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Mūsų penki šimtai!!!

IX-JI TAUTINĖ STOVYKLA
(Nuotraukos v.s.fil. Dalios Povilaitienės.) Malda

Praėjo lietuviškosios skautijos sukaktuvinė vasara. 
Rakė, Rambyne, Romuvoj džiaugėsi, žygiavo, stovyklavo 
mūsų jaunieji, o 500 sesių ir brolių džiaugsmingai šventė 
90-ąją sukaktį IX-oje Tautinėje stovykloje, vykusioje 
2008 m. rugpjūčio 9-19 dienomis, Manatoc Scout 
Reservation, Peninsula, OH.

ŠIMTAS - JUMS,
DEVYNIASDEŠIMT - MUMS, 
ŠVENČIAM SKAUTYBĖS JUBILIEJUI

Dieve, visų žmonių Tėve, dėkojame už Tavo gražų 
pasaulį, už visus stovyklautojus. Dėkojame už saulę, 
lietų ir Tavo palaimą. Dėkojame už Tavo tarno Roberto 
Baden-Powellio pasišventimą vaikams, jaunimui ir 
žmonijai. Dėkojame už visus, kurie lietuvišką skautiją 
kūrė, ugdo ir vysto. Dėkojame už mūsų šeimas, draugus 
ir drauges.

Mokyk mus kiekvieną žmogų gerbti, gamtą globoti 
ir artimui iš geros širdies padėti. Globok Lietuvą ir 
lietuvius. Priimk mūsų stovyklos dienas kaip padėkos ir 
meilės giesmę Tau, Tėvynei ir artimui.

Amen

Jau vėliavos pakeltos - pradedame... v.s. Dalia Trakienė, v.s.fil. Romas 
Rupinskas, ps. fil.Rasa Aleksiūnienė, v.s.fil. Gina Mačiulienė, v.s.fil. 
Gintaras Plačas, v.s.fil. Rimantas Griškelis, v.s.fil. Zita Rahbar, v.s.fil. 
Antanas Saulaitis SJ, s.fil. Tomas Dundzila

IX Tautinės stovyklos vadija

v.s.fil. Gintaras Plačas - IX Tautinės 
stovyklos viršininkas,

v.s.fil. Gina Mačiulienė - viršininko 
pavaduotoja,

v.s. Remigijus Belzinskas - viršininko 
pavaduotojas/administracijai,

v.s.fil. Vytenis Vilkas - viršininkb 
pavaduotojas/programai,

v.s. Dalia Trakienė - Skaučių Seserijos 
pastovyklės viršininkė,

v.s.fil. Romas Rupinskas - Skautų 
Brolijos pastovyklės viršininkas,

v.s.fil. Zita Rahbar - Akademinio Skautų 
Sąjūdžio pastovyklės viršininkė, 
v.s.fil. Rimantas Griškelis - Bendrijos
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Devintosios Tautinės stovyklos vadovai

Šventinamas skautų vyčių kryžius, kurį sukūrė s.dr. 
Romualdas Povilaitis Chicagos skautų vyčių vardu Romuvos 
stovyklavietei, Kanadoje.

pastovyklės viršininkas,
v.s.fil. Gintas Taoras - finansų sk. 
vedėjas/iždininkas,
v.s. Irena Markevičienė - registracijos vadovė, 
ps.fil. Rasa Aleksiūnienė - adjutante,
s. Rūta Baltaduonytė-Lemon - komendante,
ps. Daina Sliterytė - laužavedė, 
v.s.fil. Rimantas Griškelis - svečių priėmimo 
koordinatorius,
j.s. Danutė Navickas - krautuvėlės ir pašto vedėja, 
j.s.fil. Virga Rimeikienė - laikraštėlio redaktorė, 
ps. Aušra Jasaitytė-Petry - laikraštėlio redaktorė, 
v.s.kun. Gediminas Kijauskas SJ - dvasios vadovas, 
v.s.fil.kun. Antanas Saulaitis SJ - dvasios vadovas, 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas - dvasios vadovas, 
vyr.sk.t.n. Lina Rauchaitė - fotografė.

“Sutelk mus, Viešpatie, būrin...” Skautai virs arbatą ant lauželio
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"SKAUTYBĖS TVIRTOVĖ"
Lietuvių Skautų Brolijos pastovyklė

Jubiliejus, miškas, skautija
Šauniai stovyklauja Brolija!

"Skautybės tvirtovės" pastovyklės vadovai ir 
šakų rajonai-pastovyklės:

LSB pastovyklės vadija:
v.s.fil. Romas Rupinskas - viršininkas, 
s. Edis Leipus - viršininko pavaduotojas, 
v.s.fil. Marius Rusinas - viršininko pavaduotojas, 
s.v.v.sl. Matas Tamošiūnas - komendantas, 
s.fil. Tomas Dundzila - vadovų lavinimo vedėjas, 
g.v.v. Vilija Jozaitytė - laužavedė.

"GEDIMINO PILIS"
- vilkiukų / bebrų pastovyklė

Gedimino sapnas 
Lietuvos tvirtovė.
Vilkas staugia
Geležiniu balsu!

Vadovai: s.fil. Vytenis Lietuvninkas - viršininkas, 
s.fil. Paulius Mickus, s.v.fil. Petras Plačas.

"LAUKSARGIAI" - skautų / jūrų jaunių 
pastovyklė
Lauksargiai - gamtos draugai!

Vadovai: ps.fil. Juozas Kapačinskas - viršininkas, 
Vėjas Belzinskas, s.fil. Robertas Vitas, s.v. Linas Sutkus, 
j.b. Robertas Blinstrubas, s.v. fil. Albertas Kerelis, s.v. 
Andrius Markulis, s.v. Audrius Aleksiūnas, s.v. Antanas 
Paužuolis,Jr., Andrius Stankus, ps. Darius Sonda.

"KUDU RAGAS" - prityrusių skautų / 
jūrų skautų pastovyklė
Prityrę skautai, jūrų skautai
Mylim žemę, mylim jūrą, 
įžodis mums - Tvirtovė!
Skatina mus - Tikrovė!

Vadovai: s.fil. Algis Tamošiūnas - viršininkas, v.s.fil. 
Donatas Ramanauskas - viršininko pavaduotojas, 
s.v.v.sl. Jonas Vaičikonis - komendantas.

Prityrusių skautų skiltis užsiėmimuose

Giesmėms vadovauja mūsų gražusis jaunimas

Skautų vyčių būrelių gairelės buvo metaliniai skydai!
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"TVIRTOVĖS KARIAI" - skautų vyčių / 
jūrų budžių pastovyklė
Mes tarnaujam puikiai
Tvirtovės kariai.
Mes - skautai vyčiai ir jūrų budžiai!

Vadovai: s.v.fil. Ričardas Chiapetta - viršininkas, 
j.ps. Aras Galinaitis - pavaduotojas, s.v. Dainius 
Dumbrys - komendantas, j.b. Aleksas Modestas 
programų vedėjas.

Brolijos vadovų lavinimo skyriaus vedėjas s.fil. Tomas 
Dundzila su “Ąžuoliečiais”

"PAŽADO LIEPSNA"
Lietuvių Skaučių Seserijos pastovyklė

Pažado liepsna - jungia seses visada!

"Pažado liepsnos" pastovyklės vadovės ir 
šakų rajonai-pastovyklės:

LSS pastovyklės vadija:
v.s. Dalia Trakienė - viršininkė,
s. Jūratė Vallee - viršininkės pavaduotoja,
g.v. Austėja Kaveckaitė - komendante,
s. Rūta Baltaduonytė-Lemon - adjutante, 

ps.fil. Indrė Žukauskaitė - laužavedė

"GABIJA" - vyresniųjų skaučių /
gintarių pastovyklė
Skautiška meilė ir daina,
Tegul lydi Gabija!

s.fil. Alvida Baukutė-Rukuižienė - viršininkė, g.v.v.
Tara Mikužytė - komendante, g.v.v.t.n. Vaiva 
Rimeikaitė - programos vedėja, s.fil. Rūta Ozers - 
adjutantė/administratorė.

"VAIDILUTĖS" - prityrusių skaučių / 
jūrų skaučių pastovyklė
Aukuro ugnis - begalinė, kaip viltis!

ps. Daiva Mattytė - viršininkė, vyr.sk.v.sl. Vita 
Reivydaitė - pavaduotoja, g.v.v.t.n. Audra Kapačinskaitė 
- komendante, vyr.sk.v.sl.t.n. Rasa Milo - prit.skaučių 
vadovė.

BROWNSEA ISLAND PATIRTIS
Ra, ra - Brown s-e-a!
Ir lietuviai skautai čia!

Vadovai: v.s. Romas Otto - vadas, v.s.dr. Arūnas 
Dailydė, ps.Gailius Senkus, prit.sk. Matas Senkus, 
prit.sk. Kasparas Špokas, prit.sk. Milo Lattanzi, vyr.sk. 
Asia Skilandžiūnaitė.

"MIRGOS" - skaučių / jūrų jaunių 
pastovyklė
Žvaigždės, laužas, miškai
"Mirgos" stovyklauja linksmai!

s. Audra Puzerytė-Viskantienė - viršininkė, ps. Vida 
Skilandžiūnienė - pavaduotoja, vyr.sk. Inga Moss - 
komendantė/meno vadovė.

"ŽARIJOS" - paukštyčių / ūdryčių 
pastovyklė
Žarijos... Skautybės žibanti ateitis!
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Smagu stovėti prie Seserijos stovyklos gairės. (Julytės Vallee 
piešinys)

j.s. Dana Mikužienė - viršininkė, vyr.sk. Eglė 
Sirvinskaitė - komendante, v.sl.t.n. Krista Plačaitė - 
vadovė, s. Audra Lintakienė - vadovė.

"KIBIRKŠTYS" - jaunų šeimų 
pastovyklė
Kibirkštys skraido stovyklos miškuose ir 
skautų mintyse!

s. Paulita Alinskienė - viršininkė, j.v.s.fil. Taiyda 
Chiapetta, vyr.sk.v.sl. Elytė Reklaitienė, vyr.sk. v.sl. 
Linda Rugienienė, g.v.v. Alena Glavinskienė, ps. Lidija 
Gobienė.

Prityrusių skaučių/jūrų skaučių vadovės v.sl.t.n. Rasa Milo, 
v.v.t.n. Audra Kapačinskaitė, ps. Daiva Mattytė ir v.sl. Vita
Reivydaitė rado pačią svarbiausią vietą nuotraukai

Mūsų katiliukas jau kunkuliuoja

Patiems mažiausiems skirta “Kibirkščių” pastovyklė. Jų 
tėveliai stovyklauja jau kelintoj didžiojoj stovykloj, o jie - 
pradeda...

Pasiruošusios nešti skaučių/jūrų jaunių pastovyklės gairelę
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"ŠVYTURYS"
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pastovyklė

Vis geryn! Vis aukštyn! Vis šviesyn! Ad 
Meliorem!

ASS pastovyklės vadija:
v.s.fil. Zita I. Rahbar - viršininkė,
s.fil. Vytenis Kirvelaitis - viršininkės

pavaduotojas/komendantas,
ps.fil. Moacir de sa Pereira - programų vedėjas, 
vyr.sk.fil. Aleksa Moss - programų

vedėja/laužavedė.

Ad Meliorem!

BENDRIJA - "PALANGA"
Stovyklos vadovų ir vyresniųjų 
pastovyklė

Palangos krantai, stovės amžinai!

v.s.fil. Rimantas Griškelis - viršininkas, vyr.sk. v.sl. 
Gina Blinstrubienė - pavaduotoja.

Dienos skautų vyčių/jūrų budžių 
"Tvirtovės karių" pastovyklėje pagal 
pastovyklės viršininką brolį Ričardą -

Į stovyklą.
Dar kartą apibėgu visus mūsų namo kambarius 

Chicagos priemiestyje, patikrinu ar ko neužmiršome. 
Šeima - sesės Taiyda, Maya ir Ariana kantriai laukia 
mašinoje. Kelionė lengva ir gana greita. Sunkiausia 

dalis buvo paskutinės 20 minučių, kai sesei Arianai 
kramtoma guma įsivėlė j plaukus...

Atvažiavom į stovyklą!

Rugpjūčio 9 d., šeštadienis, l-ji TS diena.
Po truputį suvažiuoja skautai vyčiai ir jūrų budžiai. 

Esame 55 broliai iš septynių miestų - Chicagos, Los 
Angeles, Detroito, Toronto, Bostono, New York, 
Cleveland ir vienas iš Floridos.

Pirmas uždavinys - perkelti pusę pastovyklės 
palapinių. Mūsų taip daug, kad netelpame vienam 
rajone. Boy Scouts of America (BSA) stovyklavietės 
darbininkai pastatė daugiau palapinių sekančiam 
rajone. Pagalvojau, kad būtų jaukiau ir smagiau 
stovyklauti viename rajone, kartu, tai broliai dirbo visą 
popietę. Sunkus darbas perkelti palapines iš vienos 
vietos į kitą, nes BSA stovyklavietėse jos sustatytos ant 
medinių platformų.

Vakare pastovyklės laužas atšauktas dėl lietaus. 
Susirinkome visi pastogėje ir, laužavedės vadovaujami, 
dainavome. Smagi pirma diena.

Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Iš ryto, po šv. Mišių, ėjome prie baseino laikyti 

maudymosi egzaminus. Svarbu išlaikyti, nes kitaip BSA 
stovyklavietėse neleidžia naudotis baseinu, nei plaukti 
laiveliais. Broliai nustebo egzaminų sunkumu, bet 
vistiek kiekvienas iš mūsų, net pastovyklės viršininkas, 
egzaminą sėkmingai išlaikė!

Sekantis darbas - pasiskirstyti skiltimis ir 
pasigaminti gaireles. O jos yra ne iš paprastos 
medžiagos, bet iš metalo! Mes tikri kariai.

Po pietų išbandėm skautų ir skaučių paruoštą 
“Global Positioning System” kursą. Nors ir buvo klaidų, 
daug išmokome. Broliai pastatė Brolijos pastovyklės 
vartus, o vakare bendras laužas ir ...vėl palijo! Mes 
smarkūs skautai - net lynojant laužas vyko!

Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Oras puikus. Skautai vyčiai ir jūrų budžiai visą 

dieną bandė įvairiausius užsiėmimus: lipo siena, šaudė 
šautuvais ir strėlėmis. Laisvalaikiu broliai Ričardas, 
Aleksas, Dainius ir Antanas ėjo žuvauti ir pagavo keletą 
žuvų.

Vakare visa pastovyklė dalyvavo skautiškuose 
žaidimuose, kuriuos paruošė stovyklos laužavedžiai. 
Buvo smagu, o dar smagiau, kai sužinojo, kad vakaras 
pratęstas - mūsų pirma oficiali vakaronė!

Rugpjūčio 12 d., antradienis
Mano broliai ir toliai: naudojasi BSA stovyklavietės 

užsiėmimais. Populiariausias - šaudymas šautuvais. 
Joks stebuklas - mes “Tvirtovės kariai”. Smagu 
maudytis baseine, nes vėl puikus oras. Užbaigę
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pionerijos darbus, sportavome drauge su sesėmis. Po 
truputį išmokstame stovyklos dainą. Vakare bus 
bendras laužas; vyčiai ir budžiai ruošiasi pasirodymui. 
Pažiūrėsim kaip bus...

O apie svarbiuosius mūsų darbus dar neparašiau. 
Pagal mūsų šūkį - tarnaujame! Iš mūsų rajono, skautų 
vyčių ir jūrų budžių pastovyklės, kiekvieną dieną keturi 
broliai eina padėti į vilkiukų pastovyklę, budime- 
dirbame prie lipimo sienos, vakarais padedame ūkio 
skyriuje išdalinti naktipiečius, o naktį broliai yra 
stovyklos sargyboje iki 4 vai. ryto. Visai stovyklai saugu.

Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Iškylos diena su vyr. skautėm ir gintarėm! Vyčiai ir 

budžiai pasidalino į tris grupes. Pirmoji grupė 
nuomotais dviračiais važiavo 12 mylių Ohio and Erie 
Canal Towpath keliu ir tada, kartu su dviračiais, grįžo 
traukiniu atgal. Perdavusi šalmus ir dviračius jų 
laukiančiai antrajai grupei, grįžo pėsti į stovyklą (apie 3 
mylias). Antroji grupė traukiniu nuvažiavo 12 mylių ir 
dviračiais grįžo atgal į stovyklą. Iškylos planai 
sudėtingi. Mūsų pastovyklė tokia didelė, kad pritrūko 
dviračių trečiai grupei. Jie žygiavo “Ledges” taku. Buvo 
įdomus penkių mylių kelias.

Vakare skautai vyčiai ir budžiai su gintarėmis ir vyr. 
skautėmis pabaliavojo prie baseino. Turėjom 
havajietišką “luau”! Kai kurie skautai plaukiojo 
baseine, bet dauguma tik džiaugėsi geru oru, gražia 
naktim ir dar gražesnėm sesėmis.

Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Po pusryčių broliai, pilnomis uniformomis, dalyvavo 

jūrų skautų ir skaučių Jūros dienos programoje. 
Kadangi apeigos vyko pievoje, o ne prie ežero, tai sesei 
Kaveckaitei, davus įžodį, jūreiviškas “krikštas” buvo iš 
ąsočio užpiltas vanduo ant galvos... Kiek vėliau pora 
kartų sutrenkė griaustinis ir, nors nelijo, negalėjom eiti 
maudytis į baseiną. Vietoj to vyčiai ir budžiai skiltimis 
ėjo šaudyti, žaisti tinklinį, lipti akmenų siena.

Po pietų vyčiai, budžiai, gintarės ir vyr. skautės 
nukeliavo prie ežero ir visą popietę džiaugėsi 
burlaiviais, kanojomis, baidarėmis. Broliai Antanas, 
Aleksas, Dainius ir Ričardas žuvavo. Puikus laimikis - 
net 15 nemažų žuvų!

Mūsų laukė gardi vakarienė; visi džiaugėsi išgirdę, 
kad gausim koldūnų! Nuleidus vėliavas, Brolijos 
pastovyklėje buvo daromos nuotraukos.

Vakare vyko bendras dainų laužas. Tai buvo 
konkursas. Kiekviena pastovyklė dainavo ir inscenizavo 
po vieną dainą. Visos dainos buvo labai įdomiai 
pristatytos. Mūsų - “Tvirtovės karių” pastovyklės daina 
buvo “Greitai, greitai laikas bėga”. Broliai Tadas ir 
Matas Anužiai, Paulius Jankus ir Viktoras Jučas grojo 
gitaromis, o broliai Tomas Krakauskas ir Darius 

Paznekas su Vytu Reivydu ir Saulium Šležu - šoko. 
Konkurso teisėjai nusprendė, kad iš visų geriausiai 
pasirodė vyčiai ir budžiai! Laužas baigėsi vėlai, broliai 
grįžo į pastovyklę, o brolis Ričardas nuėjo posėdžiauti su 
Brolijos štabu...ir vėl...

Rugpjūčio 15 d.r penktadienis
Žolinės. Po pusryčių nuėjom į stovyklos koplyčią. 

Tėvas/brolis Saulaitis laikė šv. Mišias. Ten kartu 
pašventinom nuostabų kryžių, kurį Chicagos skautai 
vyčiai dovanojo Romuvos, Kanadoje, stovyklavietei.

Po maudymosi, dalyvavom brolio Tomo Dundzilos 
paruoštame visai stovyklai užsiėmime “Baden Powell 
komandiruotės”. Vėliau eisime paklausyti akademikų 
“Karjerų dienos” pranešimų. Šį vakarą - stovyklos 
šokiai, po jų - vakaronė pas akademikus. Bus ilga 
naktis...

Ryt prasideda iškilmių savaitgalis, švęsim 
skautybės jubiliejų, nebebus kada rašyti... Susitiksim 
vėl...

Kyla mūsų lėktuvas į dangų!

Oro skautai IX-oje Tautinėje stovykloje 
Brolis Tomas Dundzila

3...2...1... raketa šnypšdama išlekia į dangų. Beveik 
nebegalima jos matyti. Po sekundės pasimato parašiutas 
ir ji pradeda lėtai leistis atgal į žemę. Skautai bėga ją 
sugauti ir vėl paleisti.

Tvirtai nusistatę sesės ir broliai, oro skautai 
kandidatai, kontroliavo lėktuvus radio siųstuvais, leido 
raketas j dangų, statė balzos medžio lėktuvus ir mokėsi 
apie aviacijos žemėlapius. Vienas kitam padėjo, kai 
nesuprato ką reikia daryti. Kai baigdavosi kasdieninis 
užsiėmimų laikas ir skautai buvo laisvi, tik mažas 
skaičius naudojosi laisvalaikiu - dauguma likdavo ir
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toliau statyti ar skraidinti modelius.
Pastebėjau kelis vaizdingus momentus:
“Iš kur šis lėktuvas?” - klausė vadovas.
“Iš Australijos!” - sušuko oro skautai kandidatai.
“Kaip atpažįstate?”
“Nes yra kengūra”
“O šis?”
“Iš Lietuvos, nes yra tas kryžius”
“Vyčio kryžius” - pridėjo kita.

Pirmą dieną, statant lėktuvus iš balzos medžio, sesė 
Lija Hoffman labai tvarkingai ir atidžiai atliko smulkų 
darbą. Ji beveik baigė statyti viso lėktuvo sparno rėmus. 
Nuostabus atsiekimas, nes sesė Lija tik 11 metų 
amžiaus.

Atidaręs radio siųstuvo kontroliuojamą lėktuvą 
(remote control), brolis Povilas Grigutis išėmė 
instrukcijų knygutę ir prisegė ją ant sienos, kad būtų 
lengviau sekti instrukcijas, kai jis montuoja lėktuvo 
dalis. Be to, atlikęs kiekvieną žingsnį, jis tvarkingai 
pažymėjo atliktą darbą.

Sunku apsakyti oro skautų džiaugsmą, kai 
pakilo pirmas lėktuvas ir išlėkė pirma raketa į dangų. 
Skautams tai tik žaidimas ir nuotykiai, bet, iš tiesų, tai 
vyksta nuostabi saviaukla. Už atliktus darbus jie tuoj 
prisisegs oro skautų sparnus.

Dėkojame a.a. s. Gediminui Janutai, už 
duosnų palikimą ir viltį, kad ateityje oro skautai 
tebesieks dangaus viršūnių.

(Iš "Jubiliejaus aidai” Nr.3)

ORO SKAUTŲ ĮSAKYMAS 2008-1

2008 m. rugpjūčio 15 d.
IX Tautinė stovykla, Camp Manotoc, OH

Skelbiu, kad sekantys broliai ir sesės sėkmingai baigė 
oro skautų kandidato programą ir leidžiu jiems duoti 
įžodį:
Adomas Craig, “Rambyno” tuntas, Toronto
Aras Klimas, “Pilėnų” tuntas, Cleveland 
Darius Čepulis, “Pilėnų” tuntas, Cleveland 
Dominykas Grigutis, “Rambyno” tuntas, Toronto 
Erikas Laignel, “Mindaugo” draugovė, Washington 
Indrė Hirt, “Nerijos” tuntas, Chicago 
Lija Hoffman, “Nerijos” tuntas, Chicago 
Linas Aleknavičius, “Rambyno” tuntas, Toronto 
Lukas Gabrys, “Rambyno” tuntas, Toronto 
Martynas Širvinskas, “Rambyno” tuntas, Toronto 
Matas Zenkevičius, “Rambyno” tuntas Toronto 
Olivija Petry, “Aušros vartų-Kernavės” tuntas, Chicago 
Paulius Putrimas, “Rambyno” tuntas, Toronto 
Perkūnas Reventas, “Mindaugo” draugovė, Washington 
Povilas Grigutis, “Rambyno” tuntas, Toronto 
Tėriukas Petry, “Lituanicos” tuntas, Chicago 
Tomas Keveza, “Rambyno” tuntas, Toronto.

Naujiems oro skautams linkiu budėti, bręsti gražioje, 
skautiškoje šeimoje ir vis siekti dangaus viršūnės.

Budėk!
p.s.v.fil.s. Tomas Dundzila

Oro skautas

Naujieji oro skautai ir skautės klausosi pr.s.v. s.fil. Tomo Dundzilos įsakymų. Brolis Tomas šiais metais atgaivino oro skautų veiklą 
sąjungoje.
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Tautinės stovyklos laikraštėlio “Jubiliejaus aidai” redaktorės 
j.s.fil. Virga Rimeikienė ir ps. Aušra Jasaitytė-Petry

Trys kartos skautybės darbuose - dukraitė g.v.v.t.n.Vaiva 
Rimeikaitė, Tautinės stovyklos leidinio viršelio autorė, močiutė 
j.v.s. Genovaitė Treinienė, Skaučių Seserijos Garbės Gynėja ir 
dukra j.s.fil. Virga Rimeikienė, Tautinės stovyklos laikraštėlio 
“Jubiliejaus aidai” redaktorė.

Tris dienas stovykloje vyko ypatingi užsiėmimai, pritaikyti 
kiekvienai amžiaus grupei - “Baden-Powellio komandiruotės”, 
kurios vakare baigdavosi Mafekingo naktiniu žaidimu.
Programos sudarytojas ir vedėjas brolis Tomas Dundzila - 
“Jaunas Baden-Powell” su padėjėjais s.v. Kaziuku Šoliūnu (k.) 
ir v.s.fil. Dalia Povilaitiene

Sesė Dalia Povilaitiene, dvi dienos po stovyklos atsiuntusi 
“Skautų aidui" beveik 1000 nuotraukų, su iš Australijos į 
Tautinę stovyklą atvykusia v.s. Danute Lynikiene.

Programa bendrijos pastovyklėje 
v.s.fil. Rimantas Griškelis

IX-os Tautinės stovyklos Bendrijos pastovyklė 
“Palanga” susilaukė apie 30 stovyklautojų, iš kurių 
nemaža dalis pasirinko gyventi savo atsivežtose 
palapinėse. Čia apsigyveno stovyklos vadija, įvairūs kiti 
stovyklos pareigūnai, svečiai ir skautai-skautės, kurie, 
daugelį metų dirbę mūsų eilėse, dar vis jaučia stiprų 
patraukimą praleisti 10 dienų gamtoje, skautiškos 
šeimos tarpe, pažįstamų bei ilgamečių draugų būryje.

Minint lietuviškosios skautijos gražią 90 metų 
sukaktį, pastovyklei parinktas “Palangos” vardas 
primena Baden-Powellio ir kitų svečių apsilankymą 
Lietuvoje prieš 75 metus skautų sąskrydyje Baltijos 
pajūryje. Mūsų šūkis - “Palangos krantai stovi amžinai” 
mini ne tik Palangos puikias smėlio kalvas, bet ir įžiebia 
viltį, kad lietuviška skautija gyvuos amžinai visuose 
pasaulio kraštuose.

Bendrijos pastovyklės programos temos buvo 
įdomios ne tik Bendrijos, bet ir kitų pastovyklių sesėms 
ir broliams:

Diskusijos apie ateinančius JAV vadovybės 
rinkimus, jų kandidatus ir partijų siekimus, užbaigiant 
“slaptu balsavimu” renkant naują prezidentą. Brolis 
Saulius Anužis, Michigan Republican Party Chairman, 
ypač įdomiai pristatė Respublikonų partijos pozicijas.

Linas Gylys, prelegentas atstovaujantis Alcoholics 
Anonymous, supažindino klausytojus su alkoholizmo 
liga, alkoholikų silpnybėmis, jų šeimų pergyvenimais bei 
šios sunkios ligos ydomis.
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Brolis kun. Antanas Saulaitis vadovavo ryto 
susimąstymui, o popiet supažindino visus su skirtumais, 
panašumais ir konfliktais tarp Krikščionybės ir Islamo 
tikybų.

Sesė Danutė Lynikienė, atvykusi iš tolimos 
Australijos, supažindino su LSS veikla savo pasaulio 
kampelyje.

Brolis Vytenis Lietuvninkas, advokatas eiliniame 
gyvenime, kalbėjo apie “Trusts, Wills and Estates”.

Smith Barney Sr. Vice President Paulius Majauskas 
išdėstė įvairius aspektus apie finansinį planavimą.

Brolis Vytautas Šliūpas kalbėjo įdomia tema apie 
“Auksučius” - ūkininkystės bandymus Lietuvoje.

Brolis Gintaras Plačas pravedė diskusijas apie LSS 
ateities uždavinius, siekimus bei svarbius, prieš akis 
stovinčius, sprendimus.

“Palangos” stovyklautojai, atsinaujinę skautiškoje 
dvasioje, nekantriai laukia sekančios Jubiliejinės 
stovyklos 2013 metais!

(Iš “Jubiliejaus aidai” Nr. 3.)
Maratonų bėgikas v.s. Donatas Ramanauskas stovykloje 
prisitaiko mažųjų žingsneliams.

ŠVENČIAM IR DŽIAUGIAMĖS!

Prieš 10 metų mes stovyklavom VIII 
Tautinėj stovykloj

Nuleista virš medžių 
viršūnių plevėsavusi IX 

Tautinės stovyklos gairė.
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Ūdrytės ir paukštytės pasiruošusios paradui Nuo jaunystės mokėmės, kad šlipsą gali daug kam pritaikyti...

Vaje! Kokie gražūs vadovai! Iškilmių savaitgalio programoje - ir dabartis, ir praeitis. Sesių 
skiltys pozuoja prie praėjusiu tautinių stovyklų gairių.

Kai atnešė į aikštę II Tautinės stovyklos gairę - turėjome toj 
stovykloj buvusį! Sveikinam s. Povilą Stelmoką!
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ŠVENČIAME 90 METŲ SUKAKTĮ

IX TAUTINĘ STOVYKLĄ REMIA:

s.Bronius ir vs. Birutė Banaičiai, Abington, MA, v.s. Danguolė Banevičienė, W.Hartford, CT, s. 
Ramūnas irs. Irena Bužėnai, Henderson, NV, v.sl.Elena Čižinauskienė, Orland Park, IL, Danutė Cline, 

Unicoi, TN, vs. Tadas Dabšys, Los Angeles, CA, Hartfordo Skautija per s.Vytą Nenortą, vs. Laima 
Jarašūnienė, Santa Monica, CA, vs. Sofija Jelionienė, Darien, IL, jvs. Bronius Juodelis, Darien, IL, 
vyr.sk.Elena Karaliūnienė, a.a. v.s.Alekso Karaliūno atminimui, Lemont, IL, v.sl. Nijolė Kaveckienė, 
Oak Lawn, IL, vs. Česlovas Kiliulis, Lexington, MA, s. Stasė Korienė, Santa Monica, CA, Ed ir ps. 

Sigita Krakauskai, W.Hartford, CT, fil.Juozas ir fil. Daila Liubinskai, Oak Lawn, IL, dr. Stepas ir dr. 
Giedrė Matai, Brecksville, OH, fil. Leonas Maskaliūnas, Palos Heights, IL, Dr.Vytautas irvyr.sk. Aldona 
Mauručiai, Kirtland, OH, Janina Miknaitienė, a.a. v.s.fil. Sigito Miknaičio atminimui, Darien, IL, v.s.fil. 
Lilė Milukienė, Plainview, NY, fil.Algirdas ir vs.fil.Amanda Mulioliai, Euclid, OH, v.s.Alė ir v.s.Vytautas 
Namikai, Elmhurst, IL, j.v.s. Elena Namikienė, Wasaga Beach, ON, Gintra Narienė, Darien, IL (c.o. 
Elena Namikienė), Nijolė Nelson, Chicago, IL, Vyr.skaučių židinys “Vilija", New York, per vs.fil.Lilę 
Milukienę, ps.Daiva Orentienė, Ellicott City, MD, v.s. Antanas ir Emilija Paužuoliai, Chicago, IL, 
s.Mirga Pažemėnienė, Rancho Palos Verdes, CA, Regina Petrauskienė, Euclid, OH, s.v.ps. Dainius ir 
s.fil. Nida Petroniai, Willowbrook, IL, s.Regina Petrutienė, W Hyannisport, MA, Vladas ir ps. Valerija 
Plepiai, Lemont, IL, ABR Printing/A.Augaitis, Chicago, IL, Prel.s. Juozo Prunskio fondas/LF, Lemont, 
IL, s.fil.Marytė Puškorienė, Cleveland, OH, Virginija Puzeris, Toronto, ON, Prisikėlimo Kredito 
Kooperatyvas, Toronto, ON per Ritą Norvaiša, vs.fil.Ritonė Rudaitienė, Lemont, IL, Vyr.skaučių 
"Sofijos Čiurlionienės” būrelis, Chicago, IL, "Šatrijos Raganų” būrelis Hamiltone, per v.s. Antaniną 
Vilimienę, vyr.sk. Mirga Šulaitienė, Glen Cove, NY, “Sietuvos” draugovė, Lemont, IL per ps.lreną 

Kirkuvienę/s.Nijolę Balzarienę, s. Regina Smolinskienė, Orland Park, IL, fil.Renata Variakojytė- 
Staniškienė, Burr Ridge, IL, Povilas ir Nijolė Stelmokai, Orland Park, IL, Bronė Taorienė, Rocky River, 
OH, j.v.s. Genė Treinienė, Orland Park, IL, Vincas ir Teresė Urbaičiai, Mayfield Hts., OH, Algis ir 
ps.fil.Dalia Urbučiai, Palos Heights, IL, v.s. Marija Vasiliauskienė, Toronto, ON, ps.fil.Aldona 
Venckūnienė, Santa Monica, CA, "Senas Vilkas”, Miške,JAV, vs.fil.Eugenijus ir vs.fil.Irena Vilkai, 
Valencia, CA, fil. Birutė Vilutienė, Schererville, IN, Aleksas ir sk.Danguolė Vitkai, Palos Heights, IL, 
Vydūno fondas, Chicago, IL, fil.Vladas ir fil.Julytė Žukauskai, Riverside, IL.

Skautiškas ačiū!!!

Kviečiame ir visus kitus Seses ir Brolius savo dalyvavimu
ir auka prisidėti prie Lietuviškosios skautybės jubiliejaus šventės.

v.s.fil. Gintaras Plačas
LSS Tarybos Pirmininkas, IX Tautinės stovyklos viršininkas
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Olave Baden-Powell
IX Tautinėje stovykloje buvo prisimintas prieš 75 m. vykęs Lietuvos skautų sąskrydis 1933 m. Palangos 

pušyne, kuriame lankėsi Pasaulio skautų Įkūrėjas Lord Baden-Powell su žmona Olave ir 650 anglų skautų ir 
vadovų.

Po Il-ojo Pasaulinio karo, jau išeivijoje, Pasaulio skaučių vadę Olave Baden-Powell sutiko keli mūsų sąjun
gos nariai. 1965 m. Anglijoje su Lady Baden-Powell susitiko v.s. Juozas Maslauskas, s.Gajutė Valterytė-O’Brien 
s.Gilma ir v.s.Bronius Zinkai, ir įteikė lietuvaičių skaučių albumą. 1961 m. Pasaulio skaučių Vadė Bostone, MA, 
priėmė “Baltijos” tunto tuntininkę s. Stefą Subatkevičienę-Subatienę ir skautes, o 1955 m. matėsi su Los Angeles 
lietuvaitėmis skautėmis.

MONTREAL. CANADA

My dear Mrs Subatkcoieius

1955 m. Los Angeles, CA, Lady Baden-Powell 
sveikinasi su Laima Stančikaite, stebi - 
Danguolė Pulkauninkaitė-Bartkuvienė, Violeta 
Mitkutė-Gedgaudienė. Nuotraukoje nesimato 
sesių Vidos Mikuckytės ir Daivos Tamulaitytės.

Here I am ,far away again already , embarking on a 
long tour across Canada .

But without even o&e more day's delay I must send you

this note to thank you very much for yout share in making

me welcome in Boston this we,ek your Guides,and also 

to tell you how touched I was to receive that beautiful • 

bunch of flowers ,which I think YOU must have sent to me, 
though there was no name and address in the box 1

I also had a telegram from some Lithuanian Guides

in Chicago ,and I do think it is nice of you all to welcome

1976 m. Pasaulio skautų gilwellistai šventė 50 
metų veiklos sukaktį. Gilwell Parke, Anglijoje, 
dalyvavo virš 100 vadovų-gilwellistų iš JAV, tarp 
jų ir v.s. Česlovas Kiliulis, nuotraukoje matomas 
su Lady Baden-Powell.

2008 RUGSĖJIS-SPALIS

in thisw way ,in this NEW CONNTRY, where--you are now Making 
your homeafe I hope that you will link up fully with

the Girl Scouts help them to build up their own Scouting
work , as they , in their turn, would wish to help you

to feel that you belong to their Branch of the WJRH) Guide
Sisterhood •

With cordial 
sent to me yesterday.

thanks for Jhosr lovely flowers you so kindly

A C.N.R. HOTEL OPERATED BY HILTON HOTELS INTERNATIONAL

Pasaulio skaučių Vadės laiškas s. Stefai Subatienei.
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s. Viktoras Kučas
mirė 2008 m. liepos 17 d., Lockport, IL

Brolis Viktoras į skautybę įstojo vilkiuku 
Kybartuose.

Chicagoje priklausė skautų “Lituanicos” tuntui, 
buvo draugininku, vadovu stovyklose ir tuntininku 
1960 m., LSS Tarybos nariu - 1961-1963 m. Taip pat 
priklausė skautų vyčių “pulk. Juozo Šarausko” židiniui.

s. Viktoro ir v.s. Reginos šeimoje užaugo skautai ir 
vadovai - Linas ir Viktorija, skautauja ir anūkėliai.

s. Vladas Stasiliunas
mirė 2008 d. liepos 18 d., Melbourne.

Brolis Vladas Australijos rajono vadijoje buvo 
tiekimo skyriaus vedėju, skautų tėvų komiteto 
pirmininku bei “Džiugo” tunto tuntininku 1969-1973 
m. Melbourne.

s.v. Viktoras Kizlaitis
mirė 2008 m. rugpjūčio 12 d., Oak Lawn, IL

Įsteigus Chicagoje lietuvius skautus, brolis Viktoras 
buvo pirmoje “Žalgirio”/”Lituanicos” tunto vadijoje, 
1949 m. vadovavo vilkiukams, o 1953-1954 m. ėjo 
instruktoriaus, tunto reikalų vedėjo pareigas. Dar apie 
1959 m. stovyklavo Rako stovyklavietėje.

ps.fil. Liudas Volodka
mirė 2008 m. rugpjūčio 14 d., Westmont, IL 
sulaukęs 66 metę.

Brolis Liudas yra buvęs draugininku skautų 
“Lituanicos” tunte ir, kol skautybėje augo jų vaikučiai, 
stovyklavo kartu Rako stovyklavietėje, labai daug 
gelbėjo “Aušros vartų” ir “Lituanicos” tuntams.

Liaudies meno mėgėjas, brolis Liudas margindavo 
nepaprasto grožio margučius, Tautinių šokių šventės 
metu 2004 m. Chicagos miesto centre demonstravo šį 
meną ir buvo nuolatinis vyr. skaučių būrelių ruošiamų 
priešvelykinių sueigų prelegentas.

v.s. Janina Mikutaitienė
mirė 2008 m. rugpjūčio 19 d., Chicago, IL

JI NEATSISAKĖ DARBŲ...
v.s. Janina Arlauskaitė-Mikutaitienė paliko šią 

žemę sulaukusi 79 metų. Gimė Lietuvoje, Kaune.
Sesė Janina 1945 m. įstojo į skaučių eiles “Šatrijos” 

tunte, Wuerzburge, Vokietijoje, o lietuvių gimnaziją 
baigė 1949 m., Hanau stovykloje. Tais pačiais metais 
atvyko su tėvais į JAV Chicagą, sukūrė šeimą su Mečiu 
Mikutaičiu. Netrukus įstojo į skaučių “Aušros vartų” 
tuntą.

Per 40 metų nesuskaitomas valandas, dienas, metus 
ji skyrė skautybei; ypač ilgai vadovavo jaunesniosioms 
skautėms - paukštytėms, o jos tiesiog pamilo ją. 
Stovyklose ji buvo vadinama “Didžiąja paukšte”. 1972 ir 
1973 m. stovyklose buvo paukštyčių rajono viršininke, 
1975 m. - “Aušros vartų” tunto, “Sutartinės” stovyklos 
viršininke ir ilgametė “Aušros vartų” tunto vadijos narė.

Šalia darbo tunte, Janina Skaučių Seserijos vadijoje 
1970-1975 m. buvo jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja, 
1976-1981 m. - Skaučių Seserijos Vyriausios 
Skautininkės, v.s. Irenos Kerelienės Pavaduotoja. Ji 
skaitė paskaitas vadovių suvažiavimuose, kursuose, 
rašė skautiškomis temomis spaudoje. Janina neatsisakė 
darbų - mažų, ar didelių. Ji priklausė “Pelėdų” skilčiai, 
kuri paruošė knygą “Sese, budėk!” (1981 m.), 1988- 
1998 m. buvo “Pelėdų” - “Skautų aido” redakcijos 
skilties nare, viena suredagavo dvejis “Skautų aido” 
numerius - 1981, vasario mėn. ir 1989 m. “Aušros 
vartų” tunto 40-tai veiklos sukakčiai paminėti.

Janina buvo ne tik darbšti, pavyzdinga skautė, bet 
ir nuostabiai mylinti šeimą motina ir žmona. 
Vaikučiams augant, ji stengėsi daugiau laiko skirti 
šeimai. Skautiškos minties vedama dirbti Dievui, 
Tėvynei ir artimui, su kitomis sesėmis, irgi norinčiomis 
dirbti skautybės ribose, susibūrė “Kng. Gražinos” vyr. 
skaučių būrelyje, įkurtame sesės Aldonos Palukaitienės 
pastangomis. Skautiškoji veikla tęsėsi - talka Kaziuko 
mugėse, stovyklose. Ruošėme vaikams vaidinimus; po 
labai pavykusio “Meškiuko Rudnosiuko” spektaklio, 
lėšas paskyrėme “Eglutės” žurnalo dviejų numerių 
išleidimui, rengėme meno parodas, suorganizuota 
“Aušros vartų” tunto 25-tos sukakties šventė.

Sesės Janinos ir kitų sesių pritarimu, aktyvią 
skautybės veiklą dalinai papildėme darbais įvairiose 
labdaros organizacijose - pagelba artimui čia ir 
Lietuvoje. Vaikučiams su didelėmis regėjimo negaliomis,
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per prof. Vytauto Landsbergio fondą buvo pasiųstos 
didelės specialių akinių siuntos j Lietuvą.

Mūsų sesė Janina buvo mūsų skautiško būrelio 
širdis: jautri visiems, tolerantiška, gražiu humoru, 
gražaus žodžio meistrė, gilių minčių reiškėją.

Kai aplankėme Ją jau silpną ir beviltiškai sergančią, 
patyrėme jos begalinį ramumą, tokį, kai žmogus pajunta 
Dievo buvimą šalia. Savotiškai nurimome, aplinkui 
jautėme šeimos ramybę, šviesą, kuri supo mus.

Taip, mūsų sesė Janina buvo mūsų širdis.
Šioje netektyje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

šeimai - mylimam vyrui Mečiui, vaikams - Mindaugui, 
Vilijai, Sigutei ir Aušrelei su šeimomis. Liūdime kartu.

Sesės Irenos Šerelienės žodžiais -
Dievo rankose žemė ir saulė
Ir šešėlius suglaudus naktis,
Dievo rankose giesmės pasaulio
Ir pražydęs aušra ilgesys.
O Tau, brangi sese Janute, atlikusiai savo pareigą 

šeimai, Dievui, Tėvynei ir žmogui, Dievo prieglobstyje 
tebūna ramu ir šviesu.

Su meile ir malda -

Tavo sesių Gražiniečių vardu - 
s. Aldona Kaminskienė

Koplyčioje, šermenų metu, su s. Janina 
Mikutaitiene atsisveikino bei šeimai užuojautą 
pareiškė:

s. Aldona Kaminskienė, Chicagos “Kng. Gražinos” 
vyr. skaučių būrelio vardu,

v.s. Irena Kerelienė, buvusi Skaučių Seserijos 
Vyriausioji Skautininke,

ps. Rasa Ramanauskienė, “Aušros vartų-Kernavės” 
tunto vardu,

v.s. Antanas Paužuolis, “Lituanicos” tunto vardu,
Sesė Joana Krutulienė, Lietuvos Dukterų draugijos 

pirmininkė,
Salomėja Daulienė, Lietuvių R. Katalikių moterų 

sąjungos vardu,
Vytas Senda, Brighton Parko apylinkės LB valdybos 

pirmininkas.

Šeimos vardu - dukros Vilija ir Sigutė padainavo 
Vyties Nemunėlio “Kas paleido, kaip margą drugelį” 
skirtą Mamytei.

Prie karsto budėjo uniformuotos “Kng. Gražinos” 
būrelio bei “Aušros vartų-Kernavės” tunto sesės 
skautės.

ISSISKIRIANT
v.s. Janinos Arlauskaitės-Mikutaitienės, 

priklausančios “A.V” tuntui, gera draugė Lietuvoje, 
poetė Janina Degutytė savo poezijoj rašė: “nešu Tau 
eilėraštį”. Bet mes, sese Janute, neatnešėm Tau 
eilėraščio, nes Tu pati per 40 darbščių metų parašei 
skautijai ilgiausią, gražiausią poemą. Mūsų mintyse dar 
tebesišypso Tavo veidas, girdisi niūniuojama daina, 
maži juokeliai ir rimti patarimai sveikos, skautiškos 
nuovokos.

Labiausiai, tačiau, sesė Janina mėgo paukštytes. 
1973 m. Jubiliejinėje stovykloje buvo paukštyčių 
pastovyklės, pavadintos “Rytmetėliu”, viršininke. 1975 
m. sesė Janina buvo tunto stovyklos Rakė “Sutartinės” 
viršininke. Ilgainiui stovyklos “Sutartinės” daina 
pasidarė LSS oficialiąja daina. 1976 m. sesė Janina buvo 
išrinkta VS. v.s. Irenos Kerelienės pavaduotoja, vis dar 
priklausydama “A.V” tunto “Kng. Gražinos” būreliui.

Vieną ramų vakarą, brangi Janute, niekam nieko 
nesakiusi, debesėliu peržengei slenkstį ir lengvais 
žingsniais nuėjai saulės taku į savo saulėlydį. Nesakom 
Tau “Sudie”, tik “iki pasimatymo”, nes, mūsų epochai 
baigiantis, ir mes išeisime savo takais prie gyvojo 
vandens anapus saulės, anapus žvaigždžių.

Netekties valandose nuoširdžiai užjaučiame sesės 
Janinos vyrą Mečį, vaikus: Mindaugą, Viliją, Sigutę ir 
Aušrinę su šeimomis. Liūdime kartu su šeima, su 
skautija ir bičiuliais.

Išleidžiame Tave, sese Janute, mylinčiai ir su 
malda.

s. Irena Serelienė

Per Kūčias būrelyje dar buvome kartu... Sėdi: Irena Šerelienė, 
Mylita Lauraitienė, Regina Krištopaitienė, Janina 
Mikutaitiene. Stovi: Rūta Bartkienė, Aldona Kaminskienė, 
Rūta Spurgienė, Dana Gierštikienė, Valė Plepienė ir Regina 
Smolinskienė.
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KANADOS RAJONE

10-metis “Šatrijos Raganų” 
būrelyje

“Šatrijos Raganų” skautininkių būrelio, Hamiltone, 
10-ties metų sukaktį buvo numatyta atšvęsti š.m. 
birželio 3 d. sesės Lėlės ir jos vyro sodyboje, pasidžiaugti 
gražia gamtos aplinkuma, ir prie laužo prisminti 
jaunystėje dainuotas dainas bei nuotykius stovyklose. 
Deja, diena pasitaikė lietinga ir teko slėptis nuo lietaus 
sesės Lėlės namuose.

Sueigoje dalyvavo viešnios iš Toronto - LS Seserijos 
atstovė s. Rūta Lemon ir j.v.s. Elena Namikienė. Sueigą 
mūsų vadovė sesė Tone Vilimienė pradėjo malda, 
sukurta v.s.B.Vindašienės, kurią ji pritaikė mūsų 
būreliui:

“Palaimink, Viešpatie, seses
Suėjusias Tavo vardu
Tarnauti Lietuvai ir žmogui
Bendrom jėgom, kartu.

Težydi mūsų “Šatrijos Raganos’
Bujoja skautiški darbai,
Tejungia širdis Lietuva,
Džiaugsmu tevirsta mūs vargai.”

Pasistiprinusios prie gausiais, suneštiniais valgiais 
paruošto stalo, tęsėme sueigą. Iš Tonės kruopščiai 
paruošto, nuotraukomis, eilėraščiais ir straipsniais 
paįvairinto albumo ji paskaitė 10-ties metų veiklos 
apžvalgą. Mūsų sueigos buvo įvairios; kartais 
pakviesdavom pokalbiui mus įdomaujančios srities 
specialistus, proginėms sueigoms sesės Liuda ir Marytė 
paruošdavo ir vadovaudavo specialioms programėlėms; 
lankėme mūsų mirusių skaučių,-tų kapus uždegdamos 
žvakutes. Finansiniai esame parėmusios skaučių 
vienetus Lietuvoje, vaikų fondus, stovyklas, “Skautų 
aidą”. Apžvalgą sesė Tone baigė šiais žodžiais:

Žilas plaukas kamuoja mus visas,
Bet visos stengiamės savo šūkį įvykdyti:
Tegyvuoja Vienybė - Draugystė
Mūsų “Šatrijos Raganų” širdyse.

Seserijos Atstovė sesė Rūta Lemon papasakojo apie 
skautininkių sueigą įvykusią Toronte, apie esamus ir 
būsimus pakeitimus, ir ateinančius LSS vadovybės 
rinkimus.

Sesės Liudos paskaitytu eilėraščiu prisiminėm 
ištremtuosius į Sibirą ir užbaigėm pritaikyta daina. 

Toliau sekė sesių Liudos ir Marytės paruošta 
jumoristinio pobūdžio programėlė - eilėraščiai, kupletai, 
mėgiamos dainos. Tačiau svarbiausia sukaktuvinės 
sueigos dalis vyko prie saldumynais apkrauto stalo, kur 
puikavosi sukaktuvinis tortas, kurį sesė Irena, net 
sunkios ligos kamuojama, pasiryžo iškepti. Sudainavom 
sau “Ilgiausių Metų”, o kiek jų bus - kas žino... Tonei 
teko maloni pareiga tortą prapjauti ir padalinti. Kaip ir 
per praėjusius 10 metų, ši sueiga irgi buvo baigta 
tradicine ‘Ateina naktis”.

Sesė Danutė G.

“Šatrijos Raganų” būrelis sukaktuvinėje sueigoje birželio 3 d., Hamiltone.
Sėdi - Aldona Stanaitienė ir Irena Zūbienė, stovi iš k.: Lėlė Kontenienė, 
Marytė Kalvaitienė, Liuda Stungevičienė, Regina Bagdonienė, Rūta Lemon, 
Elzė Simonavičienė, Irena Jokubynienė, Antanina Vilimienė, Elena 
Namikienė ir Danutė Gutauskienė. Trūksta Onutės Jusienės ir Danutės 
Kairienės.

Nuotr. Aldonos Pietrantonio

Būrelio vadovė Antanina Vilimienė skaito pranešimą apie 10-ties metų 
veiklą. Nuotr. Aldonos Pietrantonio
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Prityrusių skaučių įžodis 
Toronte

S .m. birželio pabaigoje devynios “Šatrijos” 
tunto skautės davė prityrusios skautės 

įžodį. Prit. skaučių draugininke Julija Valiulytė 
su skaučių draugininke Ramune Jonušonyte 
įžodžio šventę suruošė labai gražioje vietoje - 
parko pusiasalyje, iš kurio saulėlydyje 
nuostabiai atrodė Toronto miestas. Nuotraukas 
darė skaučių draugininkės pavaduotoja Vaida 
Simonavičiūtė.

Sesė Rūta

Lietuvos Trispalvę įžodžiui laiko prit.sk. Kristina Marijošiūtė

Aš pasižadu...

Gėlėmis apdovanotos naujos “Šatrijos" tunto “pritcės”! Stovi 
- Audra Stončiūtė, Indrė Ramanauskaitė, Alma 
Ramanauskaitė, Larisa Saplytė, Rūta Rėkutė, Daiva 
Ramanauskaitė. Klūpi - Raminta Petrauskaitė, Samantha 
Gorytė ir Veronika Jonuškaitė.
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M. JAV VIDURIO RAJONE

Prisiminimai "pulk. Juozo Šarausko" židinyje

seniai
auto-

Amži-
Juozo

s. Romo Povilaičio paruoštos žvakės 
mirusių Brolių atminimui

“Neateik manęs palydėti, 
geriau šiandien kartu pavalgy
kim vakarienę” - labai 
skaitytas, neatmenamo 
riaus posakis.

Daugelį savo brolių 
nybėn palydėję, “pulk.
Šarausko” židinio, Chicagoje, 
skautai vyčiai š.m. liepos 12 d., 
Lemont, IL, susirinko kartu pa
pietauti, kartu pabūti, prisi
minti.

Židinio seniūnas prit. skau
tas vytis s. Romualdas Povilaitis 
į šią sueigą pakvietė ir mirusiųjų skautų 
vyčių žmonas. Ant juostomis puošto stalo 
stovi baltos žvakės su skautų Lelijėle šalia. 
Kiekvienam išlydėtam broliui R. Povilaitis 
padarė po žvakidę ant marmuro plokštelės 
ir net gėlytei įmerkti pritaisė vamzdelį.

Po gardžių pietų “Two Rivers” 
restorane, brolis Romas kreipėsi į seses ir 
brolius pranešdamas, kad ši sueiga yra pa
skutinė ir -

“Mes daug metų budėjome, turime 50- 
ties metų garbingą ir mūsų artimui 
naudingą praeitį. Visi mūsų nariai, 
kiekvienas pagal savo išgales, esame dirbę 
įvairiose pareigose Lietuvių Skautų 
Brolijoje daugelį metų. Patys nesigirdami, 
nes tai nedera skautiškai dvasiai, turime 
konstatuoti, kad mūsų gyvenimas 
nebuvo bergždžias, ir mes prisidėjome 
prie skautiškojo tikslo tarnaudami 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Žmogaus gyvenimas, palyginus su 
mylima gamta yra labai trumpas. 
Ąžuolai gyvena šimtus metų, o mes 
esame naudingi sau ir kitiems daug 
trumpiau.

Dalis mūsų dar aktyviai dalyvauja 
įvairioj veikloj, visada žinodami, kad 
skautu esame visą gyvenimą ir mūsų 
šūkis yra TARNAUTI. Tai ir tarnau
jame kol mūsų akys mato, ausys girdi, 
protas veikia ir kojos neša.

Daugelis mūsų brolių ir sesių jau 

Už a.a. Sigitą Miknaitj, buv. LSS 
Tarybos Pirmininką, Brolijos Vyr. 
Skautininką, žvakę uždega 
Janina Miknaitienė.

Už a.a. Vladą Rupinską, buv. LS 
Brolijos Garbės Gynėją, žvakę už
dega s.v.ps. Regimantas Vedegys.

iškeliavę į Amžinybę. Jie ramiai 
ilsisi, nes Dievas matė, kad Jų 
darbai žemėje jau baigti. Ir nors 
mums jie buvo dar labai 
reikalingi paduoti ranką viens 
kitam einant per gatvę... - 
turime sutikti su Dievo valia.

Šiandien prisimenam mūsų 
mirusiuosius brolius: Vytautą 
Balzarą, Aleksą Pocių, Joną 
Paronį, Algį Milašių, Algį Šležą, 
Antaną Jarūną, Modestą 
Jakaitį, Zigmą Jaunių, Vladą 
Rupinską, Vytautą Petrauską,

Vitalį Damijonaitį, Vaclovą Plioplį, Vytenį 
Statkų, Romą Račiūną, Juozą Toliušį, 
Albertą Kerelį, Liudą Ramanauską, 
Aleksą Karaliūną, Sigitą Miknaitį ir tylos 
minute juos pagerbiame.”

Už savo mirusius vyrus - skautus 
vyčius žvakes uždegė - s.Nijolė 
Balzarienė, s.Zina Pocienė, fil. Mylita 
Milašienė-Lauraitienė, j.s. Vida 
Račiūnienė, v.s. Irena Kerelienė, v.sl. Alė 
Karaliūnienė, Janina Miknaitienė. Už 
kitus brolius žvakes uždegė skautai 
vyčiai/skautininkai - Gediminas 
Deveikis, Raimundas Korzonas, Jurgis 
Prapuolenis, Regimantas Vedegys, 
Romas Puodžiūnas.

Kai uždegę žvakes nunešė jas ant 
stalų, visur sužibo liepsnelės lyg mus 
palikusieji būtų buvę kartu. Buvome 
labai dėkingi broliui Romui Povilaičiui 
už taip gražų brangių žmonių 
prisiminimą.

Nors Sąjungos vienetų sąrašuose 
“pulk. Juozo Šarausko” židinio vardo ir 
nebus, bet jo nariai ir toliau dirbs 
įvairiuose skautiškuose ar lietuvių 
visuomenės darbuose. Tos kartos 
skautai vyčiai pilnai išpildo savo 
tradicinės dainos žodžius - “...nors tu 
ir viens, būk kaipo pliens...”

Alė Namikienė
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Dariaus ir Girėno skrydžio sukaktis

Dariaus ir Girėno skrydžio iš New York 
į Lietuvą prieš 75 m. sukaktis 
Chicagoje buvo minima 2008 m. 
liepos 13 d. Marquette parke šv. 
Mišiomis, iškilmėmis prie paminklo ir 
sukaktuviniu leidiniu.

“Lituanicos” tunto atstovai su tunto 
vėliava dalyvavo šv. Mišiose ir 
iškilmėse prie paminklo, kur padėjo 
vainiką šauniųjų lakūnų pagerbimui.

Nuotraukoje - s.fil. Ričardas Chiapetta, s.fil. 
Vytenis Kirvelaitis, j.b. Jonas Gražys, j.v.s.fil. 
Taiyda Chiapetta ir ūdrytė Ariana Chiapetta. 
Nuotraukoje trūksta s.v. Audriaus Aleksiūno - jis 
stovėjo su tunto vėliava prie paminklo. Broliai 
Vytenis ir Jonas buvo veiklūs oro skautai 
“Lituanicos” tunte.

0 Lituanicos tuntas ctj
Aušros varty/ Kernavės tuntas

ČIKAGOS SKAUTAI PRISIMENA IR 
GERBIA ŠAUNIUOSIUS LAKŪNUS

DARIŲ IR GIRĖNĄ.

75 M.

Sukaktuvių leidiniui Chicagos skautijos puslapį paruošė j.v.s.fil. 
Taiyda Chiapetta.

Oro 
skautai 

vis 
aukštyn!

R.Ch.
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"ATŽALYNO" STOVYKLA

“Atžalyno” stovykla Rako stovyklavietėje 2008 m.

“Atžalyno” stovykla Rako, MI, stovyklavietėje vyko 
2008 m. liepos 19-26 dienomis. Stovykla buvo skirta 
jaunesniems skautams, nes vyresni ruošiasi vykti į 
Tautinę. Stovyklos vadovybė: viršininkė g.v.v. Vida 
Maciukevičiūtė-Kluko, co-viršininkė j.v.s.fil. Taiyda 
Chiapetta, komendante g.v.v. Tara Mikužytė, sesių 
rajonų viršininkės j.ps. Rima Jokubauskienė ir v.sl.t.n. 
Krista Plačaitė, brolių viršininkas j.ps. Robertas 
Jokubauskas, brolių komendantas s.v.Kaziukas 
Šoliūnas, jaunų šeimų rajono viršininkė vyr.sk.v.sl. Žiba 
Lapp, uosto komendante j.s. Laura Lapinskienė,

Ant ežero kranto ruošiamės “olimpinėms” žaidynėms.

Lituanicos dienoje, Dariui ir Girėnui pagerbti “vaidilutės” 
gintarės Agnė Janušauskaitė, Irena Balzekaitė ir Ginta Sutkutė 
neša ąžuolo vainiką.

naktinės programos ir gintarių kandidačių vadovė j.ps. 
Dalia Vitkienė, šeimininkas s.fil. Gražutis Matutis, 
naktinės sargybos vadovas s.fil. Mindaugas Griauzdė, 
iždininkė ps Aušra Petry, registratorė s.Loretta Jučienė, 
stovyklavietės direktorė j.s. Dana Mikužienė.

Nors stovykla veikė tik savaitę, jaunimas daug 
nuveikė: plaukė laiveliais, sportavo, kariavo miltų 
bombomis, statė įvairias pionerijos įrangas, gaudė 
varles, dainavo prie laužo... Išskirtinės programos buvo
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- sekmadienį (07/20) minima Šiluvos 
400 metų sukaktis, Baden-Powell 
diena, trečiadienį (07/23) - iškyla 
plaustais, ketvirtadienį (07/24) - 
Jūros diena, Klaipėdos atgavimo 85 
metų sukaktis, o penktadienį - 
Lituanicos skrydžio 75 m. sukaktis - 
Dariaus ir Girėno diena.

Mažesnėje stovykloje
(stovyklavome apie 70 sesių ir 

> brolių), jaunesnieji vadovai turi 
progą geriau bendrauti. Buvo labai 
džiugu matyti, kaip sąžiningai jie 
atliko savo pareigas.

Stovyklos viršininkė sesė 
Vida ir jos vyras Milan, pakvietė 
Michigan valstijos miškininką, kad 
patikrintų Rako stovyklavietės 
augmeniją. Labai džiaugiamės, kad 
miškas sveikai auga. Šios stovyklos 
metu vaikai pasodino 80 pušų ir 
eglių. Kiekvienas galėjo medelį 
pasodinti kieno nors atminimui arba 
palinkėti savo medeliui saulėtų 
dienų. Pasodinę medelius, juos gerai 
palaistė.

ALTV - Amerikos lietuvių 
televizijos atstovai aplankė 
“Atžalyno” stovyklą. Tikimės, kad 
jiems buvo įdomu pamatyti kaip mes 
veikiame.

Vilkiukai padarė kryželius savo šeimos narių prisiminimui. Kiekvienas pasakė už ką 
yra labiausiai dėkingas ir sudėjo kryželius kalne, “Nerijos” pastovyklėje.

“Lituanicos” tunto skautai vyčiai Andrius Markulis, Albinas Liubinskas, kand. Mikutis 
Leipus, Linas Aleksiūnas, Audrius Aleksiūnas ir Antanas Paužuolis apsirengė 
lakūnais-pilotais Dariaus ir Girėno dienai.

Sesė Taiyda
(Nuotraukos j.v.s.fil. Taiydos Chiapetta)

Iš vandens išlipa jūrų jaunio įžodį davęs 
Vilius Černiakovas. Sveikinam !!!

Gintarės įžodį stovykloje davė - Agnė Janušauskaitė, pana Liubinskaitė, Irena 
Balzekaitė, Viktorija Kirkutė, Dalia Savickaitė ir Ginta Sutkutė. Sveikinam !!!
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Sesių pastovyklė - “Žemės šypsena".

Naujos “Nerijos” tunto jūrų skautės įžodį davusios sesės - 
Erika Weir, Krista Martinkaitė, Gabrielė Tvaškutė, Ava 
Karaitytė ir Viktorija Petrauskaitė. Sveikinam !!!

“Atžalyno” stovykloje programai ruošiasi buvusi “Nerijos" 
tunto tuntininkė j.s. Laima Bacevičienė ir dabartinė - j.v.s.fil. 
Taiyda Chiapetta. Tarp jų - ūdrytė Maya Chiapetta.

Jūros diena. J.sk.
Vitas Jokubauskas ir 
g. Viktorija Kirkutė 
mirusių pagerbimui į 
ežerą nuleido ąžuolo 
vainiką, o sesės ir 
broliai baidarėse 
gerbia saliutu irklais.
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AUSTRALIJOS RAJONE
V a

Žinios iš LSS Australijos rajono padanges

Lietuvoje vykusioje Tautinėje stovykloje “Legenda 
tęsiasi” 2008 m. liepos 12-20 dienomis, Zarasų rajone, 
dalyvavo mūsų rajono atstovai iš “Aušros” tunto, 
Sydney, ir “Džiugo” tunto, Melbourbe.

Amerikoje vykstančioje IX Tautinėje stovykloje, 
Peninsula, OH, Australijos rajoną atstovauja “Džiugo” 
tunto tuntininkė v.s. Danutė Lynikienė iš Melbourno.

Australijoje stovykla įvyks po Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje 2009 m. sausio 3-10 dienomis, Kariong 
stovyklavietėje, netoli Gosford NSW

Liūdnos žinios. Skaitėme “Skautų aido” Nr. 3, kad 
Chicagoje Amžinybėn iškeliavo žymus skautų vadovas 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis, palikęs liūdinčią šeimą 
Amerikoje ir daug jaunystės draugų Australijoje.

Melbourno Herald Sun, July 21, 2008, In 
Memoriam skyriuje skaitėme, kad liepos 18 d. mirė 
Vladas Stasiliūnas, palikęs liūdinčius sūnų Eugenijų ir 
dukrą Akviliną bei jų šeimas. Skautininkas Vladas 
Stasiliūnas buvo “Džiugo” tunto tuntininku 1969-1973 
m. Jo laidotuvėse dalyvavo dabartinė “Džiugo” 
tuntininkė v.s. D. Lynikienė, skautų vardu išreikšdama 
užuojautą šeimai.

Džiugios naujienos. Australijos rajono skautai gali 
džiaugtis, kad “Džiugo” tunto tuntininkė v.s. Danutė 
Lynikienė ir veikli Geelongo Skautų židinio narė 
Genutė Valaitienė š.m. birželio 15-21 d., per United 
Nations Refugee Week, buvo įrašytos į Victorian 
Refugee Recognition Records už atliktus darbus savo 
bendruomenėse. Pagerbimas įvyko birželio 19 dieną. 
Sveikiname Seses!

LSS Vyriausio Skautininko įsakymu Nr. 61, 
2008 m. vasario 11 d. už pavyzdingą skautišką veiklą 
mūsų Rajono Brolijos Atstovas v.s. Narcizas 
Ramanauskas apdovanotas aukščiausiu Lietuvių 
skautų organizacijos Geležinio Vilko Ordinu, 
Adelaides “Vilniaus” tunto tuntininkas ps. Antanas 
Pocius pakeltas į skautininko laipsnį, o Sydnėjaus 
“Aušros” tunto tuntininkas s. Jeronimas Belkus 
apdovanotas Ordinu Už Nuopelnus. Sveikiname 
Brolius!

v.s. Danutė Lynikienė IX-oje Tautinėje stovykloje Amerikoje.
Nuotr. j.v.s. Genės Treinienės

Brolis Vytas V.
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SKAUTAS U L 2 GAMTA

Paukštelis tinginys
Pavasaris visiems yra darbymečio laikotarpis. 

Žmonės valo savo namus, tvarko per žiemą suniokotą 
žolę, paruošia gėlėms sodinti žemę.

Pavasaris darbymečio laikas ir žmonėms, ir 
paukšteliams. Paukščiai ieško naujos vietos, kur susukti 
lizdą ir saugiai išperėti, ir užauginti savo mažiukus.

Šį pavasarį vienas strazdas (angį. Robin) pasirinko 
saugią vietą susukti lizdelį ant lietuviško pakelės 
kryžiaus, stovinčio lauke, neaukštai nuo žemės. 
Lietuvių patarlė sako, kad tai neša laimę. Sutinku, kad 
tai neša laimę ir labai gražu, bet po atviru dangumi, kur 
užlyja lietus - nėra pati geriausia vieta. Mačiau atvejį, 
kur žvirbliai susuko lizdą taip pat ant kryžiaus, tiesiai 
ant rūpintojėlio galvos, bet po stogeliu, kur lietus 
neužlyja. Čia jau gudriau. Ar žvirbliai gudresni už 
strazdus? Nejaugi? Aš nemanau, kad religinis paukščių 
įsitikinimas turi ką bendro... Visi paukšteliai - Dievo.

Taigi, tas pirmas dienas strazdas sėkmingai 
išperėjo, išmaitino ir užaugino tris paukščiukus, nes 
buvo geri metai, daug lietaus ir kur nepažiūrėsi - 
šliaužia sliekas. Strazdai maitina paukščiukus mėsa - 
sliekais. Šiemet jiems nereikėjo sliekus prievarta tempti 
iš žemės.

Strazdo lizdelis trims vaikams visada yra per 
mažas. Vienas - pats silpniausias ir mažiausias iškrenta 
iš lizdo ir atsiduria ant žemės. Tėvai išsigąsta ir pradeda 
jį ypatingai gerai maitinti. Likusieji lizde pavydi ir 
pyksta. Matot, pavydas ir pyktis būna ne tik pas 
žmones... Nemokėdamas dar skristi paukštelis turi būti 
ant žemės. Jeigu nepasitaiko slenkanti katė pro šalį, 
paukščiukas užauga, sustiprėja ir viskas baigiasi gerai.

O kas yra paukštis tinginys? Tai strazdas, kuris 
tingi pavasarį pasistatyti savo šeimai gerą lizdą iš šapų, 
žolės ir molio. Taip buvo praėjus šiam pavasariui, kai 
strazdas liepos mėnesio vidury tik “paklojo” naują 
paklodę į svetimą tuščią lizdą ant to paties kryžiaus, ir 
padėjo tris žalsvai mėlynus kiaušinius. Nu žinai! To aš 
dar nebuvau matęs. Kai lauke taip karšta, nereikia 
sėdėti ant kiaušinių - saulė šildo ir išperi. Tinginys...

Tą pastebėjo pro šalį praeidams ir brolis Antanas 
Saulaitis, ir man sako, kad jau yra kitas lizdas ant to 
paties kryžiaus. Bet, deja, ir kunigas gali padaryti 
klaidą. Tai nebuvo naujas lizdas, o tas pats, kito 
pastatytas pavasarį.

Dieve, dovanok tiems, kurie nežino ką jie mato...

Skautas vytis R.P.

Kryžiai ir varpinė ant kalneli© 
Pasauli© lietuviu centre Lemont, IL

Visus kryžius ir varpinę pastatė prit.s.v. s.dr. Romas Povilaitis. 
Prie aukščiausio kryžiaus stovi brolis Romas. Kryžiaus 
plokštelėje įrašyta: “Kun. Antanui Saulaičiui SJ, bei Antanui ir 
Onai Saulaičiams atminti. Ačiū Dievui už visas malones. Pal. 
Jurgio Matulaičio Misija 2008”

Nuotr. AN
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Ruduo
Atrodo, kad dar tik vakar baigėsi stovykla, dar

tebejaučiame miško kvapą, o čia jau geltonuoja 
lapai ir vėsta oras. Netrukus prasidės mokslo 
metai. Gi prieš pradedant galvoti apie mokyklą, 
dar tiek visokių darbų reikia atlikti - išvėdinti 
ir tvarkingai sulankstyti palapinę, patikrinti ir 
sudėlioti stovyklinius reikmenis. Taip pat 
peržiūrėti stovyklinį dienoraštį, kad būtų 
galima pasidalinti skiltyje su broliais 
praktiškomis žiniomis ir patyrimais.

Tik pasidairius aplinkui galima surasti 
daugelį darbų, prie kurių teks išlieti prakaito, 
bet kartu pajusti ir malonumą. Štai - reikia iš 
anksto apsaugoti nuo žiemos šalčių 
vaismedžius ir krūmus, juos apraišioti, 
apdengti. Taip pat ir kai kurių gėlių šaknys 
reikalauja, kad jas, rudenį iškasę, padėtume 
sausame rūsyje.

“Kur Nemuną senelis miškas glaudžia...”
Šią nuotrauką - skautai ant Nemuno kranto - s.Vytautas
Kidolis pasiėmė su savimi pasitraukdamas iš Tėvynės 1944 m.

Smarkiai padirbėję, raskime laiko ir gražia 
rudens gamta pasidžiaugti. Pažvelkime j medžius. Kiek 
įvairių formų, kiek gražių spalvų - šaunus spalvų 
montažas! Daugelis žmonių specialiai vyksta gėrėtis 
medžių lapų, gamtos spalvomis. Tad ir sugrįžus į 
mokyklos suolą, skautiška dvasia tebesidžiaugs 
praėjusio rudens laikotarpiu, jo darbais ir malonumais.

v.s. Birutė Kidolienė

Žalia dovana Rako stovyklavietei
Šiais metais "Atžalyno" stovyklos sesės ir broliai pasodino 80 eglaičių ir pušelių Rako 
stovyklavietėje palei Hawley kelią.

“Mano eglutei linkiu didelei 
užaugti” - sako Jonas 
Deuschle.

Pušaitę pasodino 
ūd. Olivija Lapp 
ir g. Ginta 
Sutkutė.
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Jeigu

Jei medelį pasodinsi, 
Puoselėsi ir auginsi, 
Ras ne vienas čia pavėsį, 
Prisiglaust galės čia dviese.

Jeigu švyturį uždegsi, 
Tam, kam pamatyti teks jį, 
Jis mirksės ir rodys kelią 
Nugalėt padės nedalią.

Jei tada ištiesi ranką,
Kai kam nors suklupti tenka, 
Jos paliestas, atsirėmęs, 
Kils, valysis dulkių dėmes.

Jei atversi savo širdį 
Tam, kas nieko nebegirdi, 
Jis pajus jos versmę šiltą - 
Ir atgis, atgavęs viltį.

Stefanija Savickienė

Dviem kaspinėliais savo pušaitę pažymėjo ūd. Ariana Chiapetta ir g. 
Andrėja Kielaitė.
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VADOVŲ PRISIMINIMUOSE

Tinklinio čempionės
s. Irena Jankauskienė

1970-1975 metų pavasariais JAV Atlanto rajone 
vykdavo skautų sporto šventės. Suvažiuodavo komandos 
iš Bostono, Hartfordo, New Yorko ir kitų aplinkinių 
miestų. Dvi dienas būdavo rimtai ir intensyviai 
žaidžiama.

komanda atsidūrė
susitvarkius rajoną,

Dažniausiai tarp mergaičių 
tinklinio čempionėmis būdavo 
vyr. skautės iš Hartfordo. 1973 
metais iš New Yorko atvyko gerai 
susižaidusi, susiorganizavusi ir 
drausminga komanda, kuri, visų 
nustebimui, laimėjo pirmą vietą.

Mergaitės buvo patenkintos 
atsiektu tikslu ir pradėjo ruoštis 
kitai skautiškai tradicijai - 
stovyklai.Likimo buvo taip 
lemta, kad visa New Yorko 
šioje stovykloje. Įsikūrus ir 

laisvalaikio metu sesės darė kas 
buvo natūralu - plovė, džiovino, šukavo savo ilgus 
plaukus, kad, einant j vėliavos nuleidimą, jie gražiai 
saulės apšviesti blizgėtų. (Tais laikais madoje buvo ilgi ir 
lygūs plaukai).

Tačiau, praėjus porai dienų, jos panoro ką nors 
įdomesnio veikti laisvalaikio metu. Atėjusios pas mane, 
paklausė ar yra įmanoma įrengti tinklinio aikštelę. Su 

Antanu Bobeliu nuvažiavom į miestą, nupirkom pora 
kamuolių, kreidos ir storą virvę vietoj tinklo. Antanas 
seserijos aikštėje surado vietą, tarp dviejų medžių 
ištempė virvę, žingsniais išmatavęs ribas pabarstė 
kreida ir mergaitės turėjo tinklinio aikštelę.

Tą vakarą prie laužo pasklido žinia, kad seserijos 
rajone galima smagiai praleisti laisvalaikį. Sekančią 
dieną visas vyčių būrys atsirado mergaičių rajone. Buvo 
daug juokauta, kalbėta ir šypsotasi, kad jiems čia nėra 
konkurencijos žaisti prieš vyr. skautes...

Varge tu mano - jie nežinojo su kuo turi reikalą! 
Pirmas dalykas ko jie nepastebėjo, tai kad kai mergaitės 
atėjo į aikštę, visi ilgi, šilkiniai plaukai buvo arba stipriai 
susegti, ar į kasas supinti, ir visos dėvėjo patogius, 
tinkamus sportinius batus. Sesės buvo pasiruošusios!

Pirmi pora žaidimų praėjo labai lengvoje nuotaikoje, 
buvo siūloma mergaitėms iš anksto pasiduoti, nekovoti 
prieš brolius ir neverkti kai praloš... Labai greitai 
dalykai surimtėjo ir buvo iš anksto susitarta ką 
pralošusi komanda turės atlikti.

Pirmas skambutis nuskambėjo, kai sesės pradėjo 
priimti brolių servus ir grąžinti kamuolį per tinklą. 
Rezultate išėjo taip, kad vyčiai seserijos pastovyklėje 
sustatė laužą, kitą dieną sutaisė pakrypusius vartus ir 
trečią kartą išvalė pelenus lauko virtuvėje.

Sesės buvo pripažintos pirmaujančia komandą ir 
nuo tada su broliais vyčiais iki stovyklos pabaigos vyko 
tik draugiškos rungtynės. Šis žaidimas stovykloje buvo 
taip pamėgtas, kad jaunimas, susikrovęs kuprines ir 
suvyniojęs miegmaišius, iki pat paskutinės minutės 
prieš pradedant riedėti namo, bandė sužaisti dar bent 
vieną žaidimą.

Gero pavyzdžio vaisiai

Alė Namikienė

Jau 90 metų, kai karta iš kartos, sekame kelio 
ženklus pradėtus dėti Tėvynėje ir tremty - Vokietijoje.

Sesė Irena Kriaučeliūnienė (Chicago-Burr Ridge, 
IL) su “Skautų aido” redaktore pasidalino gražiu 
prisiminimu - Wuerzburgo (Vokietijoje) lietuvių 
stovyklos 1946 m. metraščiu. “Labai įdomu dabar 
skaityti praeities istoriją, kuri buvo panaši didesnėse 
išeivių stovyklose. Mes - jaunimas, tada nesupratom 
geros valios žmonių pasiaukojimo, rūpesčių ir darbo 

mūsų labui. O kiek daug tada lietuviai stovyklose 
atliko!” - rašo laiškelyje sesė Irena, pridėdama ir kelias 
nuotraukas.

Tarp tų nuotraukų ir dabarties - 60 metų, o tame 
tarpe nenutrūkstanti gerų darbų gija. Nėra galimybės 
atpažinti visas 1946-1948 m. Wuerzburge “Šatrijos” 
tunte skautavusias seses. Paminėsiu kelias su kuriomis 
teko susitikti vėliau skautiškoje kelionėje.

Wuerzburge “Šatrijos” tunto tuntininke buvo s. 
Marija Milvydaitė-Ročkuvienė, viena iš pirmųjų skaučių 
1924 m. Šiauliuose, vėliau skaučių skyriaus vedėja 
tuometinėje lietuvių skautų vadovybėje Kaune 1927 m., 
o Skaučių Seserijos vadijoje - paukštyčių skyriaus vedėja 
1936-1937 m. Gi Vokietijoje, šalia tuntininkės pareigų, 
buvo pirmosios LSS Taiybos nare. Chicagoje sesė
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Milvydaitė priklausė Chicagos skautininkių draugovei, 
atstovavo mus šeštoje Tautinėje stovykloje 1978 m. 
Australijoje. Po jos mirties per Tautos fondą (New 
Yorke) Lietuviškosios Skautybės fondas 2003 m. gavo jos 
paskirtą palikimą 16,400.00 sumoje.

s. Marijos Milvydaitės-Ročkuvienės vadijoje 
“Šatrijos” tunte buvo s. Bronė Dičiūtė-Variakojienė ir 
vyr.sl. Grasilija Meiluvienė. Sesė Variakojienė, buvo vyr. 
skaučių draugininke 1936 m. Panevėžy, o Chicagoje, 
savo meniniais sugebėjimais muzikoj ir rankdarbiais, 
nuolat dalyvavo vienetų veikloje. Sesė Meiluvienė buvo 
pirmoji Chicagos skautininkių draugovės draugininke 

1950-1960 m. bei Skaučių Seserijos vadijos narė 
Vokietijoje ir vėliau Chicagoje. Wuerzburge veikusių 
skautų tuntų tėvų komiteto pirmininke buvo s. Marta 
Babickienė, kurios rūpesčiu, tais sunkiais laikais, buvo 
įsigyta net tunto vėliava. Stiprūs pavyzdžiai iš 
nepriklausomoj Lietuvoj 22 metus gyvavusios 
lietuviškosios skautybės.

Ir tuo pavyzdžiu, darbais ne žodžiais, pasekė jaunoji 
karta tremty ir išeivijoj. (Primenu, kad čia rašau apie 
tas, kurias teko sutikti ar turėti žinių).

Žvelkime į nuotraukas -

“Šatrijos” tunto "Birutės" draugovės sesės 1946 m. Antra 
iš kairės - Janina Arlauskaitė-Mikutaitienė, Chicagoje 
jaunesniųjų skaučių vadovė, Skaučių Seserijos vadijoje 
jaun. skaučių skyriaus vedėja 1970-1975 m., LSS 
Vyriausios Skautininkės pavaduotoja 1976-1981 m. 
Viduryje stovi - draugininke ps. Stasė Šileikytė- 
Draugelienė, pirmoji "Šatrijos” tunto tuntininkė Toronte, 
Kanadoje 1951 m., vadovė Jubiliejinėje 1953 m. 
stovykloje. Penkta iš kairės, jau minėta Aldona 
Grudzinskaitė. Šešta - Regina Parulytė-Kučienė, skaučių 
įsteigėja ir pirmoji “Neries” vietininkė 1953 m. Omahoje, 
Neb., “Aušros vartų” tunto Chicagoje tuntininkė 1965- 
1967 m., Skaučių Seserijos vadijoje reikalų vedėja, 
uniformų visai Seserijai tiekėja 1967-1969 ir 1976-1981 
m., Chicagos skautininkių draugovės draugininke. Priekyje 
viduryje sėdi jau minėta sesė Irena Parulytė.

"Šatrijos” tunto, Wuerzburge, vadovės ir vyresniosios 
skautės 1947 m. Sėdi s. Bronė Variakojienė, s. Marija 
Milvydaitė ir Marytė Bortkevičiūtė. Priekyje pirma iš kairės 
sėdi Aldona Grudzinskaitė-Grinienė, vėliau Chicagoje - 
"Aušros vartų” tunte vadovė, knygutės "Noriu būti skaute" 
mecenatė. Stovi antra iš kairės Irena Parulytė- 
Kriaučeliūnienė "Aušros vartų” tunto Chicagoje rėmėja, su 
vyru vet.gyd. Leonu 1965 m. nupirkusi 86 treningus 
visoms stovyklautojoms, "Aušrinės” draugovės vėliavos 
mecenatė ir, tarp daugelio kitų gerų darbų - Lietuvos 
veterinarijos akademijos Kaune mažųjų gyvulių "Dr. Leono 
Kriaučeliūno” klinikos mecenatė 1996 m. Sekanti sesė - 
Elė Truškauskaitė-Bandžiulienė, pirmoji skaučių 
draugininke Los Angeles, CA, 1951 m. Viršuje viduryje- 
Gintra Babickaitė-Narienė, labai veiklios skautiškos šeimos 
mama, močiutė, promočiutė, IX Tautinės stovyklos, 2008 
m., dainos muzikos autorė.
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1966 m. Chicagos Jaunimo centre 
šventinama "Aušros vartų” tunto 
“Aušrinės" draugovės vėliava. Iš k.: 
tuntininkė v.s. Regina Kučienė, Lietuvos 
Garbės Konsule, "Aušros vartų” tunto 
globėja s. Juzė Daužvardienė, Seserijos 
VSP v.s. Malvina Jonikienė, dvasios 
vadovas ps. Jonas Borevičius, SJ, 
ęlraugininkė v.sl. Jūratė Eidukaitė, vėliavą 
laiko mecenatė ir krikšto motina Irena 
Kriaučeliūnienė.

SKAUTAI LIETUVOJE

LIETUVOS SKAUČIŲ 
SESERIJA

1918 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
iš užsienio grįžtanti studentija kartu parsivežė ir Lordo 
Baden-Powell’io puoselėjamos skautiškosios idėjos 
daigus. Studentų 1918.X.01 susirinkime, spontaniška 
reakcija į prelegento Petro Jurgėlos pranešimą apie 
pasaulyje vykstantį judėjimą čia pat realizavosi į dviejų 
studenčių - Marijos Krygerytės ir Sofijos Senečiūtės - ir 
dešimties jaunuolių branduolinę organizatorių grupę. 
Jau dienų bėgyje prasidėjo sistematingas darbas ir 
mėnesio laikotarpyje, 1918 m. lapkričio 1 dieną, įvyko 
pirmoji Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių 
skilčių/draugovės sueiga, o gruodžio viduryje buvo jau 
sudarytos atskiros sesių ir brolių draugovės.

Į pasaulinę skautiškąją šeimą, dabartinę 
WOSM, broliai įsijungė 1924 metais. Sesės 1927-siais 
įstojo į tarptautinę skaučių organizaciją, ir taip 1928 m. 
tapo vienos iš Tarptautinio Biuro - dabartinio WAGGGS 
- kūrėjų. Tačiau Lietuvoje tiktai 1935 metais galutinai 
kristalizavosi dvi tolygios ir savarankiškos šakos - 
Lietuvos Skautų Brolija ir Lietuvos Skaučių Seserija, 
sudarydamos Lietuvos Skautų Sąjungą, su jų bendrai 
rinkta koordinuojančia vadovybe.

1940 metais okupacija nutraukė sklandžią ir 
efektyvią veiklą Lietuvoje, geležine uždanga atskirianti 
ištisus kraštus nuo laisvojo pasaulio. Nekalbant apie 
žiaurią metodiką bei kankinimus, dalis tautos buvo 
ištremti šiaurės nežinion, dalis pasitraukusių pasklido

29-oje Pasaulinėje WAGGGS konferencijoje, Kanadoje, 1996 
m. Olave ir Robert Baden Powell dukra Betty Clay ir jos dukra
Gillian su LSS Vyriausiąja Skautininke v.s.t.n. Stefa 
Gedgaudiene (viduryje)

pasaulyje, likę Tėvynėje didelio pasirinkimo neturėjo... 
Tarp jų visų buvo ir skautų/skaučių gausa, atsisakiusi 
prarasti tikėjimą ir viltį, todėl skautiškoji idėja išliko 
gyva ir efektyvi atrama net ir sunkiai įsivaizduojamose 
sąlygose.

Išeivija, karo pasėkoje turėjusi palyginamai 
lengviausias sąlygas, išnaudojo turbūt visas galimybes 
gyva išlaikyti Tautinę dvasią, savąją kalbą, viltį / pareigą 
Tėvynės laisvės atgavimui, net nelaukiant karo 
pabaigos. Galiu kalbėti tiktai šiuose rėmuose, nes tai yra 
tas, ką pati išgyvenau. Patekusi į Muencheno DP 
(išvietintųjų asmenų) lagerį, galėjau pati būti nors maža 
dalele viso to konkrečioje eigoje, siekiančiųjų atkurti ir 
atitinkamai pritaikyti laisvoje Tėvynėje klestėjusią
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skautiškąją veiklą. Tai buvo atlikta ryžtingai ir 
sistematingai, sugebant išlaikyti nepaliestą branduolį ir 
tęsti darbą-veiklą toliau, net ir išsisklaidžius/išdalinus 
visus tuos DP po platųjį pasaulį.

Lietuvos laisvės atgavimas ir žalioji Skaučių 
Vėliava, plevėsuojanti šalia mūsų Trispalvės, liks 
nepakartojamu, nenusakomu išgyvenimu... dar labiau 
išryškinanti duotąjį įžodį, vilties ir tęsėjimo ryžtą ir 
svarbą...sumokėtą kainą, kad galėtume būti laisvi...

Su pasididžiavimu kiekvienas galime pasakyti, 
kad Lietuvos Skautų Sąjungos atkūrimas buvo 
išgyventos euforijos ženkle. Sekant organizacijos 
buvusias, okupacijos nutrauktos veiklos gaires, lyginant 
su išeivijoje išlaikytomis ir nepamirštant esamų sąlygų, 
buvo atkurtas skautiškosios veiklos tęstinumas: 
Lietuvos Skautų Brolija ir Lietuvos Skaučių Seserija, 
išrinkta bendra Lietuvos Skautų Sąjungos vadovybė. 
Pasirodė uniformuoti sesės-broliai. Buvo užmegsti ryšiai 
su Tarptautiniais / Pasauliniais centrais. Dzūkijoje įvyko 
bendra LSS (Lietuvos) ir LSS (lietuvių išeivijoje) vadovų 
stovykla. Lietuvos atstovai dalyvavo Amerikoje, taip pat 
ir “Gintaro” bei “Ąžuolo” vadovų mokykloje. Pradžia 
buvo daug žadanti ir puiki. Nors, palyginti, tai tęsėsi ne 
taip ilgai iki pasiekėme grublėtą kelią, bet dar reikia 
truputėlio laiko, kad objektyviai apie tai kalbėjus. Tuo 
labiau jog sakoma, kad laikas kartais gali net ir kelius 
išlyginti, nes gi jau atsirado ir jungiamasis ‘apvalus’ 
skautiškasis stalas.

Lietuvos Skaučių Seserija tęsia buvusius, 
išeivijoje išlaikytus ir atsikūrimo metu priimtus Lordo 
Baden-Powell’io formuluotus esminius įsipareigojimus, 
derinant tai su Tarptautiniais WAGGGS ir 
besikeičiančiais laiko reikalavimais. Nenumatytos 
kliūtys uždelsė Tarptautinės narystės reikalą, bet esame 

paskutinėje paruošos stadijoje turėtųjų teisių 
pripažinimui. Vietovėse, pagrinde mokyklose, 
pasišventusiai dirbama, kasmet išleidžiant vyresniųjų 
laidą, pasirodo vėl nauji veidai. Vyksta iškylos, išvykos, 
stovyklos, seminarai, įvairūs renginiai, suaktyvėjo 
tarpusavio bendravimas. Taip pat gražiai 
reprezentuojamas! mokyklų ir bendruomenių 
poreikiuose. Nors mes esame specifiniai mergaičių 
organizacija, bet ten, kur nėra berniukų vadovų, 
talkiname pilna to žodžio prasme. Galime džiaugtis 
mokyklų teikiama talka, rūpesčiu ir supratimu reikalui 
esant. Po truputį artėjame prie glaudesnio bendravimo 
su tėveliais.

Pagrindine užduotimi tebėra asmenybės 
ugdymas kasdienėje eigoje, skautiškosios idėjos 
supratimas, įsipareigojimas ir sąmoningas jos 
tęstinumas. Dar nesame išvysčiusios reikalingo, nors 
minimalaus finansinio užtikrinimo, kas neretai varžo 
net ir gražiausius, viliojančius užmojus. Bet ir čia reikia 
pasidžiaugti vadovių ryžtu, pasišventimu bei 
kūrybingumu ieškant kelių išeičiai ar pakaitalui. 
Pagarba JOMS!

DIEVUI - TĖVYNEI - 
ARTIMUI BUDIME VISOS KARTU!

Šiuo metu, pagal LSS Statutą, trijų metų 
kadencijoje LSS vadovybės centras yra Ukmergėje. 
Vyriausioji Skautininke yra vs. Ramutė Sakalauskienė, 
jos pavaduotoja - v.s. Zinaida Astrauskaitė. 
Organizacijos ei. paštas: lss@freemail.lt

v.s.t.n. Stefa 
Gedgaudienė

LSS Programos Koordinatorė

. __________ PAŠTO DĖŽUTĖ
“Gamta galime visi grožėtis...žemė savo paslaptį 
atskleidžia tik tų širdims, kurie ją savo rankomis saugo”

- J. Grinius

Sveikinimai iš Rako skautų stovyklos 
“ATŽALYNO”!

2008 m. “Skautų aido” prenumerata,
linkint geriausios sėkmės ir tęstinumo! Budime!

Lietuvos Skaučių Seserija,
Tilto 7-6, Vilnius 01101, Lithuania

Tai bus pirmasis įnašas mūsų rengiamai bibliotekėlei, 
pagerbiant idėja tikėjusius ir ja gyvenusius seses ir 
brolius.

s.S.
Dėkodami už paramą Akademikam skautam, 

paremiame “Skautų aidą” kuklia auka.
Jūsų dedami skelbimai mus pagarsina lietuviškame 

pasaulyje, pritraukia naujus narius ir labai padeda mūsų 
veiklai.

Lai “Skautų aidas” ir toliau gyvuoja.
ps.fil. Aušrelė Sakalaitė

Siunčiu paskutines naujienas iš mūsų skautiškos 
padangės. Dabar (8/1/08) pas mus šalta ir vėjuota, tarp 
40-60 laipsnių E

Buvome susitikę Melbourne labai šaunius ir 
malonius lietuvaičius piligrimus, atvykusius į Pasaulio 
jaunimo dienas Australijoje. Tarp jų ir šauni, 
uniformuota Vilniaus '“Kernavės” tunto prit. skautė 
kandidatė.

Linkėjimai visiems skautų aidiškiams!
Brolis Vytas V
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Po vyr. skautės įžodžio pusryčiaujame III-ioje Tautinėje 
stovykloje: Roma Sadauskaitė, vadovė, Dana 
Dabulevičiūtė, Vena Budavaitė, Lilė Lukoševičiūtė, 
Gina Butkutė, Viktorija Aukžemaitė, Gilvidytė, Aldona 
Šilaitė, Chmieliauskaitė, Rita Neimanaitė, Živilė 
Mickeliūnaitė, Danutė Diementytė, Regina Rimkutė.

Žiūrint internete šios Tautinės stovyklos nuotraukas, 
užplūdo praėjusių stovyklų prisiminimai. Gražiausi 
mano gyvenimo momentai surišti su skautavimu (mano 
pirmoji Tautinė stovykla buvo Alpėse 1948 m., kai 
buvau dar nedidukė geltonšlipsė...). Su savotišku 
grauduliu varčiau savo skautiško gyvenimo albumą, 
kuriame akis užkliuvo už brolio Gerimano Peniko 1968 
m. Tautinėje stovykloje darytos nuotraukos. Praėjo 40 
metų ir neatsimenu aplink mane sėdinčių sesių vardų, 
bet daug kas atpažintų save šioje nuotraukoje, jei 
kartais sumanytumėte išspausdinti ją “Skautų aide”.
Ačiū už puikiai redaguojamą “Skautų aidą”. Perskaitau 
jį nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Sėkmės ir 
ištvermės!

Sesė Danutė Korzonienė

Perskaičius “Skautybės kely” (“Drauge”) straipsnį apie 
“pulk. Juozo Sarausko” židinį, grįžo malonus 
prisiminimas iš 1936 m. Tada tuometinis Lietuvos 
skautų Vyriausias Skautininkas pulk. Juozas Sarauskas 
lankėsi Skapiškyje, aš, kaip mažiausias vilkiukas, 
sėdėjau Jam ant kelių ir Jis man užrišo raudoną 
kaklaraištį.

s.v. Gediminas Marchertas

(Redaktorės prierašas: po devynių metų, jau svetimame 
krašte, du jaunuoliai - Gediminas Marchertas ir Algis 
Černius “Vyčio” lietuvių stovykloje, Uchteje įkūrė 
skautus!)

Sveikinimas iš IX -osios Tautinės stovyklos

Tautinės stovyklos proga grįžta mieli prisiminimai. III- 
ioje Tautinėje stovykloje, Alpėse, 1948 m. gražus būrys 
iš Hanau stovyklos davėme vyr. skautės įžodį. Mūsų 
vadovė buvo sesė Marytė Bareikaitė-Remienė. Kelios 
sesės jau išėjusios Namo...

Jei turi vietos “Skautų aide”, tai dalinuos tuo brangiu 
prisiminimu.

Sesė Lilė M.

New Yorko vyr. skaučių “Vilijos” židinio sesės sveikina 
“Skautų aidą” švenčiantį 85-tą gimtadienį!
Linkime nenustoti ir vis mus lankyti!

Aldona Marijošienė, vadovė, Ramutė 
Česnavičienė, Vida Jankauskienė, Živilė 

Jurienė, Rasa Miklienė, Lilė Milukienė, Birutė 
Kidolienė, Giedrė Stankūnienė, Mirga 

Sulaitienė, Mara Vygantienė, Aldona Žukienė.
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Prie laužo V-oje Tautinėje stovykloje 1968 m. Rako stovyklavietėje.
Nuotr. Gerimanto Peniko

Nuoširdūs, skautiški sveikinimai 
“Skautų aidui” 85-to gimtadienio 
proga.

Prieš virš 50 metų susibūrėme į 
“Mirgos” vyr. skaučių būrelį “Aušros 
vartų” tunte, Chicagoje, ir “Skautų 
aidas” buvo nuolatinis mūsų 
skautiškos kelionės palydovas.

v.s. Albina Ramanauskienė, 
vadovė, s. Regina Vaitkevičienė, 

s. Larisa Jankūnienė, s. Rūta 
Jautokienė, ps. Rita Fabįjonienė, 

s.fil. Ilona Laučienė, s. Marytė 
Žygienė.

Mūsų “Skautų aidui” jau 85-eri! 
Sveikinam Jį gimtadienio proga, o 
Tau, sese Ale, dėkojam už tiek metų 
(tik ne 85-erius...) jį redaguojant. 
Aukojai savo ir šeimos laiką. Linkim 
sveikatos, kantrybės ir jėgų tęsti šį 
svarbų mūsų skautijai darbą.

Su meile -
“Sietuvos” draugovės sesės.

“Sietuvos” draugovės draugininke ps. 
Irena Kirkuvienė apdovanojo “Skautų 
aidą” auka, o sesę Alę - gėlyte.

Nuotr. v.sl. Birutės Trinkienės
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