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Lietuvių Skautų Sąjungos 
IX Tautinė Stovykla

Mieli broliai ir sesės skautai ir vadovai:

Sveiki atvykę į Devintąją Lietuvių Skautų Sąjungos Tautinę Stovyklą.

Čia susirinko skautai, skautės, akademikai, vadovai, vadovės iš visų mūsų 
Sąjungos vietovių...pasidžiaugti, pabendrauti, kartu skautauti Dievo 
gražiojoje gamtoje. Švęsdami savo Sąjungos 90 metų gyvavimo jubiliejų ir 
pasaulio skautybės 100 metų jubiliejų, prisiminame ir gyvename skautiškais 
principais. Esame broliai ir sesės vienoje didelėje, lietuviškoje, skautiškoje 
šeimoje.

Atgaivinkime senas ir užmegskime naujas draugystes. Išmokime naujų 
skautamokslio žinių. Išmokime kaip būti geresniais vadovais. Pagilinkime 
savo įsipareigojimus “Dievui, Tėvynei, ir Artimui.” Pasiryžkime kas dieną 
gyventi mūsų skautų įstatų įtakoje ir stenkimės padaryti ši mūsų pasaulį 
geresnį, negu jį radome.

Linkiu visiems smagiai stovyklauti, įsigyti daug gražių prisiminimų ir grįžti į 
savo vietoves su nauju entuziazmu, nauju ir gilesniu skautybės idealų ir 
skilčių sistemos supratimu ir su pasiryžimu vėl susitikti 2018-tais metais 
kartu atšvęsti mūsų Lietuvių Skautų Sąjungos 100 metų jubiliejų.

Stiprėkime Dirbdami Kartu

Budėkime!
Brolis Gintaras

2008 LIEPA-RUGPJŪTIS i /. \4Ud0S nac,:)Jw'uič SKAUTŲ AIDAS

3



IX Tautinės stovyklos daina

2008 m. Tautinės Stovyklos Daina
MUZIKA: GINTROS NAKIENĖSŽODŽIAI: RITOS FABIJONIENĖS

Tuoj tn - spal - vė aukš - tai plc-vė-suos,

Mūsų pažadas Dievui, Tėvynei, 
Skiltys mūsų antrieji namai, 
Už Atlanto šalis gintarinė, 
Stovyklaut kviečia pievos, miškai.

Palapinės miške jau rikiuojas, 
Tuoj trispalvė aukštai plevėsuos, 
Mes iš miestų visi sužygiuojam, 
Jubiliejų atšvęst skautijos.

Saulė rytą iš miego mus kelia, 
Pasitinka paukštelių giesmė, 
Mūsų broliai šio miško žvėreliai, 
Ir sesuo mums laukinė gėlė.

Palapinės miške ...

Mūsų miškas žalieji berželiai, 
Melsvas ežeras kviečia visus, 
Miško voverės, lapės, kiškeliai, 
Skautas draugas gamtos nuoširdus.

Palapinės miške ...

Kai perkūnas miške baladojas, 
Tamsūs debesys puošias žaibais, 
Palapinėj linksmai mes dainuojam: 
Gera būti kartu su draugais.

Palapinės miške ...

Skautė myli mažytę žibutę, 
Klausos vėjo dainos vakare, 
Gera naktį sargyboje būti 
Ir skaičiuoti žvaigždes danguje.

Palapinės miške ...
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IX-osios Tautinės stovyklos dainos 
kūrėja s. Rita Fabijonienė.

IX-oje LSS 
Tautinėje 
stovykloje, Ohio, 
JAV suskambus 
naujai dainai, 
sakome 
skautišką ačiū 
mieloms sesėms 
s. Ritai 
Dabulevičiūtei- 
Fabijonienei ir 
vyr.sk. Gintrai 
Babickaitei- 
Narienei už 
dovaną Lietuvių 
Skautų 
Sąjungos 90- 
tiems metams.

“Vienintelis 
malonumas

skaudžiame be tėvynės gyvenime buvo būti skaute” - 
sakė man sesė Rita, kai dalinomės prisiminimais apie 
Vokietijoje stovyklose praleistą vaikystę.

Ilgas ir vingiuotas mūsų kartos kelias iš gimtųjų 
vietų iki Chicagos.

Sesė Rita, būdama septynių metukų, Kėdainiuose 
išgirdo klausimą “kas nori būti skautėmis?” Labai 
greitas buvo jos atsakymas - “aš, aš!” Trumpai galėjo 
džiaugtis tamsiai mėlyna paukštytės uniforma nes 
užėmė Lietuvą rusai, uždarė lietuvių skautų 
organizaciją. Bet... pažadas jau buvo duotas...

Augsburge, Vokietijoje, pasipuošė geltonuoju 
kaklaraiščiu, dalyvavo III Tautinėj stovykloj Alpėse 
1948 m. Vyresniosios skautės įžodį davė Chicagoje, 
“Aušros Vartų” tuntui vadovaujant s. Elenai Strikienei. 
1951 m. sesė Rita vadovavo skautėms Roselando 
priemiestyje. Vėliau, skautišką šeimą augindama, 
priklausė vyr. skaučių “Mirgos” būreliui (iki dabar), 
vedė tuntui gausų spaudos iškarpų archyvą, o 
stovyklas ir šventes apdovanodavo eilėraščiu/daina. 
“Skautų aido” redakcijos nare buvo 1974-1978 m. ir 
bendradarbe iki dabar. Priklauso 
vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” draugovei.

Sesės Ritos profesija - farmacininkė; yra Amerikos 
lietuvių farmacininkų draugijos narė.

s.Ritos ir v.s.Romo Fabijonų šeimoje užaugo 5 
skautai - vyr.sk.v.sl. Judita Stanislovaitienė, jūrų 
skautai Povilas ir Andrius, vyr.sk. Silvija Coneaux ir 
s.v.miško brolis Bronius.

IX-osios Tautinės stovyklos dainos 
melodiją sukūrė vyr.sk. Gintra Narienė.

Sesė Gintra yra pianistė, pedagogė. Muzikos 

studijas pradėjusi Kauno konservatorijoje tęsė 
Vokietijoje, Wuerzburge, dalyvavo “Sietyno” 
ansamblyje. Taip pat studijavo chemiją ir prancūzų bei 
anglų kalbas Karlsme Berlitzo mokykloje, o Chicagoje 
- sąskaitybą. Chicagoje 1949-1989 m. akompanavo 
lietuvių operos daininkams, davė fortepiono pamokas. 
Dalyvavo Santaros-Šviesos veikloje.

Į skautybę įstojo Kaune, paukštyte būdama 
dalyvavo II Tautinėje stovykloje Pažaislyje. Dalyvavo ir 
III Tautinėj stovykloj Alpėse.

Augindama šeimą, sesė Gintra nuolatos dirbo 
lituanistinių mokyklų ir skautų,-ių tuntų tėvų 
komitetuose. Dabar priklauso vyr.skaučių/skautininkių 
“Sietuvos” draugovei Lemonte. 1975 m. parašė 
muziką Seserijos vyresniųjų skaučių dainai “Mėlyna 
padangė” (žodžiai v.s.Nijolės Jankutės-Užubalienės).

Vyr.sk. Gintros ir s.v. Prano Narių šeimoje 
užaugo 4 skautai - j.s.Daina Rudaitienė, jūrų skautas 
Aldas, j.s.fil.dr. Marius ir j.s. Laura Lapinskienė.

Džiaugsmingų skautiškų metų mūsų Sesėms - IX 
Tautinės stovyklos dainos kūrėjoms!

v.s. Alė Namikienė
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IX TAUTINES STOVYKLOS ŽENKLAS

s.fil. Julius Špakevičius

vydcnoWfondas

Dalis s.fil. Juliaus Špakevičiaus kūrybos ženklų

Šiais metais keli šimtai mūsų sesių ir brolių uniformas papuoš nauju - Devintosios Tautinės 
stovyklos ženklu. Šio ženklo kūrėjas - s.fil. Julius Špakevičius.

Kai LSS šventė auksinę veiklos sukaktį 1968 m., V-oje Tautinėje stovykloje prie uniformų 
siuvomės brolio Juliaus kūrybos ženklą. Be to buvo pagamintas dar ir metalinis jubiliejui 
ženkliukas. Sekantys jo ženklai buvo - Jubiliejinei stovyklai 1973 m., VII-tai, 1988 m. ir VIII-tai, 
1998 m. Tautinėms stovykloms.

Brolis Julius į skautiškąsias gretas įstojo 1945 m. Kemptene, Vokietijoje. Davė oro skauto 
įžodį.

1949 m. su tėvais atvykęs į Brockton, JAVį po metų įstojo į Amerikos aviaciją. Po Korėjos karo 
pasirinko išeiti į rezervą. 1957 m. Boston, MA universitete gavo bakalauro laipsnį (taikomoji dailė) 
ir netrukus įkūrė savo studiją Eurografica, kur dirbo taikomosios dailės srityje - apipavidalino 
leidinius, maketavo knygas, kūrė verslo ženklus, plakatus ir t.t.

1964 m. buvo ASS skyriaus pirmininku Bostone. Lietuviškosios Skautybės fonde, kuris buvo 
įsteigtas 1975 m., s.fil. Julius Špakevičius darbuojasi nuo 1976 m. iki dabar. Jo suprojektuotas yra 
LSF ženklas, taip pat fondo išleistieji LSS jubiliejinių metų metaliniai ženklai bei Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukakčiai paminėti voko ženklas. Brolis Julius atliko knygos “Lietuviškoji 
Skautija 1945-1985” meninį apipavidalinimą, laužymą/maketavimą.

Skautiškoje Renatos Pakštytės ir Juliaus Špakevičių šeimoje užaugo trys dukros - 
vyresniosios skautės, o dabar skautiškąsias gretas papildo ir anūkėlės “Baltijos” skaučių tunte 
Bostone.

v.s.Alė Namikienė
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LIETUVIU SKAUČIŲ SESERIJA
Vyriausios Skautininkės įsakymai

Įsakymas Nr. 55
2008 m. kovo 10 d.

JAV Atlanto rajono Atstovės ps. Daivos Kiliulytės- 
Chauhan pristatymu, už pavyzdingą pareigų 
atlikimą “Baltijos” tunto tuntininkę s. Astą 
Norvaišienę apdovanoju Ordinu Už Nuopelnus.

Įsakymas Nr. 56 
2008 m. kovo 15 d.

JAV Ramiojo Vandenyno rajono "Palangos" tunto 
tuntininkei ps.fil. Reginai Jogienei pageidaujant, 
atleidžiu ją iš tuntininkės pareigų.

“Palangos” tunto tuntininkę skiriu vyr.sk. t.n. 
Audrą Griciūtę.

Įsakymas Nr. 57 
2008 m. gegužės 10 d.

JAV Vidurio rajono "Aušros Vartų-Kernavės” tunto, 

Chicagoje, tuntininkei ps. Aušrai Jasaitytei-Petry 
pageidaujant, atleidžiu ją iš tuntininkės pareigų.

“Aušros Vartų-Kernavės" tunto tuntininkę skiriu ps. 
Rasą Ramanauskienę.

Nuoširdus ačiū už gražiai atliktas pareigas 
buvusioms sesėms tuntininkėms, linkiu geriausios 
sėkmės naujoms vadovėms tarnaujant Dievui, 
Tėvynei, Artimui.

Budėkime!
v.s. Dalia Trakienė

LSS Vyriausia Skautininke

DARBAI VYDŪNO FONDO BŪSTINĖJE
v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

2008 m. birželio 8 d. Vydūno Fondo Taryba posėdžiavo. Kaip 
visuomet, posėdis vyko 12:30 vai. p.p. Vydūno fondo/ASS būstinėje, 
Lemont, IL. Pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas pakvietė posėdžio 
dalyvius susikaupimu ir tylos minute prisiminti ir pagerbti neseniai iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrusį visų mėgiamą ir gerbiamą ilgalaikį narį - v.s.fil. 
Sigitą Miknaitį. Tai dar viena skaudi netektis VF taryboje. Posėdžio metu 
pirmininkas pasiūlė pakviesti fil. Danguolę Bielskienę, anksčiau ėjusią VF 
valdybos sekretorės pareigas, į VF Tarybą. Po pristatymo ir 
apklausinėjimo, fil. D. Bielskienė tapo VF Tarybos nare.

Trijų metų kadenciją baigė penki filisteriai: Leopoldas von Braun, 
Milita Lauraitienė, Renata Staniškienė, Jūratė Variakojienė ir Linas 
Paužuolis. Sekančiai kadencijai išrinkti: L. Von Braun, M. Lauraitienė, 
R.Staniškienė, J. Variakojienė ir D.Bielskienė.

Vydūno Fondo valdybos pirmininkas fil. Vytautas Černius pateikė 
išsamų pranešimą. Nuolatinis, rutinos darbas būstinėje apima - 
susirašinėjimą, čekių išsiuntimą, užsakymų išpildymą, aukotojams 
padėkų ir pakvitavimų išsiuntimą, skolininkų bylų paruošimą ir su jais 
susirašinėjimą, ryšius su Lietuva (paštas, el-paštas, telefonai) ir 
korespondencija (skelbimai, padėkos, pranešimai). Paskutiniųjų šešių

2008 LIEPA-RUGPJŪTIS

Fil. Vida Brazaitytė, daugelį metų 
vadovaujanti Sidabrų fondo rašinių 
konkursui.

Nuotr. fil.Arūno Draugelio
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mėnesių laikotarpyje tai pareikalavo iš VF valdybos pirmininko 
ir administratoriaus fil. Algirdo Marcherto 450 geranoriškų 
darbo valandų.

Kitos VF valdybos sritys - tai stipendijos ir premijos 
Lietuvoje, bei įvairūs kiti reikalai ir projektais. Fil. V Černius 
pranešė, kad dr. Broniaus Makausko “Lietuvos Istorija” anglų 
kalboje buvo peržiūrėta ir pataisyta amerikiečio kalbininko. 
Dar liko išversti 20 puslapių. Fil. Vida Brazaitytė ir fil. 
Leopoldas von Braun paruošė VF atvirukus susirašinėjimui. 
Juos puošia fil. V Brazaitytės nuotraukos. Knygos “Vydūno 
Fondui - 55” medžiagą fil. J. Variakojienė atidavė “Draugo” 
spaustuvei. Knygą maketuoja Jonas Kuprys. Spaustuvėje eigos 
laukia ir šių metų Kalėdiniai atvirukai. Tai žiemos vaizdų 
nuotraukos Lietuvos miškuose ir dail. Ados Sutkuvienės 
kūryba.

Šių metų balandžio 25-27 dienomis, Balzeko muziejuje 
vykusioje Filatelistų draugijos “Lietuva” filatelijos ir 
numizmatikos parodoje, fil. J.Variakojienės rūpesčiu, Vydūno 
fondas dalyvavo su trimis rėmais: Vydūno portretų, Lietuvoje 
išleistų pašto ženklų ir vokų ir Amerikoje išleistų pašto ženklų, 
kuriuos galima naudoti kaip tikrus pašto ženklus. Parodoje 
buvo išstatyti fil. von Braun sukurti Vydūno fondo vokai ir 
veikė nedidelė VF parodėlė. Vydūno fondas už savo rinkinius 
buvo atžymėtas sidabro ženklo lentele.

Lietuvoje yra leidžiamas Lietuvos Skautų Sąjungos 
leidinys. Jame bus išspausdinti keli straipsniai apie išeivijos 
skautijos veiklą ir Vydūno fondą. Šiam, Lietuvos skautijai 
svarbiam, projektui buvo suteikta finansinė parama.

Fil. Vida Brazaitytė rūpinasi Sidabrų fondo rašinių 
konkurso reikalais. Šiais metais buvo 70 dalyvių. Vertinimo 
komisija gegužės 30 d. premijavo 14 rašinių. Premijas j Lietuvą 
nuvežė p.p. Sidabrai. Prelato ps. Juozo Prunskio konkursui 
atsiųstieji tikrųjų narių ir seniorų rašiniai bus atrinkti ir 
premijuojami pasibaigus 2008 m. Metinėms šventėms.

Vydūno fondo sandėlys turi knygų perteklių. D. ir A. 
Milūnų dovanotas knygas supakavo ir j Lietuvą išsiuntė atėjęs 
pagalbon fil. Šarūnas Rimas. Fil. Ramunė Papartienė ir fil. 
Vytenis Kirvelaitis pasisiūlė sandėliuojamas knygas peržiūrėti 
ir padaryti jų sąrašą. Fil. R. Papartienė bus ryšininkė tarp 
Vydūno fondo ir Lituanistinių mokyklų direktorių, kad 
kreiptųsi į VF dėl įvairių jų mokyklose premijų ir 
apdovanojimų mokiniams.

Baigdamas savo pranešimą, fil. V Černius išreiškė padėką 
dr. Reginai ir Alfredui Kuliams, kurie priglaudė ir globojo iš 
Lietuvos atvykusį doktorantą fil. Giedrių Globį. Su dideliu 
pasigerėjimu prisiminė darbą su fil. Edmundu Kulikausku, VF 
Tarybos atstovu Lietuvai ir palinkėjo geriausios sėkmės fil. 
Jolitai Buzaitytei-Kašalynienei, perėmusiai fil. Edm. 
Kulikausko pareigas.

Posėdžio dalyviai buvo prašomi birželio 15-tąją, Gedulo ir 
Vilties dieną, dalyvauti Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 9:00 v.r. 
šv. Mišiose už išvežtuosius į Sibirą LSS, KorpIVytis, ASD ir FSS 
nares ir narius.

Sekantis VF Tarybos posėdis numatytas š.m. spalio 5 d.

ESU SKAUTAS
- RAŠAU APIE SKAUTUS

Kalbasi filisteriai Ritonė Rudaitienė (JAV) ir 
Giedrius Globys (Lietuva)

Ritonė Rudaitienė:
Giedriau, jau kuris laikas matome Tave 

dalyvaujantį įvairiuose mūsų lietuviškos 
bendruomenės gyvenimo renginiuose Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemont, IL: Vydūno Fondo 
būstinėje, Kovo 11 Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimuose, 
Kaziuko mugėje, 
Akademinio 
skautų sąjūdžio 
FSS sueigoje, 
Lietuvių Dailės 
muziejuje 
vykstančiose 
parodose, 
koncertuose, 
Jaunimo sporto 
rūmuose, 
Palaimintojo 
Jurgio 
Matulaičio 
misijos 
sekmadieninėse
šv. Mišiose, Velykų Tridienio apeigose, netgi 
mūsų tautiečių laidotuvėse.

Gal galėtum su mumis pasidalinti, kokia 
yra Tavo vizito misija, kokie įspūdžiai? Ką 
įdomesnio mūsų tarpe būdamas patyrei ir kokius 
įspūdžius grįždamas į Tėvynę su savimi išsiveži?

Giedrius Globys:
Esu Vytauto Didžiojo universiteto 

istorijos doktorantas, šiuo metu ruošiu daktaro 
disertaciją “Akademinio skautų sąjūdžio veikla 
išeivijoje 1948-1990 metais”. Vizito misija - tęsti 
Lietuvoje pradėtą darbą, rinkti medžiagą savo 
darbui. Daugiausia laiko praleidau Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre esančiame Lietuvių 
skautų sąjungos archyve, kuriame saugomi 
dokumentai nuo Vokietijos DP stovyklose 
atsikūrusių skautų draugovių iki šių dienų. Dalis 
išeivijos skautų dokumentų yra saugoma ir
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tyrinėjama Lietuvoje, Išeivijos institute ir nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje. Iš jų ir skautiškos bei 
išeivijos periodikos susidariau pirmini vaizdą ir planą. 
Planas atvažiavus gerokai pasikeitė. Pirmiausia, dėl 
archyvinės medžiagos kiekio - jos tikrai daug. Kita 
aplinkybė - kalbantis su liudininkais, darant interviu 
iškilo daugiau ir spalvingesnių nagrinėjamos temos 
niuansų.

Galbūt skaitytojus domintų, kodėl apsistota 
ties Akademiniu Skautų Sąjūdžiu. Pirminis 
užsimojimas buvo gerokai platesnis - rašyti apie 
lietuvių skautus išeivijoje, jų veiklą, Įtaką lietuvybės 
išlaikymui plačiausia prasme. Tačiau šis darbas didele 
dalimi padarytas išleidžiant du Lietuviškosios skautijos 
tomus. Kita priežastis - informacijos, pirminių šaltinių 
gausa. Reikėtų praleisti daugiau laiko, norint juos 
deramai išstudijuoti, todėl temą 
teko siaurinti. Akademinio skautų 
sąjūdžio, kaip tyrimo objekto 
pasirinkimą lėmė kelios 
aplinkybės. Pirmoji, tai Išeivijos 
instituto paskatinimas imtis šios 
temos, greta jau apgintų dr. Ilonos 
Bušinskytės ir dr. Daivos 
Dapkutės disertacijų, skirtų 
Ateitininkų organizacijos veiklai ir 
liberaliosios srovės genezei 
išeivijoje. “Skautiška” diseratacija 
papildo išeivijos intelektualinio ir 
kultūrinio palikimo tyrimų bloką. 
Kita aplinkybė galbūt labiau 
asmeninio pobūdžio. Esu skautas, 
todėl, kai reikėjo rinktis temą 
bakalauro darbui, abejonių 
nebuvo - rašiau apie skautų reikalus pirmosios 
Lietuvos respublikos laikais. Disertacija yra lietuvių 
skautų temos tyrimo tęsinys. Organizacijos unikalumas 
taip pat skatina ja domėtis. Lietuvių studentų skautų 
organizacija yra viena seniausių ir dažnai teigiama, kad 
vienintelė. Bet kuriuo atveju organizacija verta tyrimo 
ir aprašymo dėl savo narių veiklos. O ji buvo įvairi ir 
dažnai kontroversiškai vertinama. Geras tokios veiklos 
pavyzdys - garsusis krepšininkų vizitas į sovietinę 
Lietuvą.

Gyvendamas ir dirbdamas čia jutau nuoširdų 
domėjimąsi ir palaikymą. Pradedant Vydūno fondu, 
kuris padengė kelionės ir iš dalies pragyvenimo 
išlaidas, ir ten dirbančiais žmonėmis - Vytautu 
Černium, Algirdu Marchertu, Vida Brazaityte, Arūnu 
Draugeliu ir kitais, kurie rūpinosi ne tik mano darbo, 
bet ir poilsio bei kultūrinio akiračio plėtimu ir broliais 
ir sesėmis, su kuriais teko bendrauti prisimenant jų 
praeitį, aptariant įvairius jos aspektus - visi stengėsi ir 
man padėjo. Iš dalykinės pusės - dirbant atsiskleidė 

problemos ir laikotarpio sudėtingumas, jo įvairovė. 
Generacijų santykiai, kultūriniai skirtumai ir kiti 
įdomūs ir tyrinėtini dalykai, į kuriuos galima žiūrėti 
įvairiuose kontekstuose - skautiškame, lietuviškame, 
amerikietiškame. Akademikai formaliai, kaip 
organizacija, yra padariusi nemažai gerų darbų ir 
skautybės, ir lietuvybės labui, tačiau kitas šios 
organizacijos veiklos aspektas - neformalūs žmogiški 
ryšiai, atsiradę studijų laikais, palaikomi ilgus metus ir 
įkvėpę daugelį gerų iniciatyvų. Todėl tyrinėjimas 
nesusiveda į faktų kolekcionavimą ir įvykių aprašymą, 
stengsiuosi aprašyti nuveiktų darbų reikšmę.

Įspūdžių tikrai daug ir įvairių. Ne visi 
tiesiogiai susiję su disertacijos ruošimu, tačiau vertingi 
ir įdomūs. Vienas iš tokių - vizitas pas Juozą Salčiūną 
- miško brolių vadovą. Su broliu Juozu Kapačinsku 

lankėmės jo namuose. Nors ir garbaus 
amžiaus, bet turintis stiprią skautišką 
dvasią, man padarė stiprų įspūdį. 
Pokalbis su juo pažadino norą rašyti apie 
“miško brolius” - unikalų, stiprų ir labai 
skautišką bei lietuvišką reikalą. Be abejo, 
pirma reikia baigti disertaciją, tačiau po 
jos norėtųsi atiduoti deramą pagarbą 
Juozo Šalčiūno darbams. Dėl savo 
slaptumo paliko mažai istorikui 
reikalingų pėdsakų, todėl per spaudos 
puslapius noriu paprašyti, kad atsilieptų 
buvę “miško broliai” ir kreiptųsi į Juozą 
Kapačinską, Tomą Dundzilą arba mane. 
Išvažiuodamas išsivežu šiltus 
atsiminimus apie su jais praleistą laiką ir 
viltį, kad mūsų bendravimas tęsis.

Labai norėčiau padėkoti visiems
skautų vadovams, kurių dėka ši kelionė buvo 
įgyvendinta. Tai Vydūno fondas, parėmęs kelionę 
finansiškai, lietuvių filisterių šeima, kuri maloniai ir 
svetingai priėmė ir apgyvendino savo namuose, visi 
broliai ir sesės, kurie patarimu, padrąsinimu ir geru 
žodžiu skatino nesustoti pusiaukelėje. Norėčiau 
padėkoti skautų vadovams, kurių dėka archyvas 
atsirado. Deja, - tai neįmanoma. Archyvo kūrėjas ir jo 
siela brolis Sigitas Miknaitis iškeliavo į amžinybę. 
Tuomet dar nežinojau, kad pirmasis pokalbis su juo 
telefonu bus ir paskutinis... Tačiau žiūrėdamas į priekį, 
norėčiau paraginti visus skautus, žmones, kurie turi 
skautiškos istorinės medžiagos - žurnalų, knygų, o 
ypač laiškų ar kitų dokumentų, pasistengti jais 
pasirūpinti ir, jei nėra galimybių juos saugiai laikyti 
namuose, susisiekti su dabartiniu archyvo tvarkytoju 
Gediminu Deveikiu. Jis ir sesė Ritonė ir yra 
pagrindiniai šių eilučių atsiradimo gundytojai.
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Vydūno fondo valdybos nariai su svečiu fondo būstinėje Lemont, IL. Sėdi fil.dr. Algirdas Marchertas, fil. Leopoldas von Braun, 
fil.prof. Vytautas Černius. Stovi - fil. Arūnas Draugelis, fil. Giedrius Globys ir fil. Jūratė Variakojienė.

Nuotr. fil. Arūno Draugelio

PRIEŠ MŪSŲ NORĄ...
Septynios Tautinės stovyklos ne savuos miškuos

Lietuviškoji skautija švenčia 90-tuosius gyvavimo 
metus. Šiais metais Lietuvoje vyksta Lietuvos 
Skautijos ruošiama Tautinė stovykla - liepos 12- 
20 d.d. Astravos saloje, Duburio ežere, Zarasų rajone ir 

IX-oji Tautinė stovykla, ruošiama Lietuvių Skautų 
Sąjungos, rugpjūčio 9-19 d.d. Camp Manatoc, Peninsula, 
Ohio, JAV

Niekada neužmiršime, kad Lietuvą okupavę 
sovietai 1940 m. liepos 18 d. uždarė Lietuvos skautų 
sąjungą.

Baigiantis II pasauliniam karui, į vakarus 
pasitraukę lietuviai, 1945 m. Vokietijoje atkūrė Lietuvių 
skautų sąjungą, išeivijoje gyvuojančią iki dabar.

50 metų Lietuva iškentėjo komunistų vergiją. 
1990 m. kovo 11 d. atkurta Nepriklausoma Lietuvos 
Respublika. Atgimė tėvynėje skautybė ir šiais metais 
renkasi džiaugsmingai švęsti Tautinėje stovykloje 
“Legenda tęsiasi”.

O čia... išeivijoje užaugo jau trys lietuvių skautų 
kartos, bet... pagal v.s.Nijolės Jankutės Užubalienės 
1963 m. Jubiliejinei stovyklai dainos žodžius - “ Mylima 
Tėvyne, širdies neišmainėm - Tave mūsų mintys visada 
lankys”. Į ją - Lietuvą - nuolat krypo mūsų žvilgsniai, 
jai skyrėme mūsų darbus, iš jos išsineštais vardais - 
Mindaugu, Gediminu, Šatrija, Nerija, Rambynu, 
Palanga iki dabar vadiname mūsų vienetus.

Apie Tautinių, Jubiliejinių stovyklų reikšmę 
rašo v.s.Juozas Toliušis knygoje “Lietuviškoji Skautija 
1945-1985”:

“Didžiųjų stovyklų tradicija savo tęstinumu 
turėjo nepaprastos reikšmės išeivijoje - DP lagerių 
tarpsniu Vokietijoje ir, vėliau, užjūrių emigracijoje. 
Tiktų pridurti, jog šie gausūs dalyviais sąskrydžiai 
svečiose šalyse naudingai bei prasmingai pasitarnavo ne 
vien savo organizacijai, bet ir visai lietuvių išeivijos
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III Tautinės stovyklos atidarymas Alpėse 1948 m.
Iš Vandos Fabijonavičiūtės-Šliūpienės archyvo.

Skautų stovyklos viršininkas v.s. 
Antanas Saulaitis skaito 
atsišaukimą jubiliejinėj šventėj. 
V.s.A.Saulaitis po 20 metų buvo 
V-osios Tautinės stovyklos 
viršininku Rakė, 1968 m.

bendruomenei. Šių 
nuopelnų užsitarnauta 
keleriopu būdu. 
Didžiųjų stovyklų proga 
šimtai lietuvių
jaunuolių buvo įjungti 
darbščion stovyklinių 
įrangų, parodėlių, 
skautoramų, laužų ir 
kitokių sukaktuvinių 
simbolių ruošon. Į 
darbuotę taip pat 
įtraukti skautų tėvai bei 
šių bičiuliai; tai naujas 
talkus elementas 
lietuviškos skautijos 
veikloje. Šie talkininkai 
dideliu užsidegimu 
darbavosi lėšų telkimo, 
transportacijos ir 
kitose techniškose 
srityse.
Daug šiomis
stovyklomis 
pasitarnauta ir tautinei

žurnalistai buvo labai stropiai stovyklaujančių sesių- 
brolių informuojami Lietuvos istorijos, geografijos ir 
sovietinės okupacijos klausimais. Lietuviškoji išeivijos 
spauda šiuos lietuviško jaunimo sąskrydžius paminėjo 
kukliau.”

Pirmoji ne savo žemėje Tautinė stovykla 
(IlI-oji) vyko po II pasaulinio karo Vokietijoje - 1948 m. 
liepos 28 - rugpjūčio 15 d., amerikiečių zonoje, Alpių 
papėdėje prie Isar Horn vietovės ir anglų zonoje - 
Baltijos pajūrio Timmendorfer Strand miške.

Amerikiečių zonoje, Alpėse vykusioje stovykloje 
dalyvavo apie 1000 skautų ir skaučių. Buvo sudaryti du

propagandai: visas jas lankė vietos gyventojai, šnekino- 
fotografavo aplinkinių vietovių spaudos atstovai, 
rytojaus dieną visad pozityviai ir su pagyrimu atsiliepę 
savo dienraščiuose apie mūsų įrangas, apeigas, 
stovyklautojų rūpesčius-lūkesčius pavergtos tėvynės 
reikalu ir pan. Anų dienų stovyklinių laikraštėlių ir 
kitataučių spaudos iškarpos tebebyloja, kad svečiai

Trečioj TS prie Baltijos apsilankė Vydūnas. Iš k.: skautininkai 
Feliksas Prekeris, Vytenis Statkus, kun.J.Budzeika, Vilius 
Bražėnas, gen. Teodoras Daukantas, kons. Dimša, Krausienė, 
Vydūnas, Antanas Krausas.
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rajonai: Skautų Brolijos - viršininkas v.s. Antanas 
Saulaitis ir Skaučių Seserijos - viršininkė v.s. Emilija 
Putvytė. Bendras programas koordinavo v.s. Bronius 
Kliorė, komendantas - s. Vytautas Skrinskas, stovyklos 
dienraštį “30 metų” redagavo ps. Bronius Kviklys, 
dvasios vadovai - kun. J.Vaišnora ir kun. St. Šantaras. 
Stovyklos organizatorius buvo ps. Martynas Jurkšas.

Anglų zonoje, prie Baltijos stovyklavo apie 500 
narių. Stovyklos viršininku buvo v.s.fil. Stepas Kairys, 
skautų rajono viršininkas - s. Pranas Karalius, skaučių 
- ps. Zuzana Juškevičienė, adjutantas ps. Adolfas 
Venclauskas, kiti vadovai - s. Vilius Bražėnas, ps. 
Leonas Maskaliūnas, pulk. Giedraitis, ps. Gerardas 
Juškėnas.

III Tautinei stovyklai dainą “Juokiasi saulė ir 
džiūgauja girios” parašė s.fil. Vilius Bražėnas, muzika - 
v.s.fil. Stepo Kairio.

Verta prisiminti rugpjūčio 7 d. paskelbtas 
Lietuvių Skautų Sąjungos atsišaukimas:

“Mes ramūs ir laimingi gyvenome prie Baltijos 
jūros nuo amžių savo tėvų gyventame krašte, vystėme 
savo tautos ir valstybės istoriją.

Prieš mūsų norą ir valią 1939 m. kilęs karas 
sužalojo mūsų valstybės grandį ir sustabdė jos istoriją. 
Karo veiksmai, keletą kartų perėję mūsų žemę, sunaikino 
kraštą ir mūsų visokį turtą. Okupantų totalistiniai 
rėžimai užgniaužė visokią laisvę ir dabartinis okupantas 
baigia naikinti kultūrą, civilizaciją ir tautą.

Okupantai užgniaužė LSS veikimą tėvynėje, 
tačiau jie negalėjo išrauti skautybės idealų iš jaunimo 
širdžių, todėl lietuvių skaučių ir skautų sąjūdžiai savo 
veikimą tęsia tremtyje; jie greitai čia plėtėsi, tobulėjo ir 
gausėjo.

Tremtyje užklupo 1948 sukaktuviniai metai, 30 
metų nuo skautybės įsikūrimo sostinėje Vilniuje. 30-ies 
metų mūsų skautiškojo darbo sukakčiai paminėti 
suskridome į skautų ir skaučių trečią Tautinę stovyklą 
Alpėse ir prie Baltijos.

Giliai jausdami ir išgyvendami savo Tėvynės 
tragediją, pasiilgę namų, žmoniško gyvenimo, po 
kojomis gimtosios žemės, visur pasigendu žmogaus 
teisių ir vardo, šaukiamės į laisvo pasaulio skautes ir 
skautus, kad mes norime žygiuoti laisvųjų kraštų skautų 
ir skaučių gretose.

Skelbiame pasauliui apie mums ir mūsų 
Tėvynei padarytas ir daromas skriaudas. Pasižadame, 
nebodami jokių sunkumų ir kliūčių, žygiuoti mūsų 
sąjūdžio didžiųjų idealų ir žudomos Tėvynės Lietuvos 
reikalų linkme.”

IV-oji Tautinė stovykla buvo atšvęsta JAY Highland 
State Recreation Area prie Pontiac, MI, 1958 m.

Ketvirtos Tautinės stovyklos viršininkas v.s. Pranas Karalius, 
Seserijos Vyriausioji Skautininke v.s. Lidija Čepienė ir JAV 
Vidurio rajono Atstovė s. Lucija Puskepalaitienė.

IV TS buvo apdovanotas Chicagos skautams remti draugijos 
steigėjas/pirmininkas dr. Steponas Biežis. Šalia jo - LSB 
Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Stepas Kairys ir lietuvių skautų 
įkūrėjas Pirmūnas v.s. Petras Jurgėla.

rugpjūčio 15-30 d.d.
Nei dešimtmečio dar negyvenome naujoje 

žemėje, o stovykla buvo gausi - 850 dalyvių iš JAV 
Atlanto, Vidurio ir Kanados rajonų, ir net keturi skautai 
atvyko iš Californijos.

Tautinės stovyklos ruošos komiteto pirmininku 
buvo v.s. Pranas Karalius iš Clevelando. Jis taip pat ėjo 
ir Tautinės stovyklos viršininko pareigas, jo 
pavaduotojas - ps. A. Banionis. Seserijos pastovyklės 
viršininke buvo Vyriausioji Skautininke v.s.fil. Lidija 
Čepienė, Brolijos - s. A. Banevičius, ASD rajono - Nijolė 
Šalkauskaitė-Remeikienė, KorplVytis - Juozas 
Liubinskas, vyr. laužavedys - s. Vilius Bražėnas, dvasios 
vadovai - v.s. Juozas Vajšnys, SJ, s. Stasys Kulbis, SJ, j.s. 
Jonas Raibužis, SJ, gydytojas - j.s.dr. Kęstutis Aglinskas, 
maitinimo virš. - ps. V Simutis, ūkio vadovas - v.sl. 
Česlovas Anužis, laikraštėlio “Stovyklos dienos” 
redaktorius - fil. Tomas Remeikis, stovyklos vėliavą 
pasiuvo ir išsiuvinėjo t.n. Meilė Leknickaitė-Mickienė,
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Auksinės sukakties V-oji Tautinė stovykla, Rakas, Ml

TS
ženklo autorius - j.ps. Stepas Makarevičius. IV Tautinei 
stovyklai vakarinę giesmę parašė s.kun. Stasys Yla, 
muziką - Nijolė Stadalnikaitė. IV Tautinės stovyklos 
daina - “Laužai liepsnoja vakaruos”, žodžiai s.fil. Viliaus 
Bražėno, muzika v.s.fil. Stepo Kairio.

Jubiliejiniam savaitgaliui į stovyklą atvyko 
daug svečių. Parade buvo išsirikiavę 474 skautės, 408 
skautai ir 126 skautininkai,-ės.

Detroito skaučių tėvelių pastangomis, Seserijos 
rajone buvo pastatyta “Gedimino pilis”, prie kurios 
vykdavo ypatingesnės sueigos, duodami įžodžiai.

Amerikiečių žurnalistai “The Pontiac Press” 

dienraštyje labai palankiai aprašė stovyklą, stebėjosi 
lietuviškomis puošmenomis - kryžiais, koplytėlėmis ir 
mūsų skautų vadovų nusistatymu.

Auksinės sukakties - V-oji Tautinė stovykla įvyko 
1968 m. liepos 8-20 d.d. Chicagos lietuvių skautų Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI.

Tai gausiausia lietuvių skautų Tautinė stovykla 
išeivijoje, sutraukusi 750 skaučių, 484 skautus ir apie 
100 akademikų skautų. Jubiliejiniam savaitgaliui 

suvažiavę svečiai dalyvių

Sukaktuvių šventėje: v.s.dr. Ksavera Žilinskienė, v.s. Vsevolodas Šenbergas, v.s.fil. Stepas 
Kairys, v.s. Ona Zailskienė, v.s.fil. prof. Ignas Končius, Seserijos Vyr. Skautininke v.s. 
Malvina Jonikienė, v.s. Mega Barniškaitė, v.s.fil. Edmundas Korzonas, Brolijos Vyr. 
Skautininkas v.s. Vladas Vijeikis, ASS Vadijos Pirmininkas v.s.fil. Eugenijus Vilkas, v.s.kun. 
Ansas Trakis.

skaičių dar padvigubino. 
Rajonus stovyklavimui 
paruošė Chicagos “Aušros 
Vartų”, “Lituanicos”,
“Kernavės” ir “Nerijos” tuntų 
vadovai bei tėvai.

Stovyklos viršininkas 
buvo LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. Antanas Saulaitis, 
pavaduotojai - v.s.fil.Petras 
Molis, v.s. Flora Kurgonienė ir 
v.s. Vaclovas Tallat-Kelpša. 
Seserijos pastovyklės
viršininkė - v.s.fil. Mega 
Barniškaitė, Brolijos - LSB 
Vyriausias Skautininkas v.s. 
Vladas Vijeikis, Akademinio 
skautų sąjūdžio - v.s.fil. 
Eugenijus Vilkas ir s.fil. Liūtas 
Grinius (po savaitę), Bendrijos 
- s.fil. Aleksas Karaliūnas.
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Į Šeštąją Tautinę šventę 
Pietą Kryžius sukvietė mus: 
Pasaulio penkių kontinentų 
Sesutes ir brolius visus.

VI Tautinės stovyklos daina.
Žodžiai ir muzika Stasio Čižausko

Skaučių Seserijos Vyr. Skautininke vs. Malvina Jonikienė (kairėje) su 
brangiomis viešniomis V Tautinėj stovykloje - s. Danute Siemaškiene, 
Latvių skaučių Vyr. Skautininke, v.s. Ona Saulaitiene, s. Danute 
Venclauskaite, buv. Seserijos VS v.s. Ona Zailskiene, buv. pirmąja 
Skaučių Seserijos VS v.s.dr. Ksavera Žilinskiene ir v.s. Jone Bobiniene.

V TS parade žengia geltonšlipsės. Skilčių gaireles neša Danutė Bruškytė, 
Kristina Kavoliūtė, Alma Vilkaitė ir Dalia Stelmokaitė. Sesė Alma 
Vilkaitė, dabar - Stočkienė, šiais sukaktuviniais metais yra JAV Ramiojo 
vandenyno rajono Atstovė, o sesė Dalia Stelmokaitė-Trakienė - Skaučių 
Seserijos Vyriausioji Skautininke, IX Tautinės stovyklos Seserijos 
viršininkė, ir buvusi 2003 m. Jubiliejinės stovyklos Seserijos pastovyklės 
viršininkė.

Dvasios vadovai - kunigai v.s.Juozas Vaišnys, SJ, 
v.s.Ansas Trakis, s. Jonas Pakalniškis, s. Stasys Kulbis, 
SJ, ps. Algimantas Kezys, SJ. Laužavedžiai - v.s.Jonė 
Bobinienė, s. Dalia Skrinskaitė, ps. Livija Garsienė ir 
s.fil. Antanas Saulaitis, SJ. Laikraštėlio “Šauklio” 
redaktorius v.s. Juozas Toliušis, gydytojai - dr. K. 
Bobelis, dr. J. Ramonas, dr. PŠepetys, dr. G.Petersonas. 
Stovyklavietės direktorius v.s. Romas Račiūnas ir dar 
didelė grupė kitų vadovų. Sukaktuvinių metų ir 
Tautinės stovyklos ženklą sukūrė s.fil. Julius 
Špakevičius. Daina - “Penkios dešimtys stovyklų” - 

žodžiai s.fil. Viliaus Bražėno, muzika Broniaus 
Budriūno.

1974 m. LSS Taryba priėmė Australijos 
lietuvių skautų vadovų siūlymą ir VI Tautinė 
stovykla 1978 m. surengta dviejuose 
kontinentuose - Australijoje pradinė ir JAV 
baigminė. Pradinę Tautinę stovyklą ketverius 
metus su nepaprastu darbštumu ruošė s. 
Henriko Antanaičio vadovaujamas komitetas.

VLji Tautinė stovykla (pradinė) vyko 
1978 m. sausio 2-15 d.d. Gilwell Parke, Vic., 
netoli Melbourno.

Stovyklos viršininkas - s. Henrikas 
Antanaitis, globėjas - v.s.dr. A. Mauragis, 
dvasios vadovas - s.kun. P Butkus, viršininko 
pavaduotojai - ps. Pajauta Daukutė-Pullinen ir 
s. V Stasiliūnas, Seserijos pastovyklės 
viršininkė - s. D. Čižauskienė, Brolijos - ps. 
N.Ramanauskas, Bendrijos - s. A.Pocius, 
laikraštėlio redaktorius - v.s. Bronius Žalys, 
pav. - v.s.Sofija Jelionienė, gydytojas - j.b.dr. 
J.Mikolajūnas ir kiti vadovai - j.ps.dr.R.Šarkis, 
j.s. VVaitkus, v.sl. VAlekna, s. Eimutis, 
v.sl.A.Mikutavičius, v.sl. VŠliteris, s. 

VAdomavičius, s.fil. B.Barkus, s. J.Žitkevičienė, 
v.sl.A.Zduoba, ps.dr. N.Zdanienė, valt.A.Saženis, 
psl. J.Zubrickas, v.sl. M.Špokevičienė, 
v.v.B.Stankūnavičius, ps. B.Adomavičienė, 
ps.A.Kesminienė.
Stovyklinį ženklą sukūrė dail. Adomas Vingis.

VI Tautinei stovyklai pažymėti 
Australijos paštas pagamino specialų antspaudą, 
kuris vartotas Gembrook pašte stovyklavimo 

metu - 1978 m. sausio 3-15 dienomis. Stovyklautojų 
paradą ir kitus įvykius filmavo Australijos ABC 
filmuotojai. Visoje šalyje sausio 8 d. per ABC televizijos 
tinklą žinių metu buvo parodyta VI Tautinė stovykla. 
Taip pat vyko pranešimai per Melbourno radiją ir 
straipsniai su nuotraukomis “Sun” dienraštyje.

Stovyklavietės įrengimu daugiausia rūpinosi 
Melbourno “Džiugo” tunto skautai, skautės ir vadovai. 
Gedimino stulpų formos stovyklos stalą, pagal lietuvių 
skautų paprotį, iškasė Melbourno skautai vyčiai, o
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papuošė vyr. skautės.
Stovykloje dalyvavo 400 skautų ir skaučių, iš jų 

šimtinė atvykusi iš JAV ir Kanados. Tai didžiausia iki to 
laikotarpio lietuvių organizuota kelionė j Australiją. 
LSS vadovybė pakvietė v.s. Reginą Kučienę iš Chicagos 
organizuoti tą kelionę. Buvo užsimota, kad stovyklon 
nuvyktų 100 skautų, skaučių iš Šiaurinės Amerikos, taip 
ir įvyko. Dalyvių tarpe buvo šeši atstovai iš “Stepo 
Kairio muzikinio ansamblio” Toronte, atlikę programas 
stovykloje bei koncerte. Australijos lietuviai nuoširdžiai 
priėmė atvykusius svečius iš užjūrių. 140 šeimų, 
pavienių asmenų ir organizacijų VI TS ruošai paaukojo 
po 100 dol. ir daugiau. Skautų vienetai ketverius metus 
įvairiais renginiais kaupė lėšas. Didesne auka 
Australijoje prisidėjo “Palangos” kelionių biuras, 5000 
dol. suteikė Victoria vyriausybė, o “Kuoni” kelionių 
biuro savininkai B. Ir J. Stankūnavičiai (abu skautai) 
aukojo 10,000 dol. užjūrio svečių kelionės išlaidoms 
sumažinti.

Antroji VI Tautinės stovyklos dalis - 
baigminė įvyko 1978 m. rugpjūčio 13-26 d. Treasure 
Valley Scout Reservation, Paxton, MA, JAV

Stovyklos viršininkė - LSS Tarybos pirmininkė 
v.s.fil. Lilė Milukienė, pavaduotojai - v.s. Česlovas 
Kiliulis ir v.s.fil. Petras Molis, Seserijos pastovyklės 
viršininkė - Vyriausia Skautininke v.s. Irena Kerelienė, 
Brolijos - Vyriausias Skautininkas v.s.fil. Sigitas 
Miknaitis, Bendrijos - v.s. Alfonsas Samušis, religinės 
programos vadovai - v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ, ses.ps. 
Igne Marijošiūtė, ps.kun. A. Simanavičius, s.kun. 
Algimantas Žilinskas, laikraštėlio redaktorius - v.s. 
Česlovas Senkevičius, adjutantas - v.s. A.Gudaitis, 
komendantas - s. Juozas Šalčiūnas, laužavedys - v.s. 
Jaras Alkis, kiti vadovai - v.s. Algis Glodas, s. Irena 
Jankauskienė, v.s. Vladas Bacevičius, v.s. Gilanda 
Matonienė, s. Algis Antanėlis s.Gerimantas Penikas, ps. 
Vytautas Alksninis bei pastovyklėse dirbusieji skautų ir 
skaučių vadovai. Tautinės stovyklos sargyba - 
“Lituanicos” tunto Miško broliai.

Šios stovyklos proga išleista: “Budėk” - 
informacinis leidinėlis, redaguotas s.Irenos 
Jankauskienės, viršelis - Pauliaus Jurkaus, spaudai 
paruoštas v.s.Alfonso Samušio; “Dieve, budžiu!” - 
maldų knygelė jaunimo stovykloms; “Dainuojanti 
jaunystė” - antroji, papildyta “Kernavės” tunto 
dainorėlio laida.

Stovykloje veikusi JAV pašto agentūra vartojo 
specialų antspaudą su įrašu: “6th Lithuanian Scout 
Jamboree Sta. Paxton, MA. 01612” Tai pirmas kartas, 
kada JAV paštas įrašė savo antspaude lietuvių skautų 
vardą.

Worcesterio miesto meras stovyklos metu 
paskelbė miestui “Lietuvių skautijos savaites” ir 
Lietuvos trispalvė tuo laiku kabėjo prie rotušės. Tautinė 

stovykla buvo minima Bostono ir Worcesterio televizijos 
laidose.

VI Tautinė stovykla Paxtone subūrė apie 1000 
dalyvių, iškilmių savaitgalio parade dalyvavo 1100 
skaučių ir skautų. JAV prezidentui J.Carteriui pasiųsta 
stovyklautojų pasirašyta peticija gelbėti sovietų 
sąjungoje kalinamą Viktorą Petkų.

Tuos LSS sukaktuvinius metus prisimena buv. 
LSS Tarybos pirmininkė v.s.fil. Lilė Milukienė:

“Australijos lietuviai skautai buvo labai 
pasiruošę mus priimti. Australijos spauda mūsų jaunimą 
pasitiko oro uoste, fotografavo ir gražiai aprašė - 
negalėjo tikėti, kad iš taip toli atskridome į skautų 
stovyklą! Lietuviai priglaudė mus į savo šeimas ir visos 
kelionės bei laikas stovykloje buvo labai tvarkingai 
suorganizuotas. Mus globojo, vežiojo po Sydney, 
Melbourne apylinkes. Man labai jautrus momentas buvo 
Sydney bažnyčioje. Kai šv. Mišių metu beveik visas 100 
mūsų atvažiavusių išsirikiavo priimti šv. Komuniją, 
žmonės šluostėsi ašaras. Išėjus iš bažnyčios, priėję sakė, 
kad jie nėra matę tiek lietuvių einančių prie šv. 
Komunijos!

Melbourne sutikome naujus 1978-uosius metus. 
Grupelė vadovų aplankėme “Skautų aido” atgaivintojo 
(Vokietijoje) v.s. Antano Krauso kapą.

Į stovyklos atidarymą atvyko daugelis svarbių 
svečių, bet visus labiausiai nustebino, kai Australijos 
Scout Chief Commissioner dr. Norman Johnson į 
stovyklą atvežė Pasaulio skautų vyr. komiteto 
Pirmininką (taip pat australą) Bruce H.Garnsey! Jis 
apžiūrėjo stovyklos įrengimus ir besivaišinant prie 
didžiulio iškasto stalo vis mane klausinėjo apie lietuvius 
skautus JAV ir kitur pasaulyje. Net klausė ar mes 
veikiame pagal amerikiečių skautų “den mother” 
sistemą? Jam atsakiau, kad mes turime vadovus ir 
vadoves užaugusius skautybėje nuo mažens ir, kad pas 
mus skautauja ištisos šeimos, kaip pav. čia prie stalo 
sėdinti Kerelių (Seserijos VS) šeima.

Mūsų sesės ir broliai, atsisveikindami su 
šeimininkais, verkė, nes vieni nenorėjo išvažiuoti, kiti - 
išleisti. Visi skandavo - “Mes visi Lietuvos vaikai!”

Na, o Paxtone vykusioj stovykloje džiaugiaus 
klausydama nuolatinių dainų skautams žygiuojant, nors 
paradui muzikos sistemos nespėjo įvesti. Čia irgi dirbo 
pavyzdingi vadovai, aplankė garbingi svečiai. Savo 
dalyvavimu visus pagerbė buvusi pirmoji Skaučių 
Seserijos Vyriausioji Skautininke (1935-1940) v.s.dr. 
Ksavera Žilinskienė. Dauguma ją sutiko pirmą kartą, 
taip pat ir aš! Džiaugėmės mūsų mielu s.kun. Stasiu Yla, 
o Simo Kudirkos dalyvavimas buvo labai įvertintas 
jaunimo (kiek daug jų buvo dalyvavę tose 
demonstracijos, kad jį išlaisvinti). Jis kalbėjo neilgai, bet 
išraiškiai ir užbaigė žodžiais jaunimui - “Tas laisvės 
nevertas, kas negina jos!” Visi labai plojo.”
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60-tos sukakties Tautinė stovykla 1978 m. (pradinė) vyksta Pietų Kryžiaus 
padangėje, Australijoje.

Šimtinę svečių iš Šiaurinės Amerikos oro uoste pasitiko sesės ir broliai 
“australai”. Iš k.: v.s. Sigitas Miknaitis, ps. Pajauta Pullinen, neatpažinta 
Sesė, v.s. Sofija Jelionienė, v.s.dr. Aleksandras Mauragis, kelionės vadovė v.s. 
Regina Kučienė, v.s.fil. Balys Barkus, v.s. Lilė Milukienė, neatpažinta Sesė, 
v.s. Irena Kerelienė.

Šeštoj Tautinėj stovykloj, Australijoje, v.s.fil. Sigitas Miknaitis, s.mons. Petras 
Butkus, v.s. Irena Kerelienė, Pasaulio Skautų Komiteto (WOSM) Pirmininkas 
Bruce H. Garnsey, v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ, v.s.fil. Lilė Milukienė, VI TS 
viršininkas v.s. Henrikas Antanaitis, tėvas Gaidelis SJ, j.s. Rimas Šarkis.

VII-ji Tautinė stovykla įvyko 1988 m. 
rugpjūčio 14-24 d.d., Kensington, OH, JAV

VII TS viršininkas - LSS Tarybos 
pirmininkas v.s.fil. Petras Molis, 
pavaduotojai - v.s. Irena Kerelienė ir v.s.fil. 
Kazys Matonis. Skautų Brolijos 
pastovyklės viršininkas - LSB Vyriausias 
Skautininkas v.s. Gediminas Deveikis, 
Seserijos - LSS Vyriausia Skautininke v.s. 
Stefa Gedgaudienė, Akademio Skautų 
Sąjūdžio - ASS VP v.s.fil. Danutė 
Eidukienė. Dvasios vadovai - v.s.kun. 
Jonas Pakalniškis ir kun. Povilas Dilys, 
komendantas - v.s.fil. Romas Jakubauskas, 
laužavedė - ps. Virginija Juodišiūtė, ūkio 
skyriaus vadovas - s. Gintautas Taoras, 
laikraštėlio redaktorius - v.s.Česlovas 
Senkevičius, TS leidinio redaktoriai - 
v.s.Alė Namikienė ir v.s. Juozas Toliušis. 
Kiti vadovai - s. VStaškus, j.ps. VPaulienė, 
v.s. Lilė Milukienė, v.s.Česlovas Kiliulis, 
s.Julija Taorienė, v.s.fil. Vytautas Mikūnas, 
v.s. Stasys Ilgūnas, s.fil. Jonas Tamulaitis, 
fil. Gerimantas Penikas.

Stovyklos pastovyklės buvo - 
Brolijos “Kunigaikščių šalis”, Seserijos - 
“Mano Lietuva”, ASS - “Laisvė”.

VII Tautinės stovyklos daina - 
“Mano Lietuva”, žodžiai v.s. Nijolės 
Jankutės Užubalienės, muzika - Viltenio. 
Stovyklos ženklas - s.fil. Juliaus 
Spakevičiaus.

Skulptorius Jurgis Daugvila iš 
Chicagos šiai Tautinei stovyklai dovanojo 
didingą kūrinį “Mano Lietuva - VII Tautinė 
stovykla -1988”, kuris puošė Seserijos 
pastovyklę.

Stovykloje dalyvavo iš Škotijos 
penki lietuvių Cantų šeimos nariai- 
muzikai, savo muzika linksminę 
stovyklautojus.

Viena iš ypatingųjų dienų 
stovykloje buvo “Juodojo Kaspino Diena”. 
Tėvynėje jau švito Atgimimo dvasia, prie 
kurios visa širdimi jungėsi ir išeivija. 
Juodojo kaspino dienos apeigas stovykloje 
paruošė buvę Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Iš stovyklos pasiųstas 
sveikinimas į Lietuvą:

Mieli broliai ir Sesės Lietuviai! 
Susirinkę septintoje Lietuvių skautų 
tautinėje stovykloje, kurioje dalyvauja 
lietuviai skautai iš viso laisvojo pasaulio, 
sveikiname Jus, mininčius rugpjūčio 23- 
čią. Žinokite, kad ir mes minime šią juodą
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Tautinėj stovykloj Gilwell Parke prie lietuviško skautų stalo 
galėjo susėsti visi 400 sesių ir brolių.

Paxton, MA vykusioje Šeštoje Tautinėje stovykloje 
(baigminėje) parade nešami tuntų pavadinimai.

“Sutelk mus, Viešpatie, būrin..." VI Tautinėj stovykloj. LSS 60 metų sukaktuvinėj šventėj Seserijos VS v.s. Irena 
Kerelienė, LSS Tarybos Pirmininkė v.s.fil. Lilė Milukienė ir 
Brolijos VS v.s.fil. Sigitas Miknaitis.

dieną.
Meldžiamės, kad Jūsų minėjimai Vilniuje, 

Kaune, Šiauliuose, Kretingoje bei Rygoje ir Taline įvyko 
be kliūčių.

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

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

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

L.S.S, VII Tautinės stovyklos 
stovyklautojai, Kensington, Ohio, JAV 

VIII Tautinė stovykla įvyko 1998 m. rugpjūčio 8-21 
d.d., Paxton, MA, JAV

Stovyklos viršininkė - LSS Tarybos pirmininkė 
v.s. Birutė Banaitienė, pavaduotoja - v.s. fil. Laima 
Kiliulienė, Skautų Brolijos pastovyklės viršininkas - 
LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Albina Sekas, Seserijos - 
LSS Vyr. Skautininke v.s.fil. Rita Penčylienė, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio - ASS Vadijos pirmininkas 
s.fil. Rimas Griškelis. Komendantas - v.s. Gediminas 
Deveikis, adjutante - v.s.fil Meilė Mickienė dvasios 
vadovai - v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ, kun. Algis 
Gudaitis SJ, vysk. Ansas Dumpys, laikraštėlio redaktorė 
- j.v.s. Genovaitė Treinienė. Stovyklos centrinėje 
vadovybėje dirbo dar 21 sesė ir brolis ir gausūs būriai 
pašto vyklėse.
VIII Tautinės stovyklos daina - “Protėvių žemė”,
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Tarybos pirmininkas v.s.fil. Petras Molis atidaro Vll-ąją Tautinę stovyklą 1988 m. 
Kensington, OH.
Lietuvos istorinės vėliavos VII Tautinės stovyklos parade.

žodžiai s. Irenos Šerelienės, muzika - Fausto Strolios.
VIII Tautinės stovyklos ženklą sukūrė s.fil. Julius 
Špakevičius. Išleista s. Jūratės Neimanienės paruoštas 
dainorėlis “Dainuokime kartu” ir Tautinės stovyklos 
knygutė, kuriai medžiagą surinko ir paruošė v.s.fil. Lilė 
Milukienė ir s.fil. Aldona Marijošienė, viršelis - vs. 
Vytauto Dilbos, laužymas v.s. Vytauto Dilbos ir s. 
Broniaus Banaičio.

v.s.fil. Sigitas Miknaitis, buvęs Brolijos Vyr. 
Skautininkas bei LSS Tarybos pirmininkas, vadovavęs 
Sąjungos trims didžiosioms stovykloms, taip rašė apie 
šią - aštuntąją Tautinę stovyklą:

“Stovyklos atidarymo iškilmių vaizdas, tai 
tvarkingai uniformuoti skautai ir skautės išsirikiavę 
pakelti JAV Lietuvos, Kanados, Australijos, Anglijos, 
Brazilijos ir LSS vėliavas. Įspūdis džiuginantis, nes 
jaunimas dominuoja LSS stovyklose ir jau kelintoji 
karta ne vien save lietuviais vadina, bet ir lietuviškai 
neblogai kalba. Mūsų skautijos veteranų būrys žymiai 
sumažėjęs. Skautams ir skautėms vadovauja jų tėvai ar 
jaunesni vadovai ir vadovės.

Stovykloje dalyvavo šeši šimtai LSS narių iš 
aukščiau suminėtų valstybių. Arti 90% dalyvaujančių 
buvo jaunimas.

Mes, vyresnieji, džiaugėmės šeimų pastovyklės 
dalyviais su jų mažais vaikais. Stebėjomės jaunų vadovų 
ir vadovių sugebėjimu dirbti paukštyčių ir vilkiukų 
pastovyklėse.

VIILji Tautinė stovykla ir Lietuvių skautų 
sąjunga buvo pagerbtos žymių svečių atsilankymu. 
Lietuvos respublikos ambasadorius gerb. Stasys 
Sakalauskas su šeima praleido šeštadienį su mumis. Dr. 
Petras Anusas, Lietuvos Respublikos konsulas taip pat 
dalyvavo stovyklos iškilmėse ir priėmimuose. JAV LB 

pirmininkė Regina Narušienė stovyklavo savaitgalyje. 
Lietuvių fondo vardu stovyklai čekį įteikė v.s.fil. 
Kęstutis Ječius, o Maironio Parko, Worcesteryje, vardu 
čekį įteikė pirm. Kazys Adomavičius su žmona.

Svečių lankymosi sekmadienį šv. Mišias aukojo 
Worcester arkidiocezijos vysk. Riley su dviem asistentais 
ir v.s.fil. Antanu Saulaičių SJ.”

Lietuvos Ambasadoriaus Stasio Sakalausko 
sveikinimas:

Širdingai sveikinu Jus, susirinkusius į VIII-qją 
tautinę stovyklą. Šie metai Jums ypatingi - Lietuvių 
Skautų Sąjunga švenčia savo aštuoniasdešimtąjį 
jubiliejų, o “Skautų aidas”, ištikimasis Sąjungos 
draugas - pirmojo numerio septyniasdešimt penkerių 
metų sukaktį. Nuostabu, kad laikas ir išbandymai tik 
dar labiau sutvirtino ir išplėtė Jūsų gretas, kuriose 
žingeidžių liepsnelių ir giliukų ranką tvirtai laiko 
vyresniosios sesės ir broliai - kaip ir 1918-aisiais, dori, 
kilnios dvasios, sąmoningi lietuviai, kuriuos tokiais 
išugdė Lietuvių Skautų Sąjunga.

Tad leiskite Jus dar kartą pasveikinti šio 
gražaus jubiliejaus proga ir palinkėti kilnių darbų, 
skambios lietuviškos dainos bei neblėstančios energijos 
ir pasiryžimo tarnaujant Dievui, Tėvynei ir Artimui.

(Visa informacija apie mūsų tautines stovyklas imta iš 
knygos “Lietuviškoji Skautija 1945-1985” ir “Skautų 
aidų”. Ruošiant knygą, reikėjo taupyti vietą, tai žmonių 
vardų tik pirmosios raidės buvo rašomos. Apgailestauju, 
kad kelis vardus ir šiame straipsnyje galėjau pažymėti tik 
raide - nebesuradau pilnos informacijos nei tarp raštų, nei 
atminty... Alė Namikienė.)
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Aštuntosios Tautinės stovyklos vadovai ir svečiai: sėdi - v.s.fil.Petras Molis, v.s.fil. Laima Kiliulienė, 
v.s.fil. Meilė Mickienė, v.s. Irena Kerelienė, v.s. Gediminas Deveikis, v.s.fil. Lilė Milukienė, v.s.fil. 
Eugenijus Vilkas, v.s.fil. Sigitas Miknaitis Stovi - v.s.fil. Vytautas Vidugiris, p.p. Adomaičiai, Regina 
Narušienė, konsulas Anusas, p. Sakalauskienė, ambasadorius Stasys Sakalauskas, v.s. Birutė 
Banaitienė, v.s.fil. Albinas Sekas, v.s.fil. Rita Penčylienė, s.fil. Rimantas Griškelis ir s.kun. Algimantas 
Žilinskas.

Jūrų skaučių rajono sesės Vlll-oje Tautinėje 
stovykloje, Paxton, MA
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Vyksime į Trečiąją Tautinę Stovyklą!

T
rečioji Tautinė stovykla 1948 metų vasarą 
visus kvietė stovyklauti prie Baltijos jūros 
ir Alpėse: dideli kelionių atstumai vertė 
rengti Tautinę stovyklą iš karto dviejose vietose. 

Bet dėl valiutos reformos, įvykdytos Vokietijoje, 
traukinių bilietus būtų reikėję pirkti už naujas 
markes. Mums jų ir taip labai trūko, tad 
stovyklavimui jų neliko visai. Tautinė stovykla 
Alpėse, žemėlapyje matuojant tiesia linija, buvo 
tik už 50 kilometrų nuo Kempteno. Traukiniais 
į ją reikėjo važiuoti aplinkiniu keliu, per 
Muencheną. IRO administracija šiai kelionei 
sunkvežimio nepaskyrė.

• Į stovyklą keliausime ratukais per kalnus, 
- planavo oro skautų draugovės adjutantas 
Kanauka.

• Statykit lėktuvą. Bus tiesiau ir greičiau, - 
erzinome “oriakus”.

• O jūs prašykit Dievą tvano. Nuplauksite 
kaip Nojus!

Tvano nebuvo, lėktuvo irgi niekas 
nepastatė. Atrodė, kad reikės sėdėti namuose be 
Tautinės stovyklos.

6 Ar nėra galimybės gauti traukinio bilietus 
iš IRO? - klausiau tuntininkų.

• Kas duos veltui bilietus tokiai didelei 
grupei? - patekti į stovyklą kaip ir neliko vilties.

Skautų “Tėviškės” tuntas buvo kiek j.v.s.Bronius Juodelis, buvęs Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias 
persitvarkęs. Stipriausi jo vienetai buvo mano Skautininkas (1964-1965 m.), knygoje “Kelionė j nežinią” (1993 m.) 
vadovaujamas jūrų skautų “Baltijos” laivas ir prisimena Ill-ąją Tautinę stovyklą: 
kiek jaunesnių brolių oro skautų draugovė. Abu 
vienetai - pagal amžių - kvalifikavo stovyklauti 
Tautinėje stovykloje. Visų akys buvo nukreiptos 
j mane, grįžusį iš Tuebingeno universiteto. Ar tikrai 
negalima gauti traukinio bilietų?

stovyklos. Atvykau prašyti traukinio bilietų į mūsų 
Tautinę skautų stovyklą Alpėse.

° Važiuoju į IRO centrą Augsburge prašyti bilietų, - 
pasakiau tuntininkui.

• Gero vėjo! - palinkėjo man jūreiviškai.

Augsburge, IRO transporto skyriuje, savo skautiška 
uniforma viršininkų nesužavėjau.

• Turi gauti centro viršininko leidimą bilietams, - 
pasakė.

Eidamas nuo vienos sekretorės prie kitos, priėjau ir 
patį viršininką - dar jauną malonaus veido amerikietį.

° Esu lietuvių skautų atstovas iš Kempteno

• Labai malonu. Aš irgi esu “Eagle Scout” (erelis 
skautas, kas būtų tolygu mūsų skautams vyčiams). Kiek 
bilietų reikia? - paklausė.

• Penkiasdešimt. Kartu važiuoja ir 15 skaučių.

• Skautės stovyklaus kartu su skautais? - nustebo 
amerikietis.

• Ne kartu. Bus dvi atskiros stovyklos. Kartu tik 
važiuosime.

• Gerai. Gausite 50 bilietų. Truputų palaukite. 
Sekretorė užpildys formą ir aš pasirašysiu, - sutiko 
malonaus veido viršininkas.
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• Ar galėsiu šiandien gauti bilietus?

• Už pusvalandžio. Transporto skyriuje.

Išeidamas iš transporto skyriaus su bilietais 
kišenėje, iš džiaugsmo norėjau kvatotis. Nė nepajutau, 
kaip grįžau į Kempteną.

• Valio! Važiuojam į stovyklą! - šaukdami pasitiko 
mane “mariakai” ir “oriakai”.

• Ir sesės važiuoja kartu, - pranešiau draugininkei 
Nemirai, kuri man buvo daugiau negu sesė skautė...

Gera žinia, kad už savaitės važiuojam į Tautinę 
stovyklą, nubangavo per visą lagerį. O kas vadovaus? 
Keletą skautininkų turėjome Kemptene. Deja, 
važiuojančių stovyklauti tarp jų nebuvo.

• Pats būsi Kempteno skautų stovyklos viršininkas, 
- pasakė tuntininkas, tapšnodamas man per petį.

• Bet aš tik skautas vytis, ne skautininkas, - 
suabejojau.

• Reikalus tvarkai geriau kaip skautininkas. 
Adjutantu pasiimk skautą vytį Gintautą Vėžį, - buvo 
paskutinis tuntininko žodis.

• O kas vadovaus skaučių pastovyklei?

• Girdėjau, kad paskirta Nemira. Ar gerai?

• Labai gerai! - kažkoks magnetas mane traukė prie 
jos. Aukšta, plona aštuntokė Nemira buvo 
nepamainoma skaučių draugininke ir pirmaeilė mokinė 
gimnazijoje. Jos štabe buvo dailiausios ir smarkiausios 
sesės, su kuriomis draugavo mano laivo jūrininkai.

Mūsų skaučių pastovyklėms palapines ir virtuvių 
įrengimus gavome iš YMCA viršininko Z.Puzinausko, 
mūsų tuntininkės vyro. Jo sunkvežimiai viską nuvežė į 
stovyklavietę Alpėse, prie sraunios Izaro upės.

Traukinys jau nešė mus per Muencheną į 
stovyklą Alpėse, į kurią suvažiavo tūkstantis skautų ir 
skaučių. Stovyklavietė buvo kalnuota, su slėniu prie 
upės, kuriame prieš mus stovyklavo amerikiečiai 
skautai. Slėnio lyguma labiausiai tiko mūsų keturstiebei 
palapinei - tai buvo amerikiečių karinės lauko ligoninės 
palapinė. Joje sutilpo visi stovyklaujantys skautai. 
Mudu su Gintautu turėjome atskirą palapinę. Dar vienai 
mažai palapinei atiteko maisto sandėlio ir virtuvės 
“pareigos”. Kiekviena pastovyklė maitinosi 
savarankiškai.

Sunkiai pastatėme keturstiebę palapinę. Aplink 
ją reikėjo iškasti griovelį, kad lietaus vanduo, nubėgęs 
nuo stogo, nepatektų į palapinės vidų. Įsikūrimui 
prireikė visos dienos.

• Visi gale lovų pasistato dėklus kuprinėms ir 

batams. Drabužių kabyklas statykit skiltimis-valtimis 
palapinės centre! - komandavo adjutantas Gintautas.

• Broliai, joks daiktas negali būti ant žemės, - 
inspektavau palapinę.

Dienos stovykloje buvo apsiniaukusios. Iš kalnų vis 
plaukė debesys - kartais su lietumi, kartais be jo. 
Lietaus vanduo iš kalnų bėgo į mūsų slėnį ir liejosi į 
putojančią upę.

Vieną rytą mus prižadino stipraus lietaus kalimas į 
palapinių brezentą. Grioveliai aplink palapinę buvo 
pilni, vanduo liejosi į keturstiebės palapinės vidų. 
Griovelis nutekėjimui į upę buvo perpildytas.

» Vyrai, tvanas! - šaukė valtininkas Kęstas.

• Visi į maudymosi kelnes ir - prie kastuvų! - 
komandavau iššokęs iš savo palapinės.

• Pirmiausia - nutekėjimo griovį! - komandavo 
Gintautas.

Tuzinas kastuvų greitai išvarė gilų griovį, kuriuo 
palapinės griovelių vanduo bėgo į upę. Į slėnį pasipylė 
purvinas kalnų vanduo. Reikėjo antro griovio, kuriuo 
tas vanduo būtų nukreiptas į upę.

• Matot, kaip pakilo upė, - rodė Gintautas. - Jei iki 
vakaro lis, vanduo išsilies į slėnį. Tada bus tikras tvanas.

Visi šlapi iškasėme ir antrą griovį, pamiršę 
pusryčius. Palapinėje buvusiai mūsų virtuvei lietus 
pavojaus nekėlė. Virėjas Vytas jau turėjo paruošęs kavą 
ir sumuštinius. Baigę darbą, mes tuoj pat puolėme prie 
stalo, kad suspėtume pavalgyti iki tvano. Laimei, jo 
nebuvo: lietus liovėsi, upė neišsiliejo iš krantų.

• Kas čia pastovyklės viršininkas? - stovėjo 
pasiuntinys iš štabo.

• Aš, - prisistačiau.

• Tuojau atsiųskite skautininką budėjimui štabe.

• Skautininko mes neturime.

• Kaip tai neturite? Visi tuntai turi, - netikėjo 
manim.

• Neturime. Taip ir praneškite viršininkui 
Saulaičiui, kad neturime.

Tautinės stovyklos laužai ir paradai, skautiškos 
lietuviškos dainos Alpėse mums atstojo Panemunę, 
kurią negailestingai trypė raudonieji okupantai. Tačiau 
Alpių kalnų skautiškos stovyklos, kurias surengėme tris 
vasaras iš eilės, mums neatstojo tėviškės miškų, į 
kuriuos sugrįžti kelio nebesimatė. Reikėjo ruoštis 
tolimesnei kelionei į nežinią.
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"TEN SUPINSIM DARBĄ IR DAINAS..."
Prisiminkim ir padainuokim -

ll-oji Tautinė Stovykla 1938 m.

Ž. - ps.fil. Viliaus Bražėno
M. - Br. Jonušo

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles;
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai! 
Motinąjį mūsų, o mes jos vaikai.

Ei, pirmyn j tautinę stovyklą, 
Ten paspausim broliškai rankas, 
Tai geriausia skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbą ir dainas.

Tautinė stovykla sušaukė visus, 
Panemunės šilas priglaudė svečius;
Laužas tegul jungia skautiškas širdis, 
Liepsnos tegul neša Dangui mūs’ mintis.

Ill-oji Tautinė Stovykla 1948 m.

Ž. - s.fil. Viliaus Bražėno
M. - s.fil. Stepo Kairio

Juokiasi saulė ir džiūgauja girios, 
Skamba jaunatviška skautų daina.
Skelbti brolybės į dangų pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava.

Vėjas skundą, vėjas iš rytų,
Atneša į mus skundą Panemunės vienišų šilų.
Vėjas vakarų teneša aidus
Tautinės stovyklos skautiškų dainų.

Daugelį metų šią vėliavą nešė 
Žemėj savoj Lietuvos skautija, 
Dievo, Tėvynės ir artimo žygiui 
Stojom atgimę kietoj tremtyje.

Broliška meilė jėgų tepriduoda
Viltį težadina laužo liepsna,
Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio 
Nemuno slėniuos skambės jų daina!
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IV-oji Tautinė Stovykla 1958 m.

Ž. - s.fil. Viliaus Bražėno
M. - v.s.fil. Stepo Kairio

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

Tad, aukim skautiška, lietuviška dvasia, 
Žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina 
Kurt laužų prie Baltijos, tarp girių Lietuvos.

Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdyse,
Vis nešam vėliavą aukštai 
Nors ir toli gimti namai.

Nei vandenynai, nei kalnai
Negal atskirti mus ilgai,
Nuo skautų laukiančių miškų, 
Tėvų sodybų ir laukų.

V-oji Tautinė Stovykla 1968 m.

Ž. - s.fil. Viliaus Bražėno
M. - Broniaus Budriūno

Penkios dešimtys stovyklų
Penkios dešimtys laužų
Lietuvos padangę žėrė 
Penkios dešimtys aušrų!

Lietuvos skautijos dvasią
Gimdė šimtmečiais tauta
Ugdė Mindaugo, tauraus Kęstučio 
Partizanų Lietuva.

Skautai, skautės mes žygiuojam 
Savo šūkio vedami
Mūs daina Tėvynės meile 
Skamba žingsniai, aidi viltimi.

Vėl laužai pasauliui skelbia 
Ryžtą skautiškų širdžių, 
Jog atrišime Tėvynės mazgą, 
Ten prie Gintaro krantų
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Vl-oji Tautinė Stovykla 1978 m.

Ž. ir m. St. Čižausko

Į šeštąją skautišką šventę 
Pietų Kryžius sukvietė mus. 
Pasaulio penkių kontinentų 
Sesutes ir brolius visus.

Iš ryto daina kukabūrų 
Čia aidi trimitų garsuos: 
Vienodas mus tikslas subūrė 
Ir lydi skautybės keliuos.

Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
Lai dega idėja viena!
Te žino pasaulis, lai girdi: 
Mūs siekis - laisva Lietuva!

Skautybei tarnaut pasiryžę 
Mes Nemuno Žemės vaikai!
Naujai vėl uždegs Pietų Kryžius 
Skautybės idėją šviesiai!

Vlll-oji Tautinė Stovykla 1998 m.
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Vll-oji Tautinė Stovykla 1988 m.

Ž. - v.s. Nijolės Jankutės 
Užubalienės
M. - Viltenio

Tylioj dainoj,
Karštoj laužų liepsnoj
Tu man arti,
Tu man sava,
Tu - mano Lietuva!

Kalboj tėvų,
Tyroj širdy draugų
Tu man arti,
Tu man sava
Tu - mano Lietuva!

Su rūtele, su balta lelija
Skautijos vėliava žalia
Tu man esi
Brangi sava,
Tu - mano Lietuva!

22

Ž. - s. Irenos Šerelienės
M. - Fausto Strolios

Protėvių žeme žydėk, 
Skautų laužais sumirgėk. 
Laisvėje dainą dainuok, 
Žalioj vėliavoj plevėsuok.

Skautų dainom suaidėk, 
Rūtom, lelijom žydėk. 
Rankose saulę laikai, 
Mes Dievo ir tavo vaikai.

Protėvių žeme,tik tu viena, 
Amžių sakmė, jūros daina. 
Protėvių žeme tu tik viena, 
Viena Lietuva, Lietuva!
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\ IŠLYDĖTI...
j.v.s. Bronius Gurėnas mirė 2008 m. balandžio 19 d., 
Tampa, Fl, sulaukęs 90 metų.

Brolis Bronius buvo vilnietis. Į lietuvių skautų 
organizaciją įstojo 1929 m. Švenčionyse. Persikėlęs j 
Vilnių priklausė “DLK Gedimino” ir “LK Mindaugo” 
draugovėms, buvo dalyvis trejose Vilniaus krašto 
stovyklose. (Prisiminkime, kad Vilniaus kraštas nuo 
1920 iki 1939 m. buvo lenkų okupuotas. AN)

Vokietijoje s. Gurėnas buvo “Tauro” tunto 
tuntininku 1945-1948 m., III Tautinėj stovykloj Alpėse 
vadovavo savo tunto rajonui.

Chicagoje jis buvo pirmasis “Lituanicos” tunto 
tuntininkas 1950- 1951 m. ir nuo 1952 pabaigos iki 
1955 m.

Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje 1961-1963 m. 
- ūkio skyriaus vedėjas, 1964-1969 m. - iždininkas.

s.fil. Milda Budrienė mirė 2008 m. balandžio 29 d. 
Sarasota, FL., sulaukusi 92 metų.

Sesė Milda lietuviškoje skautybėje nuo 1929 metų.
1935-1938 m. ji buvo Studenčių Skaučių Draugovės 

(SSD) pirmininke. II Tautinėje stovykloje 1938 m. 
Pažaislyje vadovavo SSD rajonui. Į paskautininkes 
pakelta 1935 m. 1937 m. Lietuvos skaučių vadovių 
stovykloje sesė Milda buvo laužavedė.

Chicagoje s.fil.dr. Mildos ir s.dr. Stasio Budrių 
rūpesčiu vaistininkas Frank Rakas perleido savo mišką 
Michigano valstijoje Chicagos lietuvių skautų 
stovyklavietei 1956 m. M. ir S. Budriai buvo pirmųjų 
stovyklavietės rėmėjų tarpe.

s.fil. Milda Budrienė buvo “Mūsų Vytis” ir Lietuvių 
enciklopedijos (leidžiamos Bostone) bendradarbė. 
Redagavo Lietuvių gydytojų biuletenį, išleido knygas: 
“Amerikos lietuvių gydytojų vardynas” (1991),

“Amerikos lietuviai gydytojai” (1992), “Lietuviai 
gydytojai šešiuose kontinentuose” (1996).

Liūdesy liko dukra fil. Gražina Lortie.

fil. Loreta Grybauskaitė-Gvazdinskienė mirė 2008 m. 
balandžio 29 d. Chicago, IL

Sesė Loreta 1973-1975 m. buvo ASD Centro 
valdybos narė.

Liūdesy liko vyras Povilas ir vaikai Aleksiukas ir 
Ingrida.

ps. Kazys Domarkas mirė 2008 m. birželio 16 d. 
Highland, IN

Brolis Kazys, gimęs 1918 m., į paskautininko 
laipsnį buvo pakeltas Lietuvoje.

Vokietijoje, Seligenstadte 1945 m. įsteigto skautų ir 
skaučių “Nevėžio” tunto adjutantas ir pirmasis 
vyresnių bei buvusių skautų Židinio tėvūnas.

s. Augustinas Orentas mirė 2008 m. birželio 18 d., Palos 
Heights, IL., sulaukęs 86 metų.

Chicagoje brolio Augustino vardas yra pirmajame 
“Žalgirio”/”Lituanicos” tunto įsakyme 1951 m. sausio 2 
d. Sudarius naujai įkurto lietuvių skautų tunto 
vadovybę su tuntininku s. Bronium Gurėnu, ps. 
Augustinas Orentas buvo paskirtas tiekimo skyriąus 
vedėju. Tais pačiais metais brolis Augustinas vadovavo 
“Dariaus ir Girėno” skautų vyčių kandidatų būreliui.

1970-1980 m. s. Augustinas Orentas buvo “Skautų 
aido” administratoriumi.

Laidojimo koplyčioje LSB vardu su velionu 
atsisveikino ir šeimai užuojautą pareiškė buv. Skautų 
Brolijos Vyr. Skautininkas j.v.s. Bronius Juodelis, o 
“Lituanicos” tunto vardu - v.s.fil. Antnas Paužuolis.

v.s.fil. Sigitui Miknaičiui
iškeliavus Amžinybėn, 

užjaučiu ir drauge liūdžiu su Lietuvių skautų šeima.
Brolis v.s. Sigitas Miknaitis 

paliko pėdsakus ir mūsų - Lietuvos skautybės kelyje. 
Tai - neužmirštama... Esame dėkingi...

Pagarbiai budėdama!
v.s. Alina Dvoreckienė

Atkurtos Lietuvos Skautų Sąjungos 
pirmoji Vyriausia Skautininke
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Sveikinam musų Brolį v.s.fil. Antaną Saulaitį 
sulaukę jo naujausios knygos 
“ESAME VIENI DĖL KITŲ”

Skautas mandagus ir pavyzdingas

Kaip malonu šiais laikais pamatyti jauną žmogų pasielgiant taip, kaip jaunuoliui,-ei pridera! Tuoj 
pagalvoji, kad tai galėjo būti jaunuolis, paragavęs skautiško auklėjimo. Nors ir liūdna pripažinti, bet šių 
dienų jaunimas mandagumu pasižymi retai...

Kasdieniniame gyvenime daugelis mūsų nuo šiurkštaus jauno žmogaus elgesio net nukenčia. Žiūrėk, 
koks beskubantis berniokas visai nesivaržo pastumti ar užkliudyti kitą, ypač vyresnio amžiaus, žmogų. 
Priešingai - jei jaunuolis mandagiai leidžia praeiti, ar palaiko duris, tada tokį žmogų palydi su šypsena 
Kartą, skubiai įlipus į traukinį (nesinorėjo visą valandą laukti sekančio), apsižiūrėjau, kad visos vietos 
užimtos. Kažkas patapšnojo man per petį. Tai buvo jaunas uniformuotas kadetas ir jis užleido man savo 
vietą atsisėsti. Maloniai jaučiaus visą dieną Gi kitą kartą pamačiau jaunuolį besigrūdantį atsisėsti pirmiau 
negu jauna moteris su vaikučiu ant rankų. Nemalonus vaizdas...

Jaunuoliai, kurie turėjo skautišką auklėjimą, visada prisimins 5-ąjį skautų įstatą - “Skautas mandagus 
ir riteriškas” ir jie tikrai žinos kaip reikia elgtis.

Ne vien tik gatvėje ar užeigoje yra svarbu būti mandagiu. Grįžus iš mokyklos (dažnai pasitaiko grįžti 
kartu su tėvais iš darbo), būtų ne tik mandagu, bet ir gražu, ir dora pasiteirauti mamos ar nereikia už ją 
nubėgti į parduotuvę, ar nereikia tėveliui pagalbos dažant tvorą ar panašiai. Su tokiu elgesiu ne tik 
kitiems, bet ir pačiam skautui dvasinis malonumas bus didelė vertybė.

v.s. Birutė Kidolienė
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JAV VIDURIO RAJONE

Susimąstymo dienos sueigoje: sėdi - Giedrė Penčylienė, Svajonė Kerelytė, pirmoji 
būrelio vadovė Roma Bielskienė ir Onutė Antanaitienė. Stovi - Jolanda Mockaitienė, 
Birutė Nalienė, Jolanta Zubinienė, būrelio vadovė Zita Baltramonaitė, Regina 
Griškelienė, Asta Reitnerienė ir Jolanta Hauptmanienė.

Švenčių metai
Prieš 75 metus, 1933 m., pirmoji Lietuvos 

skaučių Vadė Sofija Čiurlionienė, su kitais svarbiais 
žmonėmis, Palangoje pasitiko Pasaulio skautų įkūrėją 
Lordą Baden Powell.

Sofija Čiurlionienė - rašytoja, pedagogė, 
visuomenininke, Il-sios Tautinės stovyklos (1938 m.) 
viršininkė, kiekvieną rytą stovyklautojas 
pasveikindavusi keliomis kalbomis.

Neliko jos vardas tik istorijos puslapiuose. 1978 
m. “Aušros Vartų” tunto sueigoje, Chicagoje, vyr. 
skaučių-bendraminčių būrelis pasivadino jos vardu ir 
dabar švenčia jauną - trisdešimties metų veiklos 
sukaktį.

Sesės “čiurlionietės” taip pat yra ir mokytojos, 
ir įvairių profesijų atstovės, ir visuomenininkės, savo 
jėgas labai dažnai aukojančios geriems darbams - Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių centro, 
Lemonte, išlaikymui, “Vaiko vartai į mokslą” 
organizacijoje bei kitoj artimo meilės tarnyboj.

Savam būry - bendraminčių sueigos. Apie 
Susimąstymo dienos sueigą rašo sesė Svajonė:

“Nors oras šaltas ir buvo sniego, bet š.m. 
vasario 22 d. “Sofijos Čiurlionienės” būrelio sesės 
susirinko į sueigą filisterių Griškelių namuose. Sueigą 
pradėjo būrelio vadovė ps. Zita Baltramonaitė visas 

pasveikindama. Sesė Svajonė 
Kerelytė būrelio vardu pasveikino 
sesę Zitą Susimąstymo dienos 
proga. Tai diena, kai skautės 
mintimis jungiasi su pasaulyje 
išsisklaidžiusiomis sesėmis. 
Sueigos metu aptarėme artėjančią 
tautinę stovyklą, būrelio 30 metų 
veiklą ir kitus einamuosius 
reikalus. Pakviestos prie gausaus 
vaišių stalo, dar ilgai bendravome. 
Turiu pabrėžti, kad “Sofijos 
Čiurlionienės” būrelio sesių tarpe 
vyrauja nepaprastas skautiškumas 
ir šilta nuotaika. Tai yra sesės, 
kurias jungia seseriški, skautiški 
idealai dirbant Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.”

Kovo mėn. margučių 
marginimo sueiga vyko s. Astos 
Reitnerienės namuose. Svečias fil. 
Liudas Volodka, gražiausių 
margučių specialistas, jau antri 
metai padeda “čiurlionietėms” 

papuošti Velykų stalą, o šiais metais margučių liko net ir 
Kaziuko mugei.

Jau keli metai būrelis dalyvauja Kalėdinėje 
mugėje PLC, Lemonte. Dirba, kad galėtų kitiems duoti. 
Stambesne auka parėmė “Aušros Vartų-Kernavės” tunto 
veiklą, šalpos organizacijas. Šiais metais atsiuntė 
dovaną “Skautų aidui” 85-to gimtadienio proga, o IX 
Tautinei stovyklai leidžiamo dainorėlio spausdinimui 
paaukojo 300 dol.

“Sofijos Čiurlionienės” būrelio Sesėms - 
džiaugsmingų sukaktuvinių metų!

Sesė Alė

Kovo mėnesio sueigoje sesės “čiurlionietės” su svečiu - broliu 
Liudu Volodka, (nuotraukos Algio Mockaičio)
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Dviguba šventė
“Verpsčių” ratelyje

Kiekvieną pavasarį vyr. skaučių ir skautininkių 
“Verpsčių” būrelio sesės pasitinka su tradicine poezijos 
sueiga. Tad, 2008 m. gegužės 15 d. rinkomės 
skautininkų Povilaičių sodyboje, Lemont, IL.

Visos dėvėjom uniformas, nes buvo pranešta, 
kad bus daroma “oficiali” nuotrauka. Vienok, priežastis 
buvo visai kita. Mūsų “didžiajai verpstei” Vidai Rimienei 
neseniai buvo suteiktas paskautininkės laipsnis ir ta 
proga norėjom jai užrišti žalią kaklaraištį.

Po trumpo einamųjų reikalų aptarimo, išėjom į 
kiemą ne nusifotografuoti, bet iškilmingam įžodžiui. 
Sustojus rate prie Lietuvos atgimimo metu iš tėvynėje 
gautos ir atsivežtos trispalvės, v.s.fil. Rita Penčylienė 
perskaitė LSS tarybos protokolo ištrauką ir pravedė 
iškilmingą skautininkės pasižadėjimą.

Nuskambėjus skautiškos sutartinės aidui, su 
džiaugsmu ir geriausiais skautiškais linkėjimais 
sveikinom savo pareigingąją ir darbščiąją sesę Vidą, o ji, 
juokaudama prasitarė, kad dabar jaučiasi kaip “tikra” 
vadovė...

Antrąją sueigos dalį įdomiai pravedė Danutė 
Bindokienė. Ji pristatė tris mūsų jumoristus poetus: 
Leonardą Žitkevičių (Balį Pavabalį), Aloyzą Baroną (Dr. 
S.Aliūną) ir Antaną Gustaitį. Sesė Danutė visus tris 
poetus asmeniškai pažinojo, todėl labai įdomiai ir šiltai 
apie juos kalbėjo. Ypač apie Aloyzą Baroną - “žmogų 
dėvėjusį daug kepurių”, nes jis buvo ne tik poetas, bet ir 
žurnalistas, ir redaktorius.

Galiausia, visoms buvo padalinta po vieną iš šių 

“Verpstės” pavasarinėj sueigoj prie v.s. Romo Povilaičio kryžiaus IX Tautinei 
stovyklai: Aušrelė Sakalaitė, Laima Luneckienė, Daila Liubinskienė, Ritonė 
Rudaitienė, Danutė Bindokienė, Danutė Korzonienė, Vida Rimienė, Rita 
Penčylienė, Irena Grigaitienė, Joana Krutulienė, Daiva Bulitz, Aldona 
Rauchienė ir Dalia Povilaitienė. Nuotr. v.s. Genovaitės Treinienės

trijų poetų eilėraštį, kurį turėjom garsiai (ir su 
įsijautimu) paskaityti. Labai gardžiai prisijuokėm!...

Kalbos tęsėsi toliau apie dabartinę ir 
ankstyvesnę lietuvių kalbą, žodyną, rašybą, kun. Juozo 
Vaišnio, S.J. garsiuosius diktantus ir t.t. prie skanių, 
namų šeimininkės paruoštų, vaišių stalo. Atsisveikinę 
su “Ateina naktis” ir dar kartą pasigrožėję kieme 
stovinčiu v.s. Romo Povilaičio rankomis pagamintu ir 
ateinančios Tautinės stovyklos laukiančiu didingu ir 
puošniu kryžiumi, išsiskirstėme vasaros atostogų...

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

Atkurtas skautų 
Akademikų filisterių 
skyrius Clevelande
Man patinka tos veržlios pavasario upės, 
nusidažiusios vandenį žemės spalva, 
ir žilvitis, lig kaklo į gelmę įklupęs, 
ir pavasariu sprogstanti gluosnio šaka...

Bundantis pavasaris daugelį iš mūsų priverčia 
pajausti naujų jėgų antplūdį, skelbia naujų idėjų ir 
darbų pradžią. Leidžia pasigrožėti atgimstančia gamta, 
grįžtančių paukščių pulkais. Lyg su pavasario paukščiais 
į Clevelandą sugrįžo skautai Akademikai filisteriai.

Kovo mėnesį pas mus viešėjo Filisterių Skautų 
Sąjungos pirmininkė fil. Svajonė Kerelytė ir 
FSS Chicagos skyriaus pirmininkė fil. 
Jolanta Kerelienė. Jos kreipėsi, kad būtų vėl 
atgaivinta skautų Akademikų filisterių 
veikla Clevelande, kuri prieš daug metų 
buvo labai aktyvi.

2008 m. gegužės 4 d. Dievo Motinos 
parapijos konferencijų kambarys buvo 
pilnas svečių. Čia įvyko pirmoji skautų 
Akademikų filisterių atkurto skyriaus 
sueiga. Iškilmingą sueigą atidarė 
Clevelando skyriaus pirmininkė filisterė 
Mylita Nasvytienė.

Skautybė - kaip gyvenimo būdas, 
sudarantis visas sąlygas asmenybei 
tobulėti, laisvai mąstyti, ugdo 
pareigingumą. Skautai įvairaus amžiaus 
žmonės, todėl išnyksta kartų problema. Čia 
svarbiausia išugdyti jaunimą, būsimus 
piliečius dorus ir sąmoningus, tvirtus 
morališkai ir fiziškai, sutelkti visas jėgas,
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kad tarnauti Dievui, Tėvynei, Artimui.
Atidarymo žodyje pirmininkė pažymėjo, jog 

“skautai Akademikai savo veikloje turi pareigą ir 
moralinę atsakomybę skatinti ir ugdyti tautinį, religinį 
ir kultūrinį sąmoningumą išeivijoje. Esame užaugę ir 
subrendę skautybės ideologijoje, todėl visuomet jausime 
atsakomybę ją saugoti ir perduoti siekiantiems mokslų 
jaunesniems broliams ir sesėms.”

Ji paragino būti aktyviems, ištikimiems 
skautijos ideologijai ir budėti ištikimai obalsiui. 
Palinkėjo, kad naujai atkurtas filisterių skyrius būtų 
ilgai gyvuojantis mūsų bendruomenėje ir kūrybingas 
savo ateities veikloje.

Sueigoje iškilmingai buvo duotas Danutės 
Liaubienės pasižadėjimas, kurį priėmė fil. Amanda 
Muliolienė. Nariai ir salėje esantys svečiai sudainavo 
“Gaudeamus”. Po to buvo pristatyti nauji nariai 
kandidatai: Teresė Paškonytė, Vaiva Mieldažienė, Rasa 
Taraškienė, Lina Aukštuolytė ir Vincas Taraška. Fil. dr. 
Stepas Matas pristatė pirmos sueigos svečią, pagrindinį 
pranešėją - inžinierių Juozą Ardį. Jis supažindino, kada 
prasidėjo pirmieji Akademinių skautų steigimosi 
žingsniai ir pirmasis ideologijos pagrindų formavimasis 
Lietuvoje. Koks skaidrus šios ideologijos bruožas - 
patriotizmas savai tautai. Patriotizmas Lietuvoje 
susiformavo praeito šimtmečio trečiajame dešimtmetyje. 
Jis ir šiandien lieka labai aktualus, tvirtas ir 
šviesus,kaip ir pirmasis dinamiškasis, buvęs mūsų 
Nepriklausomos Lietuvos atstatymo laikotarpiu. 
Patriotizmas paskatino jungtis filisterius į bendrą 
visuomeninį darbą. Sis darbas šiandien nemažiau 
svarbus; tai lietuvybės išlaikymas išeivijoje ir idėjų 
puoselėjimas Lietuvoje. Patriotizmo sąvoka, kuri 
minima pranešėjo, - idealistinė. Čia esminiai elementai - 
tauta ir jos kultūrinis paveldas. “Šis patriotizmas tai 
daug daugiau nei pagarba pilietinei visuomenei. Tai 
dėkingumas savajai tautai, solidarumo jausmas, pagarba 
valstybei ir jos institucijoms, jos istorijai ir atsakomybės 
jausmas. Idealistinis patriotizmas - pažymėjo p. J. Ardys, 
nelyginamas su liberaliuoju konstituciniu patriotizmu, 
kuriame tautos vardas ne tik neminimas, bet 
pabrėžtinai atsiriboja nuo tautiškumo. Skirtumas tarp 
idealistinio ir liberaliojo konstitucinio patriotizmo šiai 
dienai yra labai reikšmingas. Lietuviškosios išeivijos 
gretas papildė naujai atvykusieji - trečioji banga. 
Keičiasi naujai persiformuojančios išeivijos 
solidarumas.” Svečias išreiškė pasitikėjimą, kad ateityje 
filisterių veikloje bus stipriai puoselėjamas tautiškas 
patriotizmas, kaip atsakomybė už tautos ateitį. 
Patriotizmas - kada tauta svetinga šeimininkė savo 
valstybėje, bet vengtų neprašytų svečių peršamo 
patriotizmo, kuris diegiamas tautai propaguojant 
tarnavimo jausmą. Svarbiausia - dorybė ir meilė savo 
valstybei. Taip pat palinkėjo naujai atkurtam skyriui 

planuoti veiklos kryptis, atkreipti dėmesį į 
besikeičiančius išeivijoje tarpusavio vidinius ryšius, 
sėkmės ir ištvermės veikiant ateityje.

Po pranešimo pirmininkė Mylita Nasvytienė 
visus pakvietė pasivaišinti. Prie gražiai paruošto vaišių 
stalo mielai visus vaišino fil. Rimgailė Nasvytienė.

Antroje dalyje filisteriai Amanda ir Algirdas 
Mulioliai parodė nuostabų skaidrių ciklą iš savo kelionės 
kopiant į Longs Peak kalno viršūnę. Tai simboliškai 
sutapo su iškilmingos sueigos pabaiga. Juk šio naujai 
atkurto skyriaus nariams tai tik kopimo pradžia į naujos 
veiklos viršūnę.

Nomeda Vucianienė
Cleveland, OH

“Lituanicos” tunte 
iškilmingai baigti 
darbštūs metai

Š.m. gegužės 10 d. Lietuvių fondo salėje, PLC, 
Lemonte, įvyko iškilminga “Lituanicos” tunto sueiga. 
Komendanto pareigas ėjo valt. Aliukas Lapinskas, 
adjutanto - fil dr. Robertas Vitas.

Sueigoje įžodį davė Terry Petry, “Aušros Vartų- 
Kernavės” t. tuntininkės Aušros vyras, labai daug 
padedantis mūsų skautams ruošiantis specialybėms. 
Įžodžius davė trys skautai iš “Perkūno” draugovės 
Chicagoje (draugininkas s.v.fil. Albertas Kerelis), šeši 
jaunesnieji skautai iš “Geležinio Vilko” draugovės (d-kas 
v.sl.fil. Linas Kelečius), keturi iš “Vinco Krėvės” 
draugovės (d-kas s.v.ps.fil. Aldis Liubinskas).

Pažymėtina, kad “Lituanicos” tunto skautai 
pasižymi specialybių įsigyjimu. Skautų lavinimui yra 
sudaryta stipri programa, geri instruktoriai, paruoštos 
specialybių knygutės. Skautą Dominic Paužuolį 
tuntininkas paskyrė tvarkyti knyginėlį, kuriame yra 
specialybių knygutės ir kita informacija. Skautai 
naudojasi knygute, kol ruošiasi specialybei, o išlaikę, 
grąžina į knyginėlį, kad kiti naudotųsi.

Ypatingai malonu buvo išgirsti ir pamatyti kai 
specialybių ženklai buvo įteikti 45-kiems jaunesniesiems 
skautams ir 31-nam skautui. Džiugu, kad “Lituanicos” 
tunte gausu jaunesniųjų skautų - vilkiukų ir bebriukų, 
tai yra Sąjungos ateitis.

Į vyresnio skiltininko laipsnį buvo pakelti prit. 
skautų “Dariaus ir Girėno” draugovės skautai vyčiai - 
Audrius Aleksiūnas, Andrius Markulis, Linas Sutkus ir 
Linas Kelečius. Draugovės vadovai - v.s.fil. Donatas 
Ramanauskas, ps.fil. Juozas Kapačinskas ir padėjėjas 
ps. fil. Audrius Remeikis. Taip pat vyr.skiltininko 
laipsnis buvo suteiktas Terry Patry. Paskiltininko
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laipsnis suteiktas Viliui Szykowski, Dominic Paužuoliui 
ir Giliui Blinstrubui.

Tuntininkas s.v.ps.fil. Linas Paužuolis 
pasveikinęs vadovus, gavusius aukštesnius laipsnius, 
davusius įžodžius skautus bei gavusius specialybių 
ženklus, palinkėjo “neužmigti ant laurų” o pradėti 
ruoštis dalyvauti Devintoje Tautinėje stovykloje. 
Tuntininkas taip pat padėkojo vadovams už jų 
pasiaukojimą vedant brolius lietuviškos skautybės 
keliais. Didelis tuntui ramstis yra LSB Vyr. Skautininko 
Pavaduotojas s.v.s. Edis Leipus, s.v.s.fil. Vytenis 
Lietuvninkas ir daugelis kitų vadovų, be kurių pagelbos 
būtų sunku atlikti auklėjimo darbus. Baigiantis sueigai, 
tunto adjutantas s.v.fil. Robertas Vitas išdalino Tautinės 
stovyklos registracijos lapus.

v.s.fil.Antanas Paužuolis

“Aušros Vartų-Kernavės” 
tunte

Gegužės 10 d. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, įvyko svarbi “Aušros Vartų-Kernavės” tunto 
sueiga, kurioje tuntininkės preigas ps. Aušra Jasaitytė- 
Petry perdavė ps. Rasai Ramanauskienei.

Prityrusi vadovė, sesė Rasa užaugo skaučių 

“Kernavės” tunte, Chicagoje. 1968 m. stovyklavo V-oje 
Tautinėje stovykloje Rakė, Dzūkijos rajone, kur jaunutei 
geltonšlipsei buvo labai įdomu sužinoti, kad stovykloje 
yra skautės iš labai tolimos Omahos ir su jomis 
susipažinti. 1969 m. Clevelande vykusiuose 
draugininkių kursuose ji laimėjo antrą vietą skaitymo 
konkurse. Sesė Rasa sako, - “reikėjo perskaityti knygą 
“Vergijos kryžkeliuose”, o mes namuose nesuspėjom, tai 
su draugėm baigėm skaityti važiuodamos į kursus 
autobuse.” 1970 m. dalyvavo pirmoj Seserijos “Gintaro” 
vadovių mokyklos stovykloj “Baltijos” stovyklavietėje 
prie Montrealio, Kanadoje, kurios iki dabar neužmiršta
- buvę taip įdomu ir ... labai šaltas vanduo ežere!”

Vėliau - jau skautiški vadovės darbai. Padėjo 
“Dubysos” draugovės draugininkei v.s. Marytei Utz 
Jaunimo centre, Chicagoje, 1998 m. Rakė abu su vyru 
v.s.fil. Donatu vadovavo šeimų “Bičių avilio” 
pastovyklei, prieš kelis metus, šeimai gyvenant Detroite, 
dalyvavo “Gabijos” tunto veikloje, buvo skaučių 
draugininke. 2003 m. Jubiliejinėje stovykloje, 
Californijoje, buvo viena iš vadovių skaučių rajone. 
Grįžę gyventi vėl į Chicagos apylinkes Rasa ir Donatas 
Ramanauskai tuoj sugrįžo į savo senuosius tuntus - 
“Aušros Vartų-Kernavės” ir “Lituanicą”, abu vadovauja 
prit. skautų,-ių draugovėms, o dukrelės Regina ir Diana
- pritcės! (kaip jaunimas sako)

Visi vyksta į Tautinių šokių šventę Los Angeles, 
o IX Tautinėj stovykloj dalyvaus Donatas su dukromis; 
sesė Rasa negauna tuo metu atostogų iš darbovietės.

“Aušros Vartų-Kernavės” tunte šiuo metu 
veikia “Dubysos” draugovė Jaunimo centre Chicagoje,

Skautiškoji Ramanauskų šeima - Rasa, Regina, Diana ir Donatas.

draugininke Lilė Kerelienė, 
prit. skaučių “Liepų” draugovė 
Lemonte - Audra Lintakienė ir 
Aušra Jasaitytė-Petry, skaučių 
“Šešupės” draugovė Lemonte - 
Žiba Kairytė-Lapp ir Dalia 
Stropienė. Dvi pritcės - sesės 
Regina Ramanauskaitė ir 
Aušrinė Plioplytė yra vyr. 
skautės kandidatės, joms ir 
paukštytėms šiuo metu 
ieškoma vadovių. Kitos 
vadovės tunto vadijoje 
iždininkė Rūta Ozers, 
sekretorė Renata Borucki, 
korespondentė Aušra Petry ir 
štabo narė Tina Buntinienė.
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“Sietuvos” draugovėje
Kad suspėtumėm į “Sietuvos” draugovės sueigą 

š.m. birželio 21 d., teko įjungti žadintuvus. Iš tolimesnių 
Chicagos priemiesčių ilgokas kelias iki Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos Lemonte, o šv. Mišios šeštadienį 
prasideda 8 vai. ryto. Sesė Nijolė Balzarienė lekia net 
dvejis greitkelius “pagavusi” ir ... beveik suspėjam.

v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ su prel. Ignu 
Urbonu atnašauja šv. Mišių auką. Tarp daugelio kitu, 
šiandien meldžiamės ir už mūsų mirusias seses: Gražiną 
Micevičiūtę, Aldoną Pavilionienę, Bronę Nainienę, 
Malviną Jonikienę, Jonę Valaitienę, Leonidą Kazėnienę, 
Zuzaną Juškevičienę, Aldoną Palukaitienę, Ireną 
Garunkštienę, Jolantą Mikūnienę, Sofiją Statkienę. 
Kaip daug jau išlydėjom... Visas prisimenam su meile.

Gražiai prasideda diena - su malda misijoje ir 
maloniais pusryčiais “Sietuvos” draugovės draugininkės 
ps. Irenos ir Liudo Kirkų namuose čia pat prie Pasaulio 
lietuvių centro.

Sueigą pradėdama sesė draugininke 
pasidžiaugė “Skautų aido” 85-tuoju gimtadieniu, 
redaktorei įteikė “sietuviečių” pasirašytą gražų 
sveikinimą, gėlę ir 100 dol. “Skautų aido” leidimui. 
Visoms nuoširdus ačiū, o ypač toms sesėms, kurios 

paruošia ir dvi dienas darbuojasi prie d-vės loterijos 
Kalėdinėje mugėje, taip uždirbdamos lėšas.

Tolimesnėje sueigos dalyje - v.s. Sofija 
Jelionienė amžinybėn išlydėtų sesių prisiminimui 
paskaitė iš Julijos Švabaitės Gylienės “Ant vėlių 
suolelio” knygos - “Auga, auga, smėlio kauburėliai...”

Birželio mėnesyje ir meilinga Tėvo diena, ir 
neužmirštamoji, skaudžioji birželio 14-oji. Draugininke 
paprašė ps. Ritą Fabijonienę perskaityti Tėvo dienai 
paruoštą rašinėlį ir Danutės Augienės eilėraštį, o į Sibirą 
išvežtuosius pagerbėm malda. Mintimis apie maldos 
reikšmę mūsų gyvenime pasidalino Rita Fabijonienė, Alė 
Karaliūnienė, Birutė Vindašienė.

Sesei Gintrai Narienei užklausus apie paramą 
ateinančiai Tautinei stovyklai, tuoj buvo nutarta d-vės 
vardu pasiųsti sveikinimą ir 100 dol. Po pasitarimo apie 
tradicinę draugovės gegužinę, draugininke “atidarė 
juokų skrynelę”, prie kurios prisidėjo sesės Regina 
Smolinskienė ir Žibutė Žiupsnienė.

Baigiantis sueigai, sesė Jelionienė visų vardu 
tarė nuoširdų ačiū sesei draugininkei už sueigą, už jos 
namų šilumą, o sesei Žiupsnienei gimtadienio proga - 
linksmas “Ilgiausių metų!”

Puiki sueiga. Buvo verta anksti keltis, toli 
važiuoti.

Sesė Alė

Sietuvos” draugovė birželio mėn. sueigoje.
Nuotr. AN
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JAV ATLANTO RAJONE

Pavasaris “Mindaugo” draugovėje

Skautų kandidatų iškyla š.m. gegužės 3-4 dienomis vyko Bull 
Run Regional parke. Dalyvavo trys “Mindaugo” draugovės, Washingtone, 
skautai kandidatai - Erikas Laignel, Gabrielė Gedo ir Renata Petraitytė. 
Vadovai - Tomas Laignel, Rolandas Petraitis ir Tomas Dundzila.

Šeštadienį, po lituanistinės mokyklos pamokų, iškylautojai 
atvažiavę į parką pasistatė palapines ir tuoj prasidėjo programa. Reikėjo 
įsirengti virtuvę, paruošti laužavietę, pakeliauti prie Bull Run upelio, 
pasigaminti vakarienę. Prie laužo vyko ne tik pasirodymai ir dainos, bet 
kalbėjosi apie skautų įstatus, įžodžio reikšmę. Po naktinio žaidimo - tyla.

Sekmadienį, po gardžių pusryčių ir gamtos bei kompaso 
naudojimo užsiėmimų, busimieji “Mindaugo” draugovės geltonšlipsiai 
grįžo į namus.

(nuotraukos s.fil.Tomo Dundzilos)

Gegužės 30 - Birželio 1 d.d. “Mindaugo” 
draugovė iškylavo Shenandoah National Park ir 

atsiuntė sveikinimą “Skautų aidui”.

Erikas ir Renata surado vabzdį.

Gabrielė keps blynus.
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NELAUK NIEKO IS KITO, BET VISKĄ DUOK, KĄ GALI

Pirmasis skautų įsakymas

Auklėjant mūsų jaunuosius, dažniausia atiduodam viską kiek galim - savo jėgas, miegą, laisvalaikį, nekalbant apie 
meilę, kuri viską įgalina. O laukiam iš jų? - nieko, tik, kad užaugę į dorus žmones, darytų vėliau tą patį. Tik tokiu 
būdu auga ir gerą darbą tęsia šeimos/organizacijos karta iš kartos.

Kai slaugom ligonį - nelaukiam iš jo nieko. O duoti...dažnai tenka viską kiek tik gali.
Mūsų vienetuose - ko laukia vadovai atiduodami visus savo gabumus sesėms ir broliams? Nieko. Bet... kai 

pamatai tavo sesę ar brolį duodant įžodį, kai su pasididžiavimu prisegi jam Žymenį, kai matai jį ar ją stojant naujos 
draugovės priekin, kai matai jį mylint savo artimą - sulauki visko, ko net nesitikėjai.

Mūsų skautiškoje šeimoje, kurioje esame kartu nuo Liepsnelės ir Giliuko iki jų senelių, esame išgyvenę kur 
atidavėm VISKĄ, nelaukdami NIEKO, ir dėl to esame laimingi.

AN

Jūrų skaučių “Nerijos” tunto sesės lankėsi senelių namuose Holy Family Villa netoli Lemont, IL, pradžiugino gyventojus 
dovanėlėmis ir dainomis, j.ps Onutės Savickienės nuotraukose - sesės dainininkės, smuikininkės Nora ir Lilė Sadauskaitės, o 
saksofonu groja Siga Lapinskaitė.
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Klaipėda

PREKYBA 
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VOKIEČIAI
ŽVEJYBA
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A T 0 U D A V Š I K E V C T
SFEXGYFKC

BALTIJOS JŪRA
GINTARAS
IŠVADUOTA
KLAIPĖDA
KOPOS
LAIVININKYSTĖ
MAŽOJI LIETUVA
MEMEL
PAJŪRIS

R N H A Ė

Paminklas buvusiems už

Žaidimą sudarė sesė Taiyda

Klaipėdos kraštą 1923 m.

Jūrų muziejus Smiltynėje,
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