dancing with the 
skautininkai”. Ir bananų daina visus prajuokino.

Gimtadienio proga buvo pasveikinti - s. Rimas 
Skeivys - 60 ir prit.skautas Darius Pranckūnas - 17 
metų. Sugiedojom “Ilgiausių metų”, o gimtadienininkai 
užpūtė žvakutes ant jiems skirtų tortų. Laužą užbaigėm 
visi kartu - skautai ir žiūrovai giesme “Ateina naktis”

Tunto vardu dėkoju visiems aukotojams ir 
dalyviams. Klubo salėje vaišinomės kava ir sausainiais. 
Skautiškas ačiū!

v.s. Danutė Lynikienė
“Džiugo" tunto tuntininkė

SVEIKINIMAS

Šiais metais švenčiame ne tiktai 100 metų 
Pasaulinio Skautavimo, bet ir 60 metų nuo LSS 
įsikūrimo Australijoje, kai pirmo transporto laivas 
atplaukė į Fremantle uostą Vakarų Australijoje. 
Lietuviai skautai, išlipę pirmą kartą Australijos žemyne 
turėjo laužą ir programą dalyvaujant ir naujiems 
Australų draugams. Tai buvo 1947 metais, lapkričio 
mėnesį. Turime daug kuo džiaugtis ir švęsti, įskaitant, 
kad ir po 60 metų mes Australijoje, gyvendami toli nuo 
Tėvynės Lietuvos, toliau skautaujame lietuviškai. Tai ne 
tik jauno žmogaus lavinimas ir gamtos pažinimas, bet ir 
lietuviškos sąmonės ugdymas.

Visos ALB Krašto valdybos vardu, sveikinu 
Melbourne “Džiugo” tuntą švenčiantį šiuos svarbius 
Jubiliejus.

s. Birutė Prašmutaitė ir
ALB Krašto Valdyba
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Sydnėjaus lietuviai 
skautai “Perkūno” 
stovykloje

s. Kristina Rupšienė
Gražų Velykų pirmadienio rytą skautai rinkosi gerai 

pažįstamoje “Kariong” stovyklavietėje netoli Gosford. 
Užsiregistravę, pasistiprinę pietumis, statėsi palapines. 
Vėliavų nuleidimas vyko saulėlydžio metu, o vakarienė - 
jau sutemus. Po laužo nutarta pasukti laikrodžių 
rodykles vieną valandą į priekį. Tačiau skautai dar 
nebuvo pavargę!!! Turėjo laiko ir noro išmokti ne vieną, 
bet keturis linksmus liaudies/tautinius šokius.

Antradienio rytinis užsiėmimas prasidėjo stovyklos 
pavadinimo “Perkūnas” pristatymu. Sesė Melissa, brolis 
Rimas ir sesė Yasmina paaiškino, kad senais laikais 
lietuviai buvo pagonys, kad gamta ir kiti kasdieniniai 
dalykai buvo labai svarbūs. Iš pristatytų 40 dievų, 
skiltys pasirinko sau vardus. Dievų vardai vienas už kitą 
įdomesni, pvz. jauni vyčiai išsirinko vardą “Vaižgantas” 
- tai lino dievas; vyresnės skautės kandidatės pasirinko 
vardą “Saulė” - žvaigždžių dievaitė; prityrusieji skautai 
pasirinko vardą “Gardaitis” - tai jūros ir jūreivių dievas 
ir vardą “Bubilas” - 
bičių ir medaus 
dievas. O “Nijolė” - 
pasaulio tamsumos 
dievaitė - atsirado 
pas prityrusias 
skautes. Skautams 
geltonšlipsiams 
patiko vardas 
“Bangpūtys” - oro 
ir audros dievas, o 
skautėms vardas 
“Laima” - geros 
sėkmės dievaitė. 
Paukštyčių 
dievaitės - tai 
“Aušrinė” - rytinės 
žvaigždės ir 
“Milda” - meilės, o 
vilkiukų - “Senelis 
dievas”. Išsirinkę 
vardus, skautai ėmė 
daryti gaireles,
puošti bei įrengti “Perkūno” stovyklos portretas

palapines ir pastovykles.
Trečiadienį jaunesniems skautams,-ėms buvo iškyla 

į Roplių parką (Reptile Park). Iškyla matyt patiko, nes 
prie laužo Alana, Brianna, Daniela, Mika ir Daniel 
visiems paaiškino, kuo skiriasi ir kuo ypatingi įvairūs 
ropliai. Pasilikusiems stovykloje vyko rikiuotės, raporto 
ir vėliavos taisyklių pamoka. Po pietų prityrę skautai ir 
skautės išvyko naktinei iškylai, kurioje turėjo išsikepti 
dešreles, bulves ir kukurūzus lauže. Geltonšlipsiai 
skautai, pasilikę stovykloje, užėmė virtuvę ir po 
p.Michelle ir brolio Kajaus sparnais pradėjo gaminti 
“balandėlius”, kurie su sesės viršininkės Lauros padažu 
buvo pasakiški. Pagirtina vakarienė!

Ketvirtadienį iškylautojai spėjo grįžti vėliavų 
pakėlimui ir, žinoma, kvapniems pusryčiams. Šio ryto 
užsiėmimas buvo margučių dažymas. Per 3 valandas 
įvairiausiais būdais buvo išmarginta virš 100 kiaušinių! 
Kiekviena skiltis susuko savo lizdą. Iš kiekvienos 
skilties lizdo išrinktas ypatingiausias margutis. O ką 
daryti su tokiu kiekiu virtų kiaušinių? Nagi žaidimus 
pravesti. Pradėjom su margučių ridinėjimu. Penkios 
grupės žaidė tol, kol atsirado laimėtojas. Po to vyko 
laimėtojų, atstovaujančių savo komandas varžybos. 
Nugalėtojas - brolis Elvis. Tuo tarpu jaunesnieji ėjo 
ieškoti Velykų Bobutės paslėptų šokoladinių kiaušinių.

Penktadienio ryte prasidėjo praktiškasis 
skautavimas ir patyrimo laipsnių programos. Mokėmės 
matuoti medžio aukštį ir upės plotį, mazgų ir kilpų 
rišimą, orientuotis gamtoje ir t.t.

Prieš pietus kiekviena skiltis spėjo sukurti

2007 LIEPA-RUGPJŪTIS 27 SKAUTŲ AIDAS

29



Margučių ridinėjimo varžybos

pasirodymą apie jų pasirinktą dievą. Po pietų, suvaidinę 
savo legendas, pradėjo ruoštis “viduramžių” baliui. Ta 
proga kiauliena ir aviena buvo kepama ant iešmo. 
Kepsnio kvapas skleidėsi visoje stovykloje. Skautai 
rengėsi, puošėsi karalaitėmis, riteriais, kalviais, vargšais 
ir net raupsuotaisiais. Puota prasideda! Didžiojoje salėje 
tamsoka, židinyje ugnelė traška, ant vidurinio stalo 
mirkčioja daugybė žvakių. Mes - “svečiai” valgome kaip 
senovėje - be šakučių ir be peilių. Tik vienas dalykas 
išduoda, kad mes ne viduramžiuose - ekrane rodomos 
skaidrės iš praėjusių stovyklų.

Šeštadienį vėliavų pakėlime pastebėjome naujas 
mėlynšlipses - pasveikinome 4 naujas vyresniąsias 
skautes - Alaną, Viliją, Melissą ir Yasminą.

Po pietų vyko visiems mėgstamos “stotys”, kuriose 
skautai per nustatytą laiką atlieka įvairius uždavinius. 
Stovyklos metu Daniel ir Rory, pernakvoję stovykloje 

vieną ar daugiau nakčių, gavo Gintarėlių baltus 
kaklaraiščius. Paukštytės įžodį davė Daniela ir Miką, 
prityrusio skauto vyšninius kaklaraiščius gavo Elvis ir 
Andrius.

Laužai buvo labiausiai laukiama pramoga. Kaip 
visuomet, br. Raimondas Jurkšaitis vis sugalvodavo 
naują būdą laužo uždegimui. Ar įmanoma sugalvoti ką 
nors įdomiau nei pernai, kai sūnus Andrius tamsoje 
šaudė degančią strėlę 20 metrų į laužą?!

Vieną vakarą laužas buvo uždegtas akinančia šviesa 
(flare), kitą vakarą - su karšto oro balionu, kuris 
nusileido ant laužo. Vieną vakarą susirinkome ir 
žiūrime, kad laužo nėra. Dieną sustatėme, o dabar 
laužas dingęs! Stovyklai tai tragedija. Tik staiga broliai 
Andrius, Rimas, Jonathan ir Raimondas ant pečių įnešė 
suraišiotą laužą ir dar belaikant uždegė jį degikliu 
(virvute).

Paskutiniame vėliavų nuleidime buvo pristatyta 
tvarkingiausia skiltis (pagal iš anksto neperspėtą 
inspekciją). Laimėtoja - “Laimos” skiltis, kurią sudarė 
Irena, Isabella, Lara, Natalia ir Nerija. Padėkota 
skautams, kurie atskrido iš Melbourne. Tai - Aldona, 
Martynukas ir Mario. Sveikinome ir jaunus, naujus 
dalyvius, net šeimą iš Geelongo (Daniel, Alana, Regina ir 
Jonas). Viršininkė sesė Laura padėkojo savo štabui: 
Kristinai, Raimondui, Belindai, Romui ir Jaronimui, o 
virtuvės štabui - Kajui, Natalie ir Ričardui padėkojo ir 
visi stovyklautojai.

Paskutinis vakaras baigėsi linksmais “disco” šokiais 
ir ilgais pokalbiais prie rusenančio laužo. Iš ryto, dar 
prieš pusryčius, įvyko ašaringas atsisveikinimas su 
melbourniškiais ir palapinių nuėmimas. Pavargę, bet 
laimngi atsisveikinome - iki sekančio karto.

JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONE

Kai susirenka 
draugai...

Tas lietuviškos skautybės “skiepas”, atrodo, veikia 
labai ilgai. Tėvelių atvesti, ar draugų pakviesti, vakystėj 
ar jaunystėj pasižadam... ir, žiūrėk, kokios nors skilties 
vardas ir išgyvenimai suriša draugystėn visam 
gyvenimui.

s.fil Nida Petronienė (sesė “Gelatinienė”) šį 
pavasarį dalyvavo “Gelatinų” skilties susitikime Los 
Angeles ir “Skautų aidui” atsiuntė ką jai pasakojo 
“Gelatinai” - Tadas Dabšys ir Dainius Petronis:

Los Angeles “Gelatinų” skiltis susikūrė prieš 
daugiau kaip 20 metų. Mes tada buvom prityrę skautai. 
Skilties vardas sukurtas stovykloje, Rambyne, 
vakarienės metu. Vėliau mes išmokėm ir kitus 
stovyklautojus, kaip valgyti “Jell-o” nauju ir įvairiu 
būdu...

Dabar mes priklausom skautų vyčių “Margirio” 
būreliui. Kiekvienais metais susitinkam du kartus. 
Vieną kartą būna sueiga ir pabendravimas, o antrą 
kartą einam į “Hollywood Bowl” koncertą.

Esame septyni “Gelatinai”. Trūksta a.a. Algio 
Avižienio, mūsų artimo draugo, kuris 1998 m. iškeliavo 
į Amžinąją Stovyklą.

Šalia mūsų dviejų metinių sueigų, mes pasimatom 
rajono skautų sueigose, stovykloje, iškylose ir
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asmeniškai. Visi, dabar ar 
praeityje ėjome stovyklos ar 
pastovyklių viršininkų 
pareigas. Kiti buvo net daugiau 
pareigų apsiėmę. Pa v.: Vytas 
Dabšys, dabartinis “Anykščių 
šilelio” vilkiukų draugovės 
draugininkas ir buvęs “Dariaus 
ir Girėno” skautų d-vės 
draugininkas “Kalniškių” 
tunte. Tadas Dabšys - buvęs 
Ramiojo Vandenyno rajono 
Vadas, “Kalniškių” tunte 
iždininkas, Jubiliejinės 
stovyklos 2003 m. vadovybės 
narys. Dainius Petronis, 
dabartinis “Margirio” būrelio 
vadas ir ASS ūkvedys 2003 m. 
Jubiliejinėje stovykloje. Darius 
Jatulis dabar “Anykščių šilelio” 
draugininko pavaduotojas. Kiti 
būrelio nariai, su jaunomis 
šeimomis, dalyvauja rajono 
srovyklose su savo liepsnelėmis 
ir giliukais.

Los Angeles “Gelatinai", skautaujantys ir draugaujantys nuo prit. skautų laikų: Algis 
Basiulis, Tadas Dabšys, Dalius Gedgaudas, Augis Gedgaudas su Vincentu, Vytas Dabšys, 
Dainius Petronis ir Darius Jatulis.

KANADOS RAJONE

Šv. Jurgio sueiga Toronte

“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai gražiai atšventė 
Pasaulio skautų patrono - šv. Jurgio šventę. Gegužės 26 
d., po šeštadieninės mokyklos pamokų, kieme išsirikiavo 
ilgos eilės mūsų skautų.

Sueigos komendantu buvo s.v. Linas 
Paškauskas. Pradėdamas iškilmingą sueigą, 
“Rambyno” tuntininkas v.s.Marius Rusinas, pasveikino 
visus, pavyzdingai užbaigusius žiemos sezoną, ir 
palinkėjo sueigose įgytas žinias panaudoti iškylose ir 
vasaros stovyklose ir... “dar primenu, kad skautas 
kiekvieną dieną atlieka gerą darbelį”. “Šatrijos” 
tuntininkė s.Rūta Baltaduonytė-Lemon linkėjo visiems 
sekti šv. Jurgio pavyzdžiu.

Sekė ilgi tuntų įsakymai, nes yra daug 
pavyzdingų sesių ir brolių. “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntininkai skelbia vasaros stovyklą.
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“Šatrijos” tunte:
Rasa Goulia sėkmingai baigė jaun.skaučių II 

patyrimo laipsnio programą ir įsigijo dainininkės 
specialybę bei sporto, tautinį, pasaulinį ir vaidilutės 
ženklus. Jaun. skautės Viktorija Ginčiauskaitė ir 
Adriana Maksimowicz įsigijo sporto, gamtos draugės ir 
pasaulinį ženklus; dainininkės specialybę ir sporto 
ženklą įsigijo jaun. skautės Emilija Degutytė, Danielė 
Drešeraitė, Julija Marcinkevičiūtė, Alma Paliulytė, 
Nerija Sungailaitė, Alexa Turūtaitė ir Livija Čygaitė, 
kuri gavo ir vaidilutės ženklą. Tautinį ir pasaulinį 
ženklus gavo jaun. skautės Nerija Sungailaitė ir Alma 
Paliulytė.

Jojikės specialybę įsigijo skautės - Rasa 
Aleknavičiūtė, Rachel Asevičiūtė, Julija Degutytė, 
Sabrina Kulnys-Douglas, Elenytė Olekaitė, Maxine 
Olekaitė, Simone Pabrėžaitė, Raminta Petrauskaitė, 
Daniele Punkrytė, Anike Rudnitskaitė, Daniela 
Šoblinskaitė ir Audra Stončiūtė.

Už sėkmingą vadovavimą draugovėse, į 
skiltininkės laipsnį pakelta psl. Kasandra Kulnys- 
Douglas, į vyr. skiltininkės - si. Julija Valaitytė.

Už uolų sueigų lankymą, tvarkingumą, 
drausmingumą ir pavyzdingumą Pažangumo 
Žymeniu apdovanotos psl. Veronika Jonuškaitė ir psl. 
Raminta Petrauskaitė.

Už sąžiningai ir rūpestingai eitas draugininkės 
pareigas Vėliavos Žymuo suteiktas vyr.sk.Ramunei
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Janušonytei ir vyr.sk. Kristinai Yčaitei.
Tuntininkės pavaduotojos pareigoms pakviesta 

s. Indrė Paškauskienė.
“Rambyno” tunte:
“D.L.K.Vytauto” draugovės vilkiukai 

(draugininkas ps. Linas Grybas) įsigijo kompiuterio 
specialybę: Adomas Craig, Andrius Craig, Matas Biskys, 
Linas Kairys, Linas Aleknavičius, Lukas Janovicz, 
Tomas Biskys, Tomas Sherwood, Džiugas Nausėdas, 
Aras Puodžiūnas, Lukas Kairys, Lukas Barry, Linas 
Grybas, Lukas Grybas, Mykolas Skilandžiūnas, Paulius 
Putrimas, Aidas Slapšys, Martynas Širvinskas ir Tomas 
Kevėža.

Pavyzdingiausias vilkiukas, lankęs visas 
sueigas, yra Linas Kairys.

“D.L.K. Mindaugo” draugovės skautai 
(draugininkas ps. Morkus Sungaila) įsigijo iškylautojo 

specialybę: Adomas Kuliešius, Danielius Kuliešius, 
Darius Šablinskas ir Andrew Moulton.

Trečio patyrimo laipsnio programą baigė: Lukas 
Sherwood, Darius Šablinskas, Adomas Kuliešius, 
Danielius Kuliešius, Andrew Moulton ir Justinas 
Turūta.

Į paskiltininko laipsnį pakelti Adomas 
Kuliešius, Darius Šablinskas, Justinas Turūta ir 
Andrew Moulton, į skiltininko - Matas Sungaila.

Baigiantis sueigai tuntininkai parodė ženklą ir 
paskelbė, kad šios vasaros stovyklos vardas - “Miško 
daina”.

Dideliam, dideliam, sujungtų rankų rate, sueiga 
baigta giesme “Ateina naktis”.

F.M.
(nuotraukos v.s. Felikso Mockaus)

DŪRIO RAJONE

“Verpsčių” būrelis 
pasitinka pavasarį

Šių metų balandžio 25 d. “Verpstės” rinkosi 
Danutės Korzonienės namuose, Homer Glen, IL. “Jau 
pavasaris, laikas pagalvoti apie mūsų darželius ir gėles”, 
pranešdama apie būsimą sueigą rašė sesė Vida. Be to, 
pridūrė, kad pašnekesį sutiko pravesti ne kas kitas, bet 
pats “Zalianykštis” - ty. Danutė Bindokienė, buvusi 
ilgametė dienraščio “Draugas” redaktorė ir 
“Zalianykščio” skilties autorė. Jos gerų pamokymų ir 
patarimų labai laukdavo ir mielai skaitydavo gėlių ir 

darželių augintojai. Dabar “Verpstės” turėjom gerą 
progą iš anksto pasiruošti ir asmeniškai išsiaiškinti 
rūpimus hortikultūrinius reikalus. O jų turėjom labai 
daug ir labai įvairių. Beveik kiekviena esame auginusios 
namuose ar darže kokį nors augalą, kuris, tarytum 
neklaužada vaikas, nesielgė taip, kaip turėjo elgtis. 
Nesvarbu kiek laistėm, tręšėm, griežtai ar labai meiliai 
kalbinom - augalas skurdo... “Žalianykštis”, nuo pat 
mažens auginęs beveik viską kas tik auga, turėjo labai 
didelę patirtį ir ja su mumis mielai dalinosi. Mūsų 
pašnekesys užsitęsė ilgiau nei buvo pramatytas, bet 
iškyrus namų šeimininkę, kuri rūpinosi, kad per daug 
neišalktume, niekas neprieštaravo. Norėjosi sužinoti 
“Zalianykščio” atsiradimo istoriją, buvo įdomu sužinoti
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“Verpstės” 2007 m. Balandžio 25 d. sueigoje. Sėdi: Irena 
Kerelienė, Vida Rimienė, Danutė Bindokienė, Dana 
Dirvonienė, viešnia Virginija Skorubskienė. Stovi: Danutė 
Korzonienė, Ritonė Rudaitienė, Joana Krutulienė, Aušrelė 
Sakalaitė, Dalia Povilaitienė, Daila Liubinskienė, Aldona 
Rauchienė, Rita Penčylienė ir Laima Luneckienė.

kas atsitiks jauniems medeliams ir krūmams, kai 
neužilgo įvyks cikadų antplūdis?

“Verpsčių” sueigon taipogi apsilankė viešnia 
Virginija Skorubskienė, Lietuvos Montessori asociacijos 
pirmininkė. Ta proga šiek tiek daugiau susipažinome su 
Montessori pedagogine veiklos plėtra tėvynėje. 
Sužinojom, kad viena iš pirmosios Montessori 
abiturientų laidos nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
mūsų sesė Laima Luneckienė.

Daug žinių išsinešėm iš šios gražios pavasarinės 
sueigos. Tačiau labiausiai džiuginanti žinia buvo ta, kad 
sesė Danutė Bindokienė, davusi skaučių įžodį 
Vokietijoje, įsijungė ir tapo naujausia “Verpste” mūsų 
būrelyje.

v.s.Ritonė Rudaitienė

“Džiaukimės tomis, 
su kuriomis esame” -

pasakė sesė Svajonė “Sietuvos” draugovės sueigoje, 
kai pasigedom nedalyvaujančiųjų.

Gegužės mėnesyje ne visada pasiseka dalyvauti 
sueigose. Daugelis esame močiutės, tai anūkėlių 
Pirmosios Komunijos, mokyklų šventės būna pirmoj 
vietoj. Ir vistiek gegužės 5 d. pas v.s.fil. Jolandą 
Kerelienę suvažiavo didelis būrys sesių, o vyr.sk. Birutė 
Vilutienė atvairavo net iš Indianos valstijos. Žinojom,

“Sietuvos” draugovės sueigoje, gegužės 5 d. draugininke 
j.v.s.fil. Birutė Vindašienė, LSS Tarybos Pirmininkas v.s.fil. 
Gintaras Plačas ir draugovės įsteigėja v.s.fil. Jolanda 
Kerelienė.

kad sueigoje svečiu bus LSS Tarybos Pirmininkas. 
“Sietuvos” draugovė ne vieną kartą Lemonte globojo 
LSS Tarybos suvažiavimus ar LSS vadovybės pareigų 
perdavimo šventes, bet, kad pas mus toks svečias 
atvyktų... Pažiūrėsim ką Gintaras, mūsų akyse augęs, 
po Raką gaudytas, dabar mums pasakys...

Sueigą pradėjo draugininke j.v.s.fil. Birutė 
Vindašienė visus pasveikindama ir, Įteikusi gėlių 
puokštę sesei Jolandai, pakvietė ją vadovauti sueigai.

Maldą perskaitė s. Valė Kliknienė, apie Motinos 
dieną gražiai suglaustas mintis pateikė sueigos vadovė 
v.s.fil. J.Kerelienė:

“Kiekvienais metais žydintis pavasaris pasitinka 
Motinos dieną. Kiek džiaugsmo, sujudimo šeimose ir 
visuomenėje. Joks civilizuoto pasaulio kraštas 
nepraeina pro šią šventę, tapusia metine, labai 
laukiama. Tai pagarbos, meilės ir padėkos pareiškimo 
diena ypatingu būdu jungianti šeimos narius. Virš visų 
iškilmių ir jautrių akimirkų, tartum pavasario žiedas, 
prasiskleidžia žmogus-motina, gyvybės perteikėja ir 
nepailstanti jos globėja visur - laukinėje gamtoje ir 
sudėtingame žmogaus pasaulyje.

Motinėlė Vargdienėlė mūsų tautos dainose ir 
pasakojimuose ryškinama, kaip sunkią gyvenimo naštą 
pakelianti moteris. Šių dienų akimis kai kuriems tai 
pasibaisėtina. Kai kam ji atrodo vergė. Bet tos, anų 
laikų “vergės” toli gražu neatitinka šiuolaikinei 
prasmei. Anos motinėlės, išauginusios tūkstančius dorų 
ir tėvynę mylinčių žmonių, šiandien prisimintinos ne 
kaip vergės, bet kaip didžiadvasiškumo pavyzdžiai, be 
kurių ir šių dienų palikuonys vargu ar būtų atsistoję ant 
tvirtesnių religinio bei dorinio gyvenimo pagrindų.

Laisvės kovotojai mūsų tėvynėje nebuvo nei 
vergai, nei samdiniai. Garbingi motyvai skatino juos bet 
ką daryti, kad kiti galėtų džiaugtis. Motinėlės
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“Sietuvos” draugovė su svečiu - Tarybos Pirmininku.
Nuotr. AN

vargdienėlės lyginamos su jais. Jos, ir mirusios gyvena ir 
skleidžia išmintį ir meilę.

O, kad taip šių laikų moderniškos motinos 
pasimokytų iš Motinėlių Vargdienėlių.”

“Motina, man saulė tavo veidą mena...” 
B.Brazdžionio eilėraštį paskaitė s.fil. Svajonė Kerelytė, 
savos kūrybos “Lopšine” pasidalino s. Rita Fabijonienė, 
o s.fil.dr. Vilijai Kerelytei vadovaujant, suskambo net dvi 
dainos.

Tarybos Pirmininko v.s.fil. Gintaro Plačo 
pašnekesys buvo labai gerai paruoštas, įdomus, 
suprantamas, nors... mūsų kojelėms ir nugarėlėms gal 
kiek per ilgas... Net juokas paėmė kai, suskambus 
sieniniam laikrodžiui, brolis Gintaras paklausė ar čia 
jam ženklas baigti. Linksėjo galvos, pritardamos 
Pirmininko žodžiams - “pirmon vieton pastatyti 
skautybę; gyvenkime pagal skautų įstatus, nes tai 
vertybių skalė; jei nesilaikom taisyklių - neskautaujam; 
ruoškitės Tautinei stovyklai, ir jums yra darbų” ir t.t. 
Pirmininkas pasidžiaugė, kad Lietuviškosios Skautybės 
Fondas - LSF, per 30 metų skautiškai veiklai yra davęs 
jau virš 200,000 dol. Kvietė jį ir toliau remti - taip 
padėsime savai sąjungai. Labai džiugu matyti vadovą 
taip smarkiai tikintį Skautybę ir jai dirbantį.

Atsidėkodama už pašnekesį, v.s.fil. J.Kerelienė 
Pirmininkui įteikė gintarėliais piltą paveikslą sakydama 
“Gintarui - gintarai”. Tuo metu prisiminiau panašų 
atvejį: Chicagos Kaziuko mugėje, jau gana seniai, viešėjo 
Seserijos Vyriausioji Skautininke v.s. Birutė Banaitienė. 
Vakarienės metu, tuometinė “Sietuvos” d-vės 
draugininke sesė Jolanda įteikė Vyr. Skautininkei 
medžio paveikslą sakydama - “Birutė - Birutei”. Gražūs 
prisiminimai.

Sesė Alė

“ART ATTACK”
Balandžio 27-29 dienomis, “Gintaro” vasarvietėje, 

Union Pier, MI vyko keturioliktoji metinė ART 
ATTACK meno paroda, kurioje dalyvavo ir mūsų 
skautai menininkai. Nuotraukoje:

Stovi: Aušrinė Kerr, j.b. Marius Narbutaitis, Kristina 
Karaitis (Gintaro vasarvietės savininkė), vyr.sk. Raminta 
Lapšienė, j.s. Laura Lapinskienė. Sėdi: s. Algimantas 
Kezys, Eugenijus ? ir j.v.s.fil.Taiyda Chiapetta.
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Tėvai musų 
prisiminimuose

“Verpsčių” būrelio sesės prisiminė ir pagerbė savo 
tėvus gegužės 24 d. sueigoje pas Dalią Povilaitienę. 
Sąmoningai pasirinkom tą dieną - jau atšventus 
Motinos ir tebelaukiant Tėvo dienos birželio mėnesį. 
Beto, jau čia pat buvo ir Atminimo dienos (Memorial 
Day) savaitgalis.

Visų sueigoje dalyvavusių tėvai - vieni 
anksčiau, kiti dar ne taip seniai, jau yra iškeliavę į 
Amžinuosius namus. Tačiau širdyse ir mintyse jie tokie 
pat artimi ir gyvi... Dalinomės atsineštomis 
nuotraukomis, ieškodamos ir lygindamos mums 
pažįstamų bruožus tėvų veiduose. Jautriai ir su meile 
dalinomės vaikystės, jaunystės ir paskutiniųjų su tėvais 
praleistų dienų prisiminimais. Kartais juokėmės, o 
kartais šluostėm ašarą... Taip atsiverdamos suartėjom ir 
jautėm viena kitą geriau pažįstančios.

Iš prisiminimų nutapytas tėvų “portretas” buvo 
įspūdingas. Pasaulinių įvykių fone, jiems gyvenimas 
tikrai nebuvo lengvas. Tačiau jie buvo mylintys, 
pasiaukojantys, darbštūs, kantrūs, išradingi, rūpestingi, 
teisingi, atsakomingi, pareigingi, dosnūs ir dėkingi šio 
krašto svečiai ir tėvynės Lietuvos patriotai.

Tikime, kad panašų “portretą” ir mums nupieš 
mūsų vaikai ir vaikaičiai.

Sesė Ritonė Rudaitienė

Grįžtu Kaziuko 
mugėn...

Greitai baigsis vasara, Chicagos apylinkėse 
triukšmadarės cikados sulindo į žemę sekantiems 17-kai 
metų, o aš dar grįžtu į praėjusį pavasarį, į gražiai 
pavykusią Kaziuko mugę Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Ir todėl, kad iš nuotraukų žvelgia dvi 
pavyzdingiausios mažos sesės Rasa Kerelytė ir Jorūnė 
Gurevičiūtė, stropiai patarnavusios prie stalų 
valgykloje, pirmą kartą mūsų Kaziuko mugėse 
matytas/girdėtas skautų orkestras, linksminęs svečius 
visą dieną ir LR Generalinio Konsulo Arvydo 
Daunoravičiaus žodžiai. Norisi tai užrašyti, kad neliktų 
užmaršty.

Mugės atidarymo programai vadovavo 
komendantas Aliukas Brooks.

Kovo 11-toji. Giedame Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Labai gerai skamba. Didžiulė salė - aukšta,

Pietų metu su šypsena patarnavo paukštytės Rasa Kerelytė ir 
Jorūnė Gurevičiūtė.

Trys Tarybos Pirmininkai - v.s.fil. Rimantas Griškelis (buv.), 
dabartinis - v.s.fil. Gintaras Plačas ir v.s.fil. Sigitas Miknaitis 
(buv.) Nuotr. Vytenio Lietuvninko

Jūrų skautų orkestras - Ramūnas Stančiauskas, Andrius 
Novak, Raimundas Novak ir nuotraukoje nesimatantis Kevin 
Reeks, kuris irgi nori būti skautu..., linksmino svečius visą 
dieną! Priekyje - sesė/mama ps.Eglė Novak.
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Brolijos Vyriausiam Skautininkui v.s.fil. Romui Rupinskui 
mugėje teko kitos pareigos...

Prie akademikų stalo filisterės - Jolanda Kerelienė, Svajonė 
Kerelytė, iš Los Angeles atvykusi ASS Centro Vadijos 
Pirmininkė Zita Rahbar, Danguolė Bielskienė ir Regina 
Griškelienė.

Kaziuko mugėje viešnios - buv. Seserijos VS v.s.fil.Rita 
Penčylienė ir iš Bostono atvykusi buv. Seserijos VS ir LSS 
Tarybos Pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė.

Seserijos Vyriausioji 
Skautininke v.s. Dalia 
Trakienė prie skaučių 

prekystalio. Iš k.: s.fil.
Alvida Rukuižienė, 

v.s.Dalia Trakienė, s.fil. 
Rūta Ozers, v.s.fil. Laima 

Rupinskienė, ps.fil. Lydija 
Griauzdienė ir s.fil. Julija 

Žukauskienė.
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pilna žmonių, visų spalvų kaklaraiščiai išvingiavę tarp 
prekystalių. Konsulas A.Daunoravičius sako - 
“lietuviai skautai išeivijoje, pagal savo šūkį 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, išaugino jau kelintą 
kartą gerą žmonių, gerų patriotų”. v.s.fil.Antanas 
Saulaitis SJ, perkerpa kaspiną, o visi - ir maži, ir dideli, 
tik ploja, tik ploja... Malonu matyti, malonu klausytis.

Po kelių praėjusių metų, ši - 48-oji Chicagos 
skautų Kaziuko mugė vėl šviesi, pilna, skambi, linksma. 
Matosi, kad “daug rankų didžią naštą kėlė”.

Sesė Alė
(nuotr.AN) 

suvažiavimai. Labai džiaugiamės, kad jūrų skautės daug 
kur dalyvavo. Sesės labai patenkintos jų atsiekimais, o 
vadovės ir tėvai įvertina kursų ir iškylų reikšmę 
asmeniui ir skautavimui.

Po iškilmingos sueigos dalies vyko skautorama, 
kurią paruošė ir pravedė “Minijos” laivo jūrų skautės. 
Sesės, pasidalinusios į valtis, dalyvavo skautoramos 
stočių uždaviniuose ir po to, susėdę apie mažą lauželį, 
linksmai dainavo. Po laužo sesės ir tėveliai sugiedojo 
“Ateina naktis” ir tada vaišinosi dešrelėmis ir gėrimais.

“Nerijos” tunto vadovybė labai dėkoja tėvams ir 
kitiems savanoriams, kurie palengvino vadovių darbus 
ir nuolat remia mūsų tuntą. Laukiame visų Rako 
stovykloje šią vasarą!

j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta
(nuotraukos j.v.s.fil.T.Chiapetta)Darbo metai baigėsi - 

dabar stovyklausimi
Gegužės 12 d., šeštadienį, PLC gegužinių 

aikštelėje, Lemonte, įvyko paskutinė šių mokslo metų 
sueiga jūrų skautėms. Tvarkingomis uniformomis 
atžygiavo “Nerijos” tunto sesės ir išsirikiavo laivais.

Pirmoji sueigos dalis - iškilminga. Įsakymais 
pranešta kurios jūrų skautės pakeltos į valtininkės 
laipsnį, kurios sėkmingai užbaigė Il-ojo patyrimo 
laipsnio programą. Jaunesnės ūdrytės įsigijo artistės 
specialybę. Svarbioji dalis - įžodis. Ūdrytės įžodį davė - 
Rima Bartuce, Ariana Chiapetta, Daiva Daulytė, 
Amanda Levinaitė, Krista Mikaliūnaitė, Simona 
Pranaitytė, Lana Razmaitė, Marisa Sadauskaitė, Alena 
Stankaitytė, Olivija Tallat-Kelpšaitė, Agnes Želvytė ir 
Monika Žiogaitė. Valio sesės!

Mokslo metų bėgyje vyko įvairios iškylos ir

j.sk. Ginta Sutkutė ir g.kand. Vida ignatonytė su ūdrytėmis 
dainuoja prie laužo.

Sueigos adjutante j.sk. Beatrice Želvytė ir komendante j.sk.
Dalia Savickaitė

j.j.kand. Gabrytė Razmaitė ir g.kand. Lina Meilutė riša 
gelbėjimo kilpą.

2007 LIEPA-RUGPJŪTIS 36 SKAUTŲ AIDAS

38



v.s. Birutės Kidolienės megztos pirštinės.
Čia tik penkios iš gausaus jos rinkinio.

Nuotr. Lauros Corbett

NENUOBODŽIAUKIME
v.s. Birutė Kidolienė

Dažnai tenka nugirsti nusiskundimus iš pažįstamų 
ar draugų - “Vai, kaip nuobodu! Nežinau ką veikti!” 
Pradedam savęs gailėtis, kad nėra kuo užsiimti, kad 
niekas nesuteikia kokios prošvaistės kasdienybėje... O 
ko laukti kol kas atskubės ir pradės linksminti? Argi 
negalime patys ką gero sugalvoti?

Teko ant savo kailio patirti, kad galima ne tik 
maloniai laiką praleisti, bet tuo pačiu metu ir kitam 
padėti. Maždaug prieš metus persikėliau iš didmiesčio 
triukšmo į ramų New Yorko priemiestį. Norėjau įsikurti 
arčiau dukros ir žento, nes vienai likus buvo nejauku. 
Ilgai netruko susitvarkyti butą, kuris dabar žymiai 
mažesnis, ir ėmiau galvoti, kuo čia dabar reiks užsiimti? 
Visiems yra žinoma, kad lietuvės moka ir mielai visokius 
rankdarbius daro. Tik...kur tuos rankdarbius dėti? Pas 
mane apsilankiusi žento motina ir pamačiusi visą eilę 
mezginių, patarė nueiti į vietinę parapiją ir sužinoti ar 
jiems nereikia darbo rankų “Volunteer work” 
būreliuose.

Taip ir padariau. Pats klebonas mane palydėjo ir 
supažindino su moterimis, kurios vadovauja įvairiems 
projektams. Pasirodo, kad jos dirba didelius darbus. 
Savanoriai ir savanorės pamaitina neturtingus, surenka 
drabužius jų neturintiems, atlieka daug kitų labdaros 
darbų. Manęs užklausė ar moku megzti, o aš tuoj ir 
pasigyriau, kad galiu megzti ir užsimerkus. Tuoj gavau 
uždavinį - suorganizuoti mezgėjų būrelį, nes norinčių 
yra. Susirinko nemažas būrys, nuo paauglių iki 

pensininkių. Kai kurioms reikėjo šiek tiek paaiškinti, 
parodyti, kitos iš karto sugebėjo, ir pradėjome darbą.

Vieną dieną, parapijos namuose bemezgant, 
klebonas atlydėjo dvi moteris. Jos rinko aukas, kad 
galėtų parūpinti reikalingus daiktus vaikų ligoninei, 
esančiai netolimame New Hyde miestelyje. Pamačiusios 
mus mezgančias, labai nudžiugo, pamiršo apie pinigų 
rinkimą, ir paklausė ar mes nesutiktumėm numegzti 
kepuraites vėžio liga sergantiems vaikučiams, 
netekusiems plaukų nuo cheminės terapijos. Sutikom. O 
klebonas davė pinigų siūlams pirkti...

Kai numezgėm 18 kepuraičių, gavom kvietimą 
nuvažiuoti ligoninėn. Atrodo, norėjo mums parodyti, 
kaip naudojami paaukoti daiktai. Nuvažiavome. Aprodė, 
kaip tie ligonėliai gyvena, kuo jie užsiima, kaip žaidžia. 
Atidavėm kepuraites. Viena, gal keturių metukų 
mergytė tuoj linksmai sučiulbėjo - “Pink!” ir, pačiupus 
ružavą kepuraitę, ja džiaugėsi ir visiems rodė. Buvo 
sunku sulaikyti ašaras. Tikrai buvo gera “ant dūšios” 
suteikus džiaugsmo šiai mažutei ligonei, kuriai nežinia 
ką ateitis žada...

Tad, jei tik yra noras, o laiko visada atsiranda, 
kiekviena iš mūsų gali gražiai užsiimti ir tuo pačiu metu 
padaryti kitam malonumą, kaip tai mažai mergytei Liz. 
Tada ir pačioms bus malonu, kaip man šiomis dienomis 
- parapijos namuose ir toliau mezgame kepuraites, o 
mano namuose mezgu ružavą antklodėlę...
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VADOVAMS

Vadovo Malda
v.s. Bronius Žalys

Ryto tylą perplėšia trimitas:
- Draugovė, vėliavos pakėlimui rikiuoti
Ir žvalios skiltys vėsų rytą 
aikštėj keturkampiu lygiuoja.
- Malda! - Rami komanda skamba
Ir broliai kalba ryto maldą:

-Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve...

Prie iškeltos trispalvės čia, svetimame miške, mes tariam, 
kaip tardavom anuomet Nemuno krantuos:
Palaimink, Tėve, mūsų širdis, mūsų protus, mūsų valią!..

O aš čia, Viešpatie, minty suklupęs, 
meldžiu Tave širdim, siela ir lūpom: 
Draugovė kad mana keliu žengtų tiesiuoju - 
patark, pamokyk, vesk mane ir mano brolius!

Tegu, kaip tąsyk, vėjuose laisvuos, 
jaunieji mano broliai uždainuos 
skambias dainas gimtosios tėvų žemės. 
Tegu didžiuojasi lietuviais gimę - - 
Ir Baltijos pakrantės gintarinės, 
žaliųjų lygumų, kalvelėmis sagstytų, 
berželio gelsvo rudens rytą, 
rugių laukų pavasariais smaragdu kylančių 
ir sentėvių kapų galulaukėse rymančių 
teneparduos už dubenį lęšienės...

Apšviesk man protą, Viešpatie, 
ir širdį man skaidria liepsna uždeki, 
kad aš vadovu tinkamu jiems būčiau, 
kad jų krūtinėse jaunose aš įžiebčiau ugnį, 
kurios likimo audros neužpūstų, 
kad pėda jų neslįstų į bedugnę 
siauruos takuos gyvenimo, vargais kalnuoto, 
kad jų širdyse, sielose ir prote 
ugniniais žodžiais šūkis mūs’ įsirašytų: 

- Dievui, Tėvynei ir Artimui - kito 
nieko daugiau, o Tėve, aš nenoriu!
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Žaidimai
Šie žaidimai yra parinkti iš skautininkų Karolio Dineikos ir Bogdano Mantvilos 
knygelės SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI, kurią 1955 metais išleido “Mūsų Vytis”. Tai antroji 
laida - 1,000 egzempliorių. Pirmoji knygelė buvo išleista Lietuvoje 1934 m.
Knygelėje yra 178 žaidimai. Ne visi žaidimai tinka visiems vaikų/jaunuolių amžiams. 
Juos visus galima pritaikyti šių dienų sąlygoms.

Kodėl vaikai ir jaunuoliai žaidžia? Daug kalbėta ir rašyta dėl teorijos kodėl? Prieita 
prie bendros nuomonės, kad jie žaidžia norėdami išsilavinti. Tai skautavimo pagrindas, 
per žaidimus lavinama.
Žaidimų, reikšmė. Žaidimas lavina ir auklėja. Žaidimas didina bendrą sugebėjimą 
veikti, stebėti, kontroliuoti save ir aplinką. Komandiniai žaidimai ypač reikšmingi 
skatinant dalyvių glaudų bendradarbiavimą, vienybę ir bendro tikslo atsiekimą. Bet 
didžiausias žaidimų nuopelnas yra susivaldymo ugdymas.
Šios mintys yra santrauka iš knygelės įvado.

v.s.fil.KJ.

Nr. 8 - VARPELIS. Žaidėjų skaičius: 5-10. Amžius - bet koks. Žaidžiama salėje ar 
lygiame lauke. Įrankiai: nedidelis varpelis. Lavina - klausą.
Salėje ar lauke yra nustatytos ribos iš kurių žaidėjai negali išeiti. Visiems, išskyrus 
vienam, yra užrišamos akys. Jie visi išsisklaido. Žaidėjas su neužrištomis akimis laiko 
rankas už nugaros, o jam po kaklu parišamas varpelis.
Žaidėjas su varpeliu juda po salę ar aikštę, greitis nesvarbu, o aklieji jį gaudo. Varpelio 
nešiotoją pagavęs žaidėjas eina į jo vietą ir atvirkščiai.

Nr. 57 - PIRŠTAI. Žaidėjų skaičius: 2-10. Amžius: nuo 10 metų. Vieta: kambarys. 
Įrankiai: pieštukas ir lapelis popieriaus kiekvienam. Lavina - atmintį.
Visi susėda ar sustoja pusračiu. Vienas atsistoja kelis žingsnius prieš kitus. Savo rankas 
jis laiko už nugaros. Visiems nurimus, priekyje stovintis kelioms sekundėms ištiesia 
rankas pirmyn su užlenktais ar ištiestais pirštais. Tą jis padaro 6 ar 8 kartus su 
trumputėmis pertraukomis.
Tada visi į savo popieriaus lapelius surašo pirštų skaičius tokia eile, kaip jie buvo 
rodomi. Kalbėtis tarpusavyje negalima.
Laimi teisingiausiai užrašęs skaičius. Galima pritaikyti ir tarp skilčių varžyboms.

Nr. 83 - GYVIEJI ĮSTATAI. Žaidėjų skaičius: 5-10. Amžius: nuo 12 m. Vieta - bet kur. 
Pritaikyta - patyrimo laipsnių ugdymui.
Kiekvienas vaizduoja vieną skautų įstatą, bet, jei yra tik 5 dalyviai, kiekvienas gali 
vaizduoti 2.
Skiltininkas, jei žaidžia skiltis, iš anksto yra pasiruošęs su savo “istorija”, kurioje yra 
keli prasižengimai skautų įstatams. Pavyzdys: “Einant į sueigą, mačiau vaiką, kuris 
žaisdamas pririšo ant katės uodegos konservų dėžutę. Man pasakius, kad katei skauda, 
jis mane pradėjo keikti. Dėmesys dingo, kai pamačiau senutę sunkai traukiančią pilnai 
prikrautą vežimėlį. Toliau gatvių kampe pamačiau, kaip praeiviui, traukiantis iš kišenės 
nosinę, iškrito pinigai. Kitas žmogus greit pagrobė pinigus ir pabėgo...” Istorijoms 
galimybės plačiausios. Istoriją gali sukurti kiekvienas skilties narys.
Kiekvieną kartą, kai pasakojant pasakomas koks nusižengimas skautų įstatams, 
skautas, kuris atstovauja tą įstatą - atsistoja. Jei apsirinka, ar pamiršta atsistoti - 
gauna baudą.
Žaidimo įdomumą sudaro paruošta “istorija”. Be drausmės gali pasidaryti betvarkė, ar 
ne taktas. Vyresniam vadovui yra proga parodyti savo “diplomatiškus” gabumus 
tvarkos ir drausmės išlaikyme.
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PAŠTO DĖŽUTĖ

Išlydime mūsų brolį Bronių Žalį. Liūdna, bet 
gyvenimas taip sutaisytas, kad anksčiau ar vėliau visi 
turėsime persikelti j aukštesnį gyvenimą amžinojoj 
stovykloj Aukščiausiojo prieglobstyje.

Todėl ir tenka “Skautų aidui” turėti 
išlydėtųjų skyrelį visų prisiminimui ir archyvui. 
Reiktų paminėti, kad Broniaus skautiška uniforma ir 
ordinai jau kuris laikas, kaip randasi Lietuvos 
Nacionaliniame Muziejuje, išeivijos skyriuje. Taip pat 
ir dalis jo atsiminimų. Muziejus domisi viskuo, ką tik 
gali gauti iš užsienio lietuvių.
Muziejaus adresas: Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 
Arsenalo g. 1, LT-01100 Vilnius, Lithuania.
Tiesa, skaitant tą liūdną Išlydėtųjų skyrelį, darosi 
dvigubai liūdna paskaičius apie buvusius vaikystės 
draugus, kaip pav. mano kaimynę ir gimnazijos 
draugę s. Liudą Sendžikienę.

Ir vistiek visada nekantriai laukiam “Skautų 
aido” Australijoje.

Brolis Vytas V

Širdingai dėkoju už Jūsų rūpestį atsiunčiant man 
“Skautų aidą” Gavusi Kovo-Balandžio numerį, tuoj 
nuvežiau mūsų mirusios sesės ir draugės broliui, 

kuris buvo labai sujaudintas ir dėkingas.
a.a. Albinos užuojauta buvo gražiai įrėminta ir 
išspausdinta. Didelis ačiū.

Sesė Mirga Š.

Labai dėkojame už dėmesį. Kaip Jūs jau minėjote, 
mūsų sūnus, Gabrielius Zibaitis, laimėjo 3-čią vietą 
JAV lituanistinių mokyklų piešinių konkurse savo 
grupėje (5 klasė). Valio!! Mes labai tuo džiaugiamės. 
Gabrieliui dabar yra 10 metų ir jis per Kaziuko mugę 
buvo priimtas į skautus kandidatus “Žalgirio” tunte, 
Bostone.

Diana ir dr. Audrius Zibaičiai

Sveikiname iš Škotijos, kur Mya koncertuoja su 
varpeliais (hand bells), o aš klajoju. Gaila, kad 
palapinę ir miegmaišį teko palikti Amerikoje - 
miegam viešbutyje. Vakar (6/13) užtikau skaučių 
draugovę miesto centre. Vyko įžodis.
Budėkim!

Brolis Tomas D.

Liubomirui Bichnevičiui
2007 m. birželio 11d. mirus,

“Skautų aido” bendradarbę 
s.fil. Nidą Bichnevičiūtę-Petronienę su 

vyru Dainium ir visa šeima 
nuoširdžiai užjaučiame.

“Skautų aido” darbuotojai.
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LSS — LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

Lietuviškoji skautybė yra Pasaulio skautų sąjūdžio dalis. Pasaulyje yra virš 28 milijonų skautų ir skaučių 

216-oje valstybių. 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 lietuvių skaufų-skaučių draugovės sueiga. Ši data laikoma lietuviškosios skautybės gimtadieniu.

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

uždarė Lietuvos Skautų Sąjungą.
1945 m. iš tėvynės į Vakarų Vokietiją pasitraukusių lietuvių tarpe atgaivinta lietuviškoji skautybė. 

Lietuvių kilmės jaunimo - skautų vienetai veikia JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Pietų Amerikoje ir 

priklauso Lietuvių Skautų Sąjungai (LSS).
Skautų šūkis yra DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI

Pagrindinis skautiško lavinimo tikslas yra ugdyti asmenybes. Skautai lavinami žaidimais, darbeliais, 
kelionėmis, stovyklomis. "Stovyk'a 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 j Lietuvių Skautų Broliją (LSB), mergaitės ir 

moterys - į Lietuvių Skaučių Seseriją (LSS), o studijuojantis jaunimas - į Akademinį Skautų Sąjūdį (ASS).
Pagal amžių LSS nariai skirstomi į giliukus ir liepsneles (nuo'4 metų amžiaus), jaunesniuosius skautus 

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

jaunius), prityrusius skautus ir skautes (prit.skautus, prit.skautes, jūrų skautes, jūrų skautus), skautus vyčius, 
vyresniąsias skautes, jūrų būdžius ir gintares. Sąjungoje taip pat veikia oro skautai.

Skautiški vienetai veikia veikia pagal Lord Baden-Powell skautybei skirtą metodą - skilčių sistemą. 

Skautų sueigos dažniausiai (pagal vietos sąlygas) vyksta po lituanistinės mokyklos pamokų
Visi vadovai ir vadovės yra savanoriai, įvairių profesijų žmonės. Vadovus,-es saisto skautiškos tradici

jos, atsakomybė, nuostatai, prievolės, skauto įstatai.
Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos organas yra "Skautų aidas", leidžiamas LSS Tarybos Pirmi jos.
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