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“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:
v.s. B. Prasauskienė, Lomita, CA, s.fil. T. Dundzila, Alexandria, VA, v.s.fil.A. Saulaitis,

• SJ, Lemont, IL, v.s. R Saplienė, Etobicoke, ON, ps. DJuozelskienė, Boston, MA, v.s. V. 
Aleknienė, Downers Grove, IL, v.s. S. Jelionienė, Darien, IL, v.s.fil. V. Mačiulienė, Palos Park, 
IL, v.s. R. Karvelienė, Northville, Ml, v.s.fil. K. Matonis, Sun City, AZ, v.s. B. Kidolienė, East 
Rockaway, NY, v.s.fil. L. Milukienė, Plainview, NY, s. A. Lintakienė, Brookfield, IL, v.s.fil. D. 
Ramanauskas, Geneva, IL, v.s.fil. V. Vilkas, Saugus, CA, v.s. G.Deveikis, Lockport, IL, v.s. R. 
Fabijonas, Palos Park, IL, v.s.fil. A. Sekas, La Crescenta, CA, j.s. A.Simonaitienė, Indianapolis, 
IN, v.s. V. Zelenienė, Reseda, CA, fil. I. Petokienė, Los Angeles, CA, s. A. Kaminskienė, 
Orland Park, IL, v.s. R. Otto, Toronto, ON, v.s. N. Užubalienė, Engadine, Austr., v.s.fil. R. 
Rudaitienė, Lemont, IL, v.s. R. Belzinskas, Cleveland, OH.

Šj “Skautų aido“ numerį puošia nuotraukos darytos: v.s. Dalios Povilaitienės, t.n. Linos 
Rauchaitės, v.s.dr. Arūno Dailydės, ps.fil. Vytauto Šliūpo, s.fil. Reginos Polikaitienės, s. Audros 
Lintakienės, fil. Inos Petokienės, v.s. Romo Otto, s. Danutės Belzinskienės, s.fil. Vytenio 
Lietuvninko, s.fil. Tomo Dundzilos.

Visiems nuoširdus ačiū.
Baigdama “Skauty aido” redaktorės pareigas, sakau nuoširdų, skautišką AČIŪ Sesėms 

ir Broliams Bendradarbiams, kurie SA puslapiuose nuolat parodė mūšy - Lietuviškosios 
skautybės bei Sąjungos grožį ir svarbą, kurie mūšy vienetus, vadovus, narius, rašytu žodžiu ir 
nuotraukomis įamžino istorijoje.

Tarp daugelio darbų Sąjungoje, šie devyni metai buvo patys maloniausi, išskyrus tą 
rūpestį dėl nuolatinio, labai neskautiško SA vėlavimosi. “Skauty aidas” buvo spausdinamas ir 
išsiuntinėjamas iš “Draugo” spaustuvės Chicagoje.

v.s. Alė Namikienė

“Skautų aido” rėmėjai:

„Emilijos Platerytės” vyr. skaučių būrelis, Chicago, IL „Skauty aido“ 85 m. sukakčiai $100.00 
s. Aldona Kaminskienė, Orland Park, IL, “Skauty aido" Jubiliejui $50.00
“Verpsčių“ vyr.skaučių/skautininkių būrelis, Chicago, IL, "Skauty aido" Jubiliejui $100.00
Alė ir Vytautas Namikai, Elmhurst, IL, a.a. Zinos ir a.a. Alekso Pocių atminimui $20.00
"Skautų aidą” j Lietuvą 2009 metams užsakė:
v.s.fil. Petras Molis, Shrewsbury, MA, 5 prenumeratas,
v.s.fil. Algis Glodas, Holden, MA, 5 prenumeratas.
ps.fil. Dainius Glodas, Holden, MA, 5 prenumeratas.

Visiems nuoširdus ačiū!
s.fil. Irena Žukauskienė
“Skauty aido” administratorė

Prenumerata metams $10.00
Oro paštu j užsienį $40.00
Garbės prenumerata $20.00
Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Pirmame viršelyje:
“Žalgirio” tunto skautai vyčiai kandidatai, Tauras Norvaiša, Saulius Šležas, Darius Hickey ir Vytas Štuopis, 
Bostone prie šv.Petro bažnyčios pastatė skautišką kryžių. Nuotr. ps. Romo Juozelskio

Antrame viršelyje:
LSS IX Tautinėje stovykloje sueigos momentas prie skautų vyčių kryžiaus (autorius s.dr. Romas Povilaitis), 
gairių ir vėliavų. Nuotr. v.s.fil. Dalios Povilaitienės
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DIEVUI. TĖVYNEI. ARTIMUI
■ ■

Skautų kryžius Bostone

“Žalgirio” tunto, Boston, MA. skautai vyčiai 
kandidatai Vytas Štuopis, Darius Hickey, Saulius Šležas 
ir Tauras Norvaiša gavo uždavinį - pastatyti naują 
kryžių ant šv. Petro bažnyčios, Bostone, kryžių kalno.

2008 m. rugsėjo 6 d. mes visi susirinkome pas 
Vytą ir tada nuvažiavom nupirkti reikalingą medžiagą 
- Kalifornijos raudonmedį, kedro medžio, “sealant” 
tepalo. Darius jau buvo padaręs planus, tai po pietų 
tuoj pradėjom dirbti. Vartojom elektrinius pjūklus ir 
kitus instrumentus. Kryžiui spindulius ir skautišką 
Lelijėlę išpjovėm iš kedro medžio. Tada nudažėm su 
“sealant” ir leidom išdžiūti.

Sekmadienį, atskirais gabalais, kryžių 
nuvežėm prie bažnyčios ir kai pastatėm jis buvo 
devynių pėdų aukščio. Mons. Kontautas skautų Kryžių 
pašventino rugsėjo 14 d. ir dabar jis stovi iškilmingai. 
mūsų parapijos kryžių kalne prieš bažnyčios duris.

Brolis Vytas Štuopis

v.s. Gediminas Deveikis (deš.) ir v.s.fil. Sigitas Miknaitis
jubiliejinėj stovykloj 1993 m.SVEIKINAME!!!

Lietuviškosios skautybės Jubiliejaus proga, 
LSS Tarybos Pirmija v.s. Gediminą Deveikį, v.s. Romą 
Fabijoną ir v.s.fil. Albiną Seką apdovanojo Geležinio 
Vilko ordinu.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gerbiamais 
Broliais, kurie didžiąją savo gyvenimo dalį atidavė 
skautybei. Ir ne vien skautybei. Būdami skautais 
vyčiais, jie nuolatos TARNAUJA - savoje organizacijoje 
bei lietuvių visuomenės veikloje.

Sveikinant mūsų Brolius, yra maloni 
privilegija nors trumpai surašyti jų skautiškos kelionės 
datas.

v.s. Alė Namikienė

v.s. GEDIMINAS DEVEIKIS

Buvęs Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas, brolis Gediminas, kalbėdamas apie 
skautybę, pasakė - “tai pats geriausias jaunimo 
auklėjimui būdas. Vaikas iš mažens mokosi būti tiesus, 
ištikimas, draugas, gamtos saugotojas.”

1971 m. įkūrę vilkiukams draugovę Chicagos 

šiauriniame priemiestyje su Jonu Pileckiu jai davė 
“Puntuko” vardą. Tai stiprybės, patvarumo simbolis. Ir 
užaugo tie 18 vilkiukų į skautus, į prityrusius skautus, 
į skautus vyčius kandidatus. Tada jau reikėjo skirstytis 
į kitus vienetus, į mokyklas. “Ir kokie vyrai jie 
užaugo!”, pasidžiaugė brolis Gediminas pats vilkiuko 
įžodį davęs 1946 m. Augsburge, Vokietijoje.

LSS vadovybėje v.s. Gediminas Deveikis darbą 
pradeda su JAV Vidurio rajono Atstovo pareigomis 
1985-87 m. Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. Skautininkas 
1988-90 m., VII Tautinėj stovykloj 1988 m. Brolijos 
stovyklos viršininkas. Antroji LSB Vyr. Skautininko 
kadencija - 1991-93 m. Ypatingas laikotarpis. Lietuva 
laisva, Tėvynėje atsikuria skautai. 1992 m. liepos mėn. 
v.s. Gediminas Deveikis, su kitais LSS vyriausiais 
vadovais vyksta į Lietuvą, lankosi pas prof. Vytautą 
Landsbergį, vyskupą Sigitą Tamkevičių, tariasi su 
skautų vadovais ir grįžta su sąrašais draugovių, kurias 
sugrupuoja draugystei su išeivijoje veikiančiomis.

1994-96 m. - LSB vadijoje skautininkų 
skyriaus vedėjas, kartu su Seserijos vadija suruošė 
skautininkų,-ių suvažiavimą Dainavoje. 1998 m. - VIII 
Tautinės stovyklos komendantas, 2003-05 m. - LSB
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Garbės Gynėjas, 2006-08 m. - LSS Garbės teismo 
pirmininkas. Taip pat ilgametis LSS 
Archyvo/muziejaus, Lemonte, IL, darbuotojas, o v.s.fil. 
Sigitui Miknaičiui 2008 m. kovo 15 d., mirus - archyvo 
vadovas.

v.s. Romas Fabijonas

v.s. ROMAS 
FABIJONAS

Vienas iš 
astuonių Lietuvių 
Skautų Brolijoje 
prityrusių skautų 
vyčių, brolis 
Romas yra skautų 
vyčių Chicagoje 
pradininkas, 1949 
m. sušaukęs 
pirmąją sueigą.

Į skautybės 
gretas brolis 
Romas įstojo 
Lietuvoje 1937 m. 
Vilkiuko įžodį 
davė 1938 m. 
Mažeikiuose, 
skauto - 1945 m. 

Hanau, Vokietijoje. 1947 m. kaip lietuvių skautų 
reprezentacinio vieneto narys dalyvavo Pasaulio skautų 
Jamboree Prancūzijoje. 1949 m. Hanau, Vokietijoje, 
davė skauto vyčio įžodį.

Daugelį metų v.s. Romas Fabijonas buvo 
skautų “Lituanicos” tunto, Chicagoje, vadijoje, 
tuntininko pavaduotoju 1959 m., stovyklose vadovu, 
skautų vyčių draugovės bei židinio vadu. Prityrusiu 
skautu vyčiu tapo 1970 m. Chicagoje (tėvūnai - Vytenis 
Statkus ir Bronius Kviklys).

1970-72 m. LSB vadijoje - skautų vyčių 
skyriaus vedėjo pavaduotojas, 1973-75 m. - LSB skautų 
vyčių skyriaus vedėjas, Jubiliejinėje stovykloje 1973 m. 
- skautų vyčių pastovyklės viršininkas. Gilwell miško 
ženklo kursus baigė 1977 m. Miško ženklo kursų 
instruktorium Yorkville, IL, brolis Romas buvo 1979 m.

Trejas kadencijas, 1976-1984 m. v.s. Romas 
Fabijonas buvo LSB vadovų lavinimo skyriaus vedėju, 
Ąžuolo vadovų mokyklos vadovu. Ąžuolo mokyklos 
stovyklų viršininku buvo 1977 m. Rakė, 1978 m. VI 
Tautinėj stovykloj, 1980 m. - Romuvoj, 1981 m. - 
Australijoje.

v.s. Romas Fabijonas du kartus buvo LSS 
vadovybės rinkimų Korespondencinio suvažiavimo 
prezidiumo pirmininku 1996 ir 1999 m, o 2005 ir 2008 
m. - prezidiumo nariu. Nuolatos gelbsti LSS 
archyvo/muziejaus darbuose. Profesija - inžinierius.

v.s.fil. ALBINAS SEKAS

v.s.fil. Albinas Sekas

“Kai trūksta 
vienete vadovų, 
tenka ir dvejas 
pareigas apsiimti 
- sako buvęs 
Lietuvių Skautų 
Brolijos 
Vyriausias 
Skautininkas 
v.s.fil. Albinas 
Sekas, kai jam 
teko vadovauti 
“Kalniškių” 
tuntui, Los 
Angeles, ir tuo 
pačiu metu eiti 
rajono Atstovo 
pareigas.

Vilkiuku 
brolis Albinas 
tapo 1950 m.

Memingene, Vokietijoje, o skauto įžodį davė “Aušros” 
tunte, Vasario 16 gimnazijoje, kurioje mokėsi 1955-57 
m.

Nuo 1959 m. brolis Albinas “Kalniškių” tunto 
narys, skautas “Dariaus ir Girėno” draugovėje. Skauto 
vyčio įžodį duoda 1961 m., į KorpIVytis įstoja 1963 m. 
ir prasideda skautiškoji tarnystė. 1963 m. iš tolimos 
Kalifornijos dalyvauja LSS Jubiliejinėje stovykloje prie 
Cape Cod, MA., ir tais pačiais metais “Anykščių šilelio’ 
vilkiukų d-vės draugininko pavaduotojas. 1967 m. - 
skautų stovyklos viršininkas Rambyne, Big Bear 
kalnuose. 1984 m. skautų “Dariaus ir Girėno” d-vės 
draugininkas. 1985-89 m. - “Kalniškių” tunto 
tuntininkas. 1985 m., 1990 m. ir 1992 m. - JAV 
Ramiojo vandenyno rajono stovyklų viršininkas 
Rambyne.

Dvejas kadencijas, 1985-1990 m., v.s.fil. 
Albinas Sekas buvo JAV Ramiojo vandenyno rajono 
Atstovu, 1991-1993 m. - rajono Vadu. Tame 
laikotarpyje, 1988 m. VII Tautinėje stovykloje buvo 
Brolijos stovyklos viršininko pavaduotoju, 1991 m. 
baigė Gilwell miško ženklo kursus, 1993 m. 
Jubiliejinėje stovykloje - Brolijos stovyklos 
korespondentas.

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausiuoju 
Skautininku v.s.fil. Albinas Sekas buvo dvejas 
kadencijas - 1994-96 ir 1997-99 m. VIII Tautinėje 
stovykloje 1998 m. ėjo Brolijos stovyklos viršininko 
pareigas. 2000-02 m. - LSB Vyriausio Skautininko 
Pavaduotojas, 2003 m. Jubiliejinės stovyklos 
programos koordinatorius.
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LSS Tarybos Pirmijos pranešimas
LSS Tarybos Pirmija slaptu balsavimu Į vyresniškumo laipsnius pakėlė bei apdovanojo:

2008 m. rugpjūčio 1 d.

Apdovanoti:
v.s.fil. Albinas Sekas - Geležinio Vilko Ordinu 
v.s. Romas Fabijonas - Geležinio Vilko Ordinu 
v.s. Gediminas Deveikis - Geležinio Vilko Ordinu

Pakeltos Į skautininku laipsnius:
Į jūrų vyresnės skautininkės laipsnį:
j.s.fil. Virga Rimeikienė

Į jūrų skautininkės laipsnį:
j.ps. Laima Bacevičienė

Į paskautininkės/jūrų paskautininkės laipsnį: 
vyr.sk.v.sl. Daina Mattytė 

vyr.sk.v.sl. Daina Auštraitė-McDonald 
vyr.sk.v.sl. Ramunė Gakas
vyr.sk.v.sl. Daiva Juozelskienė 
g.v.v. Rasa Kelpšienė

2008 m. spalio 6 d.

Į vyresnio skautininko laipsnį pakelti: 
s.fil. Vytenis Kirvelaitis
s.fil. Svajonė Kerelytė

Į skautininko laipsnį pakeltas: 
ps.fil. Moacir de sa Pereira

Į paskautininkės laipsnį pakelta: 
fil. Aleksa Jankutė-Moss

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJA

LSB Ąžuolo vadovų mokyklą baigė:

Kazys Šoliūnas, “Lituanicos” t., Chicago, Ąžuolo mokyklos 
baigimo numeris - 148,

Albertas Kerelis, "Lituanicos” t., Chicago, - 149,

Jonas Jokubauskas, “Lituanicos” tuntas., Chicago, - 150,

Aliukas Lapinskas, “Lituanicos” t., Chicago, - 151

Darius Paznekas, "Rambyno” t., Toronto, - 152,

Linas Šepikas, "Kalniškių” t., Los Angeles, - 153,

Viktoras Joga, “Kalniškių” t., Los Angeles, - 154,

Gytis Joga, “Kalniškių” t., Los Angeles, - 155,

Nicholas Miller, “Žalgirio” t., Boston, - 156,

Aleksas Šukys, “Žalgirio” t., Boston, - 157,

Simas Glinskis, “Tauro” t., New Tork, - 158

Ąžuolo Mokyklos Užbaigimo Apeigos 
Tautinėje Stovykloje 

2008.08.16

Iš kairės: 'lomas Dundzila «2tX)7 m. Ą.M t iršininkaš). Aidas Mattis (tik galva matosi jis 
•ūiko gairę). Danus Paznekas. Nicholas Miiler. Gytis Joga. Linas Šepikas. Aleksas 

Šukys Aimkasl.apnskas. Viktoras Jcca. Kazys Šcliflnas. Albertas Kerelis

Broliai Ąžuoliečiai,

Salia kiekvieno žolės stiebelio tupi angelas, kuris 
šnabžda - “Auk, auk!”

Sveikinu Jus, baigusius Brolijos jaunimo 
aukščiausią vadovavimo mokyklą. Per prabėgusius
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metus Jūs atlikote daug vadovavimo darbų - 
suruošėt ir pravedėt sueigas, iškylas, bei programas 
stovyklose. Jūs patys save įvertinote, o jūsų vadovai 
patvirtino, kad gerai vadovavote ir gavote daug 
patyrimo.

Pažiūrėję Į vadovų uniformas pastebėsite, 
kad ant dešinės rankovės randasi geltonas ąžuolo 
lapas. Jūsų nėra daug. Per beveik 50 metų tik apie 
155 vadovų yra baigę šią Mokyklą.

Pasinaudodami savo paveldėtais ir išmoktais 
gabumais, turite pilnas teises ir atsakomybę 
vadovauti. Linkiu Jums sėkmės.

Baigiu čiabuvių irokėzų malda - “Tegul jūsų 
dvasia lieka stipri, jūsų širdis - drąsi ir keliaukite 
nuotykių keliu.”

Budėkime!
Brolis Tomas
2007 m. Ąžuolo Mokyklos viršininkas
2008.08.16

IX Tautinėje stovykloje LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil.
Romas Rupinskas prisega ženklus Ąžuolo mokyklą baigusiems 
vadovams. Kairėje - Ąžuolo mokyklos vedėjas s.fil. Tomas 
Dundzila.

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

Ad Meliorem!
Mieli Kolegos ir Kolegės

Greitai, greitai laikas bėga... Jau baigiasi paskutiniai šios kadencijos metai ir neužilgo rinksime 
naują vadovybę, kuri toliau vykdys jau pradėtus projektus ir sudarys naujus planus dar daugiau 
pagyvinti akademikų veiklą ir auginti akademikų eiles.

Metų veiklos apžvalga

Šiais metais nemažai atlikta:

• Atgaivinti du FSS skyriai: FSS pirmininkės fil. Svajonės Kerelytės pastangomis, Clevelando 
skyrius vėl susiorganizavo ir aktyviai veikia; Detroito skyrius susiorganizavo Tautinėje 
stovykloje ir jau planuoja naujųjų metų veiklą.

• Chicagos filisteriai, vadovaujami fil. Jolandos Kerelienės, labai aktyviai veikia - suruošė 
nemažai sueigų, sėkmingai suruošė Studijų dienas ir Metinę šventę.

• Los Angeles filisteriai, po kelių metų pertraukos, suruošė Metinę šventę pereitais ir šiais 
metais.

• IX-oje Tautinėje stovykloje dalyvavo virš 80 akademikų, apie 25 iš jų stovyklavo savoje 
pastovyklėje, o kiti vadovavo stovyklai, įvairioms pastovyklėms ir kitiems stovyklos 
vienetams.

• Paruošėm pavyzdinį metinės veiklos planą ir išsiuntinėjom skyrių vadijoms.

• Fil. Renatos Variakojytės-Staniškienės pastangomis ir su kitų CV narių pagalba paruošėm
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ir išplatinom Kandidačių/Junjorų Ruošimo Programą, kuri padės globėjų ir tėvūnų darbe.
• Pasinaudodami naująja Ruošimo programa, sukūrėme “online” kandidačių/junjorų ruošimo 
bandymą (pilot), naudodami specialiai įrengtą A.S.S. “interactive” tinklapį. Bandymas 
pasisekė puikiai - 14 kandidačių/junjorų iš Chicagos, Detroito, Los Angeles ir Toronto 
sėkmingai baigė šį kursą ir, po apklausinėjimo Tautinėje stovykloje, buvo papuošti spalvomis. 
Sveikiname naujus narius ir džiaugiamės, kad radome naują būdą paruošti įvairiuose 
universitetuose išsisklaidžiusius kandidates ir junjorus.
• Kadangi pirmasis bandymas susilaukė daug komplimentų, šiuo metu ruošiame antrą, 
pagerintą “online” kandidačių/junjorų laidą, pasinaudodami pirmosios laidos patirtimi.

• Taip pat, pasinaudodami A.S.S. “interactive” tinklapiu, pradėjome organizuoti “elektroninį 
skyrių”, kuris padės sujungti po platų pasaulį išsisklaidžiusius narius, kurie, deja, neįstengia 
sudaryti skyriaus, nes jų vietovėse nėra užtenkamai gausaus narių skaičiaus.

Nuoširdžiai dėkojame už glaudų bendradarbiavimų šioje kadencijoje! 
Padėkit sekančiai Centro Vadijai - aktyviai prisidėkit prie skyrių veiklos!

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
CENTRO VADUOS

PROTOKOLAS Nr. 2008 - 1

Centro Vadijos pristatymu, už pasišventusiai ir atsakingai atliktas pareigas 
šios kadencijos laikotarpyje, apdovanoju sekančius Centro Vadijos narius:

Tėvynės Sūnaus žymeniu senj. Gintą Nedą

Už Nuopelnus ordinu ps.fil. Tiną Buntinienę
ps.fil. Renatą Variakojytę-Staniškienę

Nuoširdžiai sveikinu seses Tiną ir Renatą, ir brolį Gintą, ir dėkoju už įdėtą 
darbą ir malonų bendradarbiavimą, ir linkiu toliau aktyviai dirbi Sąjūdžio 
narių gerui.

Budėkime ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Zita I. Rahbar
A.S.S. Centro vadijos Pirmininkė
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VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Gausus LSS vadovų suvažiavimas įvyko 2008 

m. spalio 24-26 dienomis, Cuyahoga Valley 
Environmental Educational Center netoli Cleveland, 
OH

Suvažiavimo viršininkas - prit.s.v.s.fil. 
Tomas Dundzila, komendante - Tara Mikužytė. 
Penktadienio vakaro programoje - įkuriamos 
skiltys; skilčių susipažinimo užsiėmimai; 
naktinis žaidimas-gamtos pažinimas; Dain-o- 
rama.

Šeštadienį - Mankšta, lengva iškyla; 
Komisijos/Tigrų komandos; Stovyklos 
“feedforward”; Skautiškoji raštvedyba; 
Paslapčių ieškonė (Camp Butler); Skautorama; 
Kelionė į Camp Manatoc aplankyti beržą, kurį 
pasodinom Tautinės stovyklos metu; Kalionė į 
Cuyahoga Valley centrą; dainų ir filmų vakaras.

Sekmadienį - Mankšta, pusryčiai; Visuotinės 
pamaldos; Susitvarkymas, suvažiavimo 
uždarymas.

Suvažiavime dalyvavo: Vanda Aleknienė, Linas 
Aleksiūnas, Paulita Alinskienė, Lisa Bacevičiūtė, 
Judita Balcita, Ernesta Bartuškaitė, Ramunė 
Bartuškaitė, Laimis Belzinskas, Remigijus 
Belzinskas, Vėjas Belzinskas, Renata Borucki, 
Alytė Cepulytė, Monika Cepulytė, Daina 
Chmieliauskaitė, Mya Dundzila, Tomas 
Dundzila, Agnė Janušauskaitė, Elena Juodišius, 
Andrėja Kielaitė,. Viktorija Kirkutė, Neris 
Klimaitė, Mikutis Leipus, Mindaugas Leknickas, 
Liana Liubinskaitė, Andrius Markulis, Paulius 
Mickus, Dana Mikužienė, Tara Mikužytė, 
Giedrė Milutytė, Andrius Navickas, Antanas

Vadovų suvažiavimas 2008
2008 m. spalio 24-26 d.

Cuyahoga Valley - Cleveland, OH

Sąžiningumas ■ Mandagumas - Kūrybingumas

Sveikiname .Skautų Aido įkaity toju* ir ypatingai Alę Namikieiię už sąžiningai atliktas
pareigas! 

Budėkime! Gero Vėjo!

Paužuolis, Dalia 
Povilaitienė, Donatas 
Ramanauskas, Rasa 
Ramanauskienė, 
Audrius Remeikis, 
Virginija Rubinski, 
Alvida Rukuižienė, 
Dalia Savickaitė, Eglė 
Sirvinskaitė, Vida 
Skiland žiūnienė, 
Kazimieras Šoliūnas, 
Ginta Sutkutė, 
Barbara Taraska, 
Veronica Taraska, 
Julija Totoraitytė, 
Laura Tuljak.
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IX TS GAIRĖ PLEVĖSAVO DIENAS IJR NAKTIS

Apie Tautinės stovyklos dienas iš LSS Tarybos Vice-pirmininkės, TS viršininko pavaduotojos 
v.s.fil. Ginos Mačiulienės dienoraščio:

Atvykstame.
Rugpjūčio 8 d., penktadienis

Daugelis vadovų atvyko penktadieni 
po pietų ir vakare. Atvykusi radau jau 
mūsų laukiančią vakarienę “Training 
Lodge” valgykloje. Ši vieta tapo vadovybės 
centru, raštine, laikraštėlio bei 
registracijos buklu, kompiuterių karalyste, 
spaustuve.

Vakariene rūpinosi TS ūkio skyrius, 
geležine ranka vadovaujamas v.s. 
Remigijaus Belzinsko ir, kiek švelniau ir 
visad su humoru - s. Virginijos Rubinski. 
Ūkio skyrius buvo vedamas tvarkingai, 
rūpestingai, sėkmingai. Jų darbai - 
begaliniai: pastovyklių paruošimas, 
žemėlapio išspausdinimas, bagažo 
išdalinimas/surinkimas, valgyklos tvarkos 
prižiūrėjimas, transporto iš oro uosto parūpinimas, 
suderinimas BSA programos su pastovyklių 
reikalavimais, įvairių reikmenų supirkimas,
marškinėlių pagaminimas, TS gairės pasiuvimas, 
technikos (kompiuterių, komunikacijos, spausdinimo) 
reikalai, saugumas ir daug kitų smulkmeniškų, bet 
svarbių detalių. Didele dalimi ši TS buvo sėkminga dėl 
ūkio skyriaus sąžiningai atliktų darbų prieš, per ir po 
stovyklos!

Atidarymas.
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis

Registracijoje darbas prasidėjo 3 vai. p.p. Ten

IX Tautinės stovyklos sąrašų tvarkytojai, pinigų skaičiuoto
jai...v.s.fil. Gintas Taoras ir v.s. Irena Markevičienė

IX Tautinės stovyklos ūkio skyrius: p. Riek Kaliai, s. Julija 
Wendt, v.s. Livia Pollock, ps. Tomas Berzinskas, ps. Iris 
Hallal, s. Andrius Belzinskas, s. Virginija Juodišiūtė-Rubinski, 
ps. Tomas Skučas, s. Ingrida Civinskienė, ps. Veronika 
Taraškaitė, v.s. Vilija Klimienė ir v.s. Remigijus Belzinskas.

darbavosi v.s. Irena Markevičienė ir padėjėjai: s. Julija 
Wendt, v.s. Rasa Karvelienė ir v.s. Bronius Naras. Čia 
irgi - tvarka. Kiekvienas skautas buvo priimtas, 
patikrinti duomenys sąrašuose, priimtas mokestis, 
užsegta maistui apyrankėlė, įteiktas maišelis su 
stovykliniais marškinėliais, kepuraite ir medžiaginiu 
TS ženkleliu, ir žemėlapyje parodoma kur to skautuko 
pastovyklė. Nepaklysi! Didžiausias darbas 
registracijoje vyko atvykus šeštadienį, ir savaitgalyje, 
rugpjūčio 15 ir 16 dienomis. Visus atvykusius sutiko 
draugiškas patarnavimas, tvarkingas planavimas ir 
pasiruošimas. Bet ką ir norėti - čia vadovavo patyrusi 
ekspertė sesė Irena.

Šeštadienį valgėme gražioj didžiulėj valgykloje. 
Amerikiečiai skautai šia valgykla labai didžiuojasi, ją 
suprojektavo tas pats architektas, kuris pastatė Grand 
Lodge, Grand Canyon. Valgykla talpina 500 žmonių, 
yra pastatyta iš “wormy chestnut wood” - kaštano. Visi 
išmokome valgyklos tvarkos taisykles: 1. stalo 
patarnautojai paruošia stalus, atneša gėrimus, 
puodukus, peilius, šakutes, 2. sukalbame maldą, 3. kai 
pašaukia stalo numerį, stojame į eilę pasiimti maistą ir 
4. pavalgius, stalo patarnautojai nuvalo stalus, užkelia 
kėdes ant stalų, pašluoja grindis. Visi stebėjomės kaip 
greitai ir sklandžiai vyko maisto išdalinimas tokiai
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Valgyklos koordinatorės v.s. Vilija Klimienė, s. Ingrida 
Civinskienė ir v.s. Livia Pollock.

Trys kartos Tautinėje stovykloje: prit.sk.Rima Lintakaite, v.s.
Vanda Aleknienė ir s. Audra Aleknaitė-Lintakienė.

miniai, bei tvarkos palaikymas. Čia ačiū sesėms 
skautininkėms už taisyklių paaiškinimus ir 
.skautams/vadovams už paklusnumą. Vyr. skautės, 
vyčiai ir akademikai skautai valgė lauke po didele 
padangte.

Tautinė stovykla atidaryta vėliavų nuleidimo 
metu. Stovyklautojai dalyvavo uniformuoti. Vienetai 
įžygiavo nešdami savo plakatus ir gaires. Komendante 
s. Rūta Lemon per garsiakalbį pranešė vientus, ju 
vardus. Kiekvienas vienetas raportavo dalyvaujančių 

skaičių, s.fil. Tomas Dundzila, kuris šioje stovykloje 
vaizdavo jauną Lord Baden-Powell, sutrimitavo kudū 
ragu į visas keturias pasaulio šalis, o brolis Gintaras 
Plačas pasveikino stovyklautojus.

Įspūdingiausias TS atidarymo momentas buvo 
gairės Įnešimas. Gairė - milžiniška! Ją nešė 14 
palydovų. (Informacijai - gairę pasiuvo Aušrinė 
Sirvinskienė. Ta pati, kuri pasiuvo praėjusios dainų 
šventės gairę) Visi tik nutilom ir stebėjom, kaip 
įspūdingai gairė pakilo virš medžių ir plevėsavo vėjo 
pučiama. Ji pasiliko kaboti ant savo aukšto stiebo 
dieną ir naktį iki stovyklos uždarymo. Sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, kraštų vėliavos buvo 
nuleistos. Po atidarymo vienetų skautai ir skautės 
susiskirstė į pastovykles ir grįžo į savas vietoves 
laužams.

Susipažinimas ir "Budėkime".
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis

Vėliavas pagrindinėj aikštėje kas rytą keldavo 
reprezentacinė skiltis, komendante s. Rūta Lemon, ir 
programos vedėjas v.s.fil. Vytenis Vilkas.

Po pusryčių, uniformuoti dalyvavome šv. Mišiose

Kad kaklaraištis būtų tinkamai uždėtas...
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koplyčioje. Clevelando skautai šv. 
Mišioms išvažiavo į jų parapiją, nes tą 
dieną arkivyskupas dalyvavo pas juos ir 
reikėjo parodyti, kad lietuviai savo 
parapiją palaiko. Camp Manatoc koplyčia 
yra labai gražiame slėnyje, apsupta 
miško, netoli nuo vėliavų aikštės. Prie 
altoriaus kabojo Šiluvos Marijos gairė - 
“banner”. Pradžioje brolis kun. Antanas 
Saulaitis, SJ mus pakvietė susikaupti, 
prašydamas užsimerkti ir įsiklausyti 
gamtos garsus. Tyloj susikaupę prašėme 
Aukščiausio mus laiminti, kad saugiai, 
laimingai stovyklautumėm, vienas kitam 
padėdami, sukurtume Jo gražioj gamtoj 
mūsų skautiškos šventės - Tautinės 
stovyklos bendruomenę.

Bendrijos pastovyklėje vėliau fil. 
Saulius Anužis pravedė JAV prezidento 
debatus/rinkimus. Kiti bendrijos nariai 
lankėsi kitose pastovyklėse 
apdovanodami skautus saldainiais.

6:45 v.v. stovyklautojams greitosios 
pagelbos/atsargumo praktika -
Emergency drill.

Pirmas bendras laužas vyko gražiausioje 
stovyklavietės vietoje, Seserijos laužavietėje, pušyne, 
lietučiui lyjant. Kad malkos nesušlaptų, laužas buvo 
apdengtas, o skautai ir skautės lietaus nebijojo... 
Seserijos laužavedė sesė Indrė Žukauskaitė gražiai 
vadovavo mūsų pirmajam laužui, nors jis ir buvo 
šlapias. Amerikiečiai skautai vadovai, kurie pravedė 
Camp Manatoc pateikiamus užsiėmimus - šaudymo 
stotis, sienos lipimą-wall climbing, prie baseino bei 
ežero, taip pat ir virtuvės tarnautojai, dalyvavo lauže 
kartu su mumis. Jie buvo apdovanoti specialiai 
pagamintais medžiaginiais ženkliukais - “Honorary
Lithuanian Scout”, 
suprojektuotais ps. 
Vidos Skilandžiūnienės 
iš Toronto. Jie irgi 
dalyvavo laužo 
programoje 
padainuodami, 
pravesdami kelias 
įdomias dainas.

"Mūsų skiltis".
Rugpjūčio 1 1 d., 
pirmadienis

Užsiėmimų laiku 
vyko programa

Gimnastika vilkiukų pastovyklėjepastovyklėse -

Pamaldos per Žolines. Vilniaus verbas, padėtas prieš altorių, paruošė vyres
niosios skautės.

“Baden-Powell komandiruotės” vadovaujamos s.fil. 
Tomo Dundzilos. Jam padėjo sesės Vanda Aleknienė, 
Dalia Povilaitienė, Andrea Kielaitė, Lina Meilytė, Dalė 
Kašubaitė-Metzger ir broliai Kaziukas Šoliūnas, 
Donatas Ramanauskas ir Audrius Remeikis.
“Brownsea salos patirtis” užsiėmimams vadovavo v.s. 
Romas Otto su štabu. (Yra surašyti sekančiame 
straipsnyje AN)

Bendrijos ir ASS pastovyklės nariams s.fil. Vytenis 
Kirvelaitis pristatė Lietuvos ir JAV konstitucijų 
panašumus ir skirtumus, Linas Gylys kalbėjo apie 
alkoholizmą; jis šį pokalbį vėliau pritaikė vyresniems
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Nuo pat mažens pratinamės stovyklauti su tėveliais

skautams ir skautėms.
Vakare vyko prityrusių skautų,-ių ir vyr. skaučių, 

vyčių laužas, o geltonšlipsiams - Baden-Powell 
komandiruočių naktinis žaidimas.

"Mūsų įstatai ir vertybės".
Rugpjūčio 12 d., antradienis

Šiandien vyksta Dariaus ir Girėno dienos oro 
skautų užsiėmimai. Mačiau, kaip 
kyla sklandytuvai, žinau, kad 
skautai statė raketas, leido 
aitvarus. Tie, kurie norėjo įsigyti 
oro skautų sparnus, iš 6 
uždavinių turėjo atlikti keturis. 
Gaila, man nebuvo laiko ir 
progos tai padaryti...

Brolis Saulaitis kalbėjo apie 
panašumus ir skirtumus tarp 
Krikščionybės ir Islamo 
Bendrijos ir ASS pastovyklėm.

TS vadija aplankėm 
“Brownsea salos patirties” 
pastovyklę. Eidami keliu sekėme 
skautų skiltis, kurios tik 
pradeda savo viešnagę šioj 
pastovyklėj. Įžygiavom 
rikiuotėje, bandydami sudaryti 
kuo pavyzdingesni ir geresnį

Įspūdį. Mus priėmė brolis Romas 
Otto, kuris šioj Tautinėj stovykloj 
vaizduoja vyresnį Lord Baden- 
Powell. Išrykiavo mus ir naujus 
skautukus. Supažindino su 
vadovais, pasveikino ir patikrino 
uniformas. Broliškai paaiškino apie 
tvarkingas uniformas, pamokė, 
kaip patvarkyti kito brolio ar sesės 
šlipso kampą ir, kad diržas yra dalis 
tvarkingos uniformos. Tada 
jaunesni vadovai jiems pavestas 
skautų skiltis nusivedė į 
atitinkamas stotis - maisto 
gaminimą (vad. sesė Barbara 
Tareška), kirvio naudojimą ir kt.

Šiandien vyko skautininkės 
įžodis. Sesė Daiva Mattytė davė 
savo pasižadėjimą dirbti lietuviškos 
skautybės labui.

Bendras laužas buvo prie 
vėliavų aikštės. Atvyko TS 
vyriausia laužavedė ps. Daina 
Šliterytė ir su padėjėjais vadovavo 
gražiam vakarui. Visi patogiai 
įsitaisė ant paruoštų suolų 

laužavietėje. Smagu matyti ir girdėti stovyklautojus 
dainuojant ir vaidinant.

"Mano pažadas Artimui".
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis

Vyksta Baden-Powell komandiruotės, Brownsea 
salos patirtis ir pastovyklių programos.

Brolis Gintaras Plačas kalbėjo apie LSS reikalus

Graži mūsų skiltis!
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Jau pasidabinom stovyklos karnavalui

Bendrijos pastovyklėje.
Vakarienei gavome koldūnų su spirgučiais ir 

grietine. Skautukai linksmai skandavo “koldūnai, 
koldūnai!”

Vakare - “luau” prie baseino vyr. skautėms, 
skautams vyčiams, Baden-Powell naktinis žaidimas 
prityrusiems skautams ir skautėms, o ASS pastovyklėje 
- blynų balius; kandidatai visus vaišino savo keptais 
obuoliniais blynais.

"Mano pažadas Tėvynei".
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis

Šiandien Jūros Diena. Iškilminga jūros skautų ir 
skaučių sueiga įvyko laivo denyje prie “jūros” 
(sumaniai padarytas ežeras iš mėlyno plastmasės 
patiesalo). Išdalinti mėlyni gedulo kaspinėliai su 
gintaru, nuleistas vainikas žuvusiems jūrų skautams 
pagerbti/prįsiminti ir įžodis su “krikštu”.

Vyr. skautės statė pagrindinius TS vartus su 
numeriu 90, jos taip pat rišo verbas, kurios puoš 
altorių per Žolinės šv. Mišias.

TS vadija lankome pastovykles. Brolijoje - 
vaišinomės, Seserijos vadovės mus apdovanojo 
marškinėliais. Broliai turi pastatę bokštą, į kurį teko 
lipti TS viršininkui ir jo pavaduotojai. Ypač patogiai 
įsirengusios savo pastovyklėje prityrusios skautės. Pas 
jas ir suoleliai, stalai, džiovyklos, puodukams padėti 
stovas - tai vis pionerijos darbai. Akademikų vartus 
puošė visų stovyklaujančių akademikų skautų vardų 
lentelės.

Bendras laužas naujoj vietoj, netoli vėliavų aikštės.

Čia ruošiamės savaitgalio laužui, kad sutilptume, kai 
bus daugiau svečių. Nors ir ne toj gražiojoj Seserijos 
laužavietėj, bet dainos ir pasirodymai gražūs, nuotaika 
gera.

"Mano pažadas Dievui". Žolinė.
Rugpjūčio 15 d., penktadienis

Ryte pašventintas kryžius, kurį pagamino 
prit.sv.s.dr. Romas Povilaitis, Lemont, IL. Tas kryžius 
labai gražiai padarytas iš trijų dalių, kad būtų galima 
išardyti. Jis Chicagos skautų vyčių vardu padovanotas 
“Romuvos” stovyklavietei Kanadoje.

Šv. Mišias koncelebruoja v.s. Gediminas Kijauskas, 
SJ, v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ ir kun. Bacevičius-Bace 
iš Clevelando. Du skautai choro ir visų giesmes palydi 
gitaromis. Kun. Kijauskas pasakė pamokslą. Po Mišių 
visi eina į vėliavų aikštę fotografuotis. Koks gražus 
būrys ir kaip mūsų daug!

Oro skautai šiandien turėjo savo sueigą, visiems, 
kurie atliko programos reikalavimus, buvo prisegti 
sparnai - ženkliukai.

Bendrijoje Paulius Majauskas kalbėjo apie 
investavimą. Akademikai kvietė prityrusius skautus,- 
es ir vyresniuosius į karjerų dieną. Įvairūs vadovai 
pasakojo apie savo profesijas. Kiek vėliau Akademinio 
Skautų Sąjūdžio kandidatai skaitė ir apgynė savo 
parašytas temas ir buvo apklausinėjami tikrųjų narių. 
Mane nustebino šių jaunų žmonių subrendimas, 
samprotavimas ir išsilavinimas. Džiaugiuos, kad šis 
jaunimas nutarė tapti akademikais skautais.

Vėliavas nuleidome visi kartu, tai repeticija 
didžiajam savaitgaliui, paradui.

Vakare - šokiai. Jaunimui buvo išdalinti 
amerikiečių skautų padovanoti žali “glowsticks”. Kai 
nuėjau pažiūrėti, visas slėnis mirkčiojo žaliomis 
juostomis. Jaunimas smagiai nusiteikęs.

"Švenčiame lietuviškos skautijos 90 
metų jubiliejų.
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis.

Po pusryčių fil. Vytautas Šliūpas, naudodamas 
skaidres ir lankstinukus, vyresniems stovyklautojams 
ir svečiams pristatė jo vedamo “Auksučių” pavyzdinio 
ūkio Lietuvoje projektą.

Labai daug renginių šią dieną. Seserijos 
pastovyklėje vyksta ps. Dainos Šliterytės ir v.sl.fil. 
Indrės Žukauskaitės mergvakaris, po pietų - Gintaro ir 
Ąžuolo vadovų mokyklų sueiga. Akademinio skautų 
sąjūdžio sueigoje nauji nariai davė savo pasižadėjimą.

“Training Lodge” pastate buvo išstatyta LSS 
vienetų veiklos paroda. Australijos ir JAV Atlanto 
rajonai atsiuntė kompaktinius diskus, vaizdai buvo
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Karnavalui suskubo pasipuošti LSS Tarybos Vicepirmininkė sesė Gina Mačiulienė, v.s. Bronius 
Naras ir stovyklos adjutante sesė Rasa Aleksiūnienė.

rodomi televizijos ekrane, kartu su 8-os Tautinės 
stovyklos vaizdais. JAV Vidurio, Atlanto ir Ramiojo 
vandenyno rajonai paruošė nuotraukų plakatus. Taip 
pat buvo išdėti istoriniai dokumentai ir nuotraukos iš 
Lord Baden-Powell apsilankymo Palangoje 1933 m. 
Svečiai buvo vaišinami sesės Irenos Markevičienės ir 
brolio Broniaus Naro pagaminta gira ir napoleonu, 
sesės Aldonos Plačienės atvežtu iš Chicagos.

Po vakarienės vyko iškilmingas vėliavų nuleidimas. 
Jaunas brolis Baden-Powell (Tomas Dundzila) pašaukė 
visus ragu. Labai Įspūdingai visi įžygiavo nešdami 
vėliavas ir gaireles. Didelis būrys svečių papildė mūsų 
gretas. TS viršininkas brolis Gintaras savo sveikinime 
užtikrino, kad jis dirbs ir toliau lietuviškąjai skautijai, 
kad jo anūkėlė sulauktų LSS šimtmečio X-toje 
Tautinėje stovykloje. BSA stovyklos vadovams jis 
įteikė meniškai paruoštą padėkos plakatą, kurį sukūrė 
t.n. Daina Lukaitė. Prasidėjo praėjusių Tautinių 
stovyklų prisiminimas. Įnešant stovyklos ženklo 
plakatą, grupė sesių ir brolių dainavo tos stovyklos 
dainą ir tada buvo kviečiami toj stovykloj dalyvavę 
atsistoti prie plakato. Prie II-os Tautinės stovyklos, 
vykusios 1938 m. Panemunėj ir Pažaislyje, atėjo s. 
Povilas Stelmokas. Toliau skaičiai didėjo, o prie šios - 
IX-tos Tautinės stovyklos plakato subėgo visi. Po šios 
ceremonijos, kuriai vadovavo sesė Gilanda ir brolis 
Kazys Matoniai, buvo nuleistos vėliavos.

Visų lauktas bendras laužas buvo kitoks. Gal buvo 

šalčiausias vakaras. Kai 
kurie skautukai sėdėjo 
su savo tėveliais, 
stovj'klautojai bandė 
pasirodyti kuo geriau, o 
svečiai atrodė 
patenkinti dainuodami 
su dainynėlių pagelba ar 
be jų.

"Lord Baden- 
Powell diena".
Rugpjūčio 1 7 d., 

sekmadienis
Po pusryčių buvo 

suvaidintas Lord Baden- 
Powell apsilankymas 
Palangoje prieš 75 
metus rugpjūčio 17 d. 
Brolis Romas Otto 
vaidino Lord B-Ę sesė 
Irena Markevičienė -
Lady Olave Baden- 
Powell, o fil. Vytautas 
Šliūpas vaidino savo 
tėvą, buvusį Palangos 

burmistrą. Gražiai ir įdomiai pristatyta informacija 
stovyklautojams.

Apie trečdalis stovyklautojų išvažiavo po pusryčių, 
bet nesijaučia, kad stovykla baigiasi - pastovyklėse 
vyksta normalios programos.

Po pietų brolis Matonis vadovavo gilvelistų sueigai. 
Taip pat įvyko stovyklos vadovų sueiga “Training 
Lodge” patalpose. Tautinės stovyklos viršininkas v.s.fil. 
Gintaras Plačas, dėkodamas vadovams už darbą, įteikė 
meniškai paruoštus padėkos raštus. O broliui Gintarui 
buvo padovanota j.v.s. Genės Treinienės gražiai 
išdeginta medinė lėkštė su skaučių diržo raštu aplink 
ir TS ženklu. Sesė Irena Markevičienė įteikėjam 
olimpinius marškinėlius nuo brolio Gintaro “dream 
team”. v.s.Danutė Lynikienė iš Australijos padalino 
dovanas ir pakvietė visus į Tautinę stovyklą 
Australijoje sausio mėn. Visi gardžiai vaišinomės 
napoleonu, raguoliu...

Pamaldos vyko po vakarienės.

"Mūsų tradicijos". Atsisveikinimas.
Rugpjūčio 1 8 d., pirmadienis

Visi tvarkosi, išardo visus įrengimus, pakuojasi, 
atsisveikina.

Vėliavų nuleidimui į aikštę stovyklautojai 
atžygiavo kaip į karnavalą, visokiausiais apsirengimais,
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kaukėmis. Tai brolio ir sesės Matomų sugalvota ir 
vadovauta ceremonija. Jie atsivežė jau pagamintus 
Cezario ir raganos kostiumus, o mums teko stovykloje 
sugalvoti ir pasigaminti. Buvo įdomu ir linksma.

Vakare vyko paskutinis IX Tautinės stovyklos 
laužas. Žinoma - bendras.

Stovyklos uždarymas.
Rugpjūčio 19 d. antradienis

Po pusryčių visi, darbinėmis uniformomis, bendrai 
nuleidome TS gairę. Nuėmėm palapines, patikrinom 
pastovykles, išlydėjom autobusus...

Ir dar...
Stovyklos laikraštėlis buvo spausdinamas 

naujoviškai, su visais techniškais palengvinimais. Abi 
redaktorės, sesės Virga Rimeikienė ir Aušra Petry 
praleido beveik visą laiką prie kompiuterių. Man 
atrodo, kad sesė Aušra prie kompiuterio kelias naktis ir 
nakvojo.

j.s.Danutės Navickas vadovaujama krautuvėlė buvo 
visų numylėta. Čia laisvalaikiu galėjai gauti skanius 
ledus, saldainius, bei gėrimus. 
Buvo parduodama Skaučių 
Seserijos ir Vydūno fondo 
leidiniai, -stovyklautojams 
naudingi reikmenys - dantims 
šepetukai, pasta, šukos, TS 
marškinėliai, kepurės, metaliniai 
ir medžiaginiai ženklai, 
stovyklos atvirukai, specialiai 
išleistas Amerikos pašto ženklas 
su TS ženkliuku. Sesė Milda 
Kvedarienė pardavinėjo savo 
sukurtus papuošalus ir specialiai 
išaustas TS juostas, ji ir sesei 
Danutei padėjo krautuvėlėje 
dirbti. Sesės Lauros 
Lapinskienės moliniai “charms” 
jaunimui pasidabinti irgi 
atkreipė dėmesį.

Brolis Antanas Paužuolis 
įdomiai prajuokindavo mus 
Bendrijos pastovykles laužuose.

Vadovai - Seserijos ir 
Brolijos vadovai labai 
rūpestingai prižiūrėjo savo 
stovyklautojus. Žinoma, 
Bendrijos ir Akademikų 
pastovyklėse priežiūros reikėjo 
mažiau...

Man buvo labai malonu
dirbti su visais TS vadovais. 

Gražiai bendradarbiavo Gintas Taoras, Irena 
Markevičienė, programos virš. Vytenis Vilkas, 
adjutante Rasa Aleksiūnienė, komendante Rūta 
Lemon, pastovyklių viršininkai, “Baden-Powelliai”, 
mūsų švenčių organizatoriai Matoniai, visi fotografai ir 
ypač oficiali TS fotografė v.sl.t.n. Lina Rauchaitė ir visi 
kiti, kaip Danutė Belzinskienė, Dalia Povilaitienė, Edis 
Leipus, Vytenis Lietuvninkas. Visi padėjo, kada buvo 
reikalas, pajuokavo, kada galėjo. Sakau ačiū visiems ir 
džiaugiuos, kad turėjau progą su jais visais dirbti. 
Beveik visi LSS Tarybos nariai buvo aktyviai įsijungę į 
TS darbą. Gal todėl TS pasisekė, nes visi dirbome 
kartu vienam tikslui.

Oras negalėjo būti geresnis. Dienos gražios, ne per 
karštos, iš ryto ir vakare - maloniai vėsiau. Lietus 
palijo tik du kartus.

Nuotaika atrodė gera. Retai girdėjome ar matėme, 
kad kas norėtų važiuoti namo.

Programos - labai pasisekė “Brownsea salos 
patirtis”, oro skautų programa, “Baden-Powell 
komandiruotės” ir BSA vedamos programos. Tai dėka 
vadovų, kurie tas programas suplanavo ir puikiai 
vadovavo.

Ar atsiminsi...’’kaip mes linksmai stovyklavom..."
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JUBILIEJINIŲ METŲ LEIDINIAI

IX Tautinės stovyklos leidinys-knygutė

Paruošė skautininkių ir vyr. skaučių “Verpsčių” 
būrelis. Viršelis - g.v.v.t. n. Vaivos Rimeikaitės. 52-jų 
puslapių. Spaudė - A.Augaitis, Chicago.

Knygelėje yra LSS Tarybos Pirmininko, LSB ir LSS 
Vyriausių Skautininkų, ASS vadijos Pirmininkės 
sveikinimai, Lord Baden-Powell testamentas (angliškai 
ir v.s.fil. Ritonės Rudaitienės sulietuvintas tekstas).

Taip pat šiai Tautinei stovyklai buvo išleistas atvirukas 
ir pirmą kartą istorijoje - Amerikos pašto ženklas (42 
c.) su IX Tautinės stovyklos ženklu.

(“Skautų aidui” laikraštėlius “Jubiliejaus aidai” 
atsiuntė v.s.fil. Dalia Povilaitienė, TS Knygelę, 
dainorėlį, atviruką ir pašto ženklą - v.s.fil. Virginija 
Mačiulienė. Nuoširdus ačiū.)

Trumpai rašoma apie LSS Įkūrėją v.s. Petrą Jurgėlą, 
praėjusias Tautines stovyklas, “Skautų aidą”, 
Lietuviškosios Skautybės ir Vydūno
fondus. Skelbiama LSS Tarybos 
sąrašas, Tautinės stovyklos vadija ir 
nuotraukos, TS dienų temos, daina, 
pastovyklės, taisyklės. Gražus, 
švarus, spalvotu viršeliu leidinys.

IX Tautinės stovyklos 
dainorėlis

Paruošė: j.v.s.fil. Birutė Vindašienė, 
v.s.fil. Virginija Mačiulienė ir fil.
Indrė Žukauskaitė. 122 puslapiai. 
Spaudė A.Augaitis-ABR Printing, 
Inc

Dainorėlio pradžioje rašoma, kad jo 
išleidimą parėmė Lietuvių fondas, 
Lietuviškosios skautybės fondas, 
Vydūno fondas ir “Sofijos 
Čiurlionienės” vyr.skaučių būrelis 
Chicagoje.

Dauguma dainų yra su gaidomis.

IX Tautinės stovyklos 
laikraštėlio "Jubiliejaus 
aidai" išėjo trys numeriai, 
paskutinis net 36 puslapių. Gausiai 
iliustruotas piešiniais ir 
nuotraukomis.

Redaktorės - j.s.fil. Virga 
Rimeikienė ir ps. Aušra Jasaitytė- 
Petry. Viršeliai - g.v.v.t.n. Vaivos 
Rimeikaitės.
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Lietuvių skautų IX-osios Tautinės stovyklos 
pastovyklė - "Brownsea patirtis"

v.s. Romas Otto

2007 m. Pasaulio skautai šventė 100 metų nuo 
pirmosios skautų stovyklos, įvykusios Brownsea Island, 
Anglijoje, 1907 m. Tai buvo skautavimo pradžia. 
Mums, lietuviams skautams, taip pat buvo svarbu šį 
istorinį įvykį paminėti ir supažindinti savo brolius ir 
seses su Baden-Powell ir skautybės istorija, ir tuo 
sustiprinti mūsų lietuviškos skautybės metodologiją, ir 
užtikrinti organizacijos tęstinumą.

IX-oji Tautinė stovykla įvyko š.m. rugpjūčio 9-19 
d.d. Amerikiečių skautų stovyklavietėje Camp 
Manatoc, OH, netoli Cleveland. Mūsų “Brownsea 
patirtis” pastovyklė įsikūrė “Camp Butler” rajone.

Paskirtomis dienomis sesių ir brolių skiltys iš 
Seserijos ir Brolijos pastovyklių atžygiuodavo su 
stovykline manta į “Brownsea patirtis” pastovyklę. Čia 
mūsų jaunieji sesės ir broliai turėjo progos susipažinti 
ir patirti skilčių sistemą ir jos veiklos judrumą; 
skautišką pioneriją; laužo virtuvę (su puodais ir be jų); 
patirti asmeninį bendravimą su skautais iš kitų 
vietovių; turėjo progos vadovauti bei skiltyse kartu 
dirbti. Jaunimas, parodęs asmeninę iniciatyvą ir 
pareigingumą, buvo įvertinamas, apdovanojamas.

Pastovyklės vadovai: jaunieji patarėjai - 
komendantas prit.sk. Kasparas Špokas, skilčių 

patarėjai - prit.sk. Matas Senkus, prit.sk. Milo Latanzi, 
vyr.sk. Asia Skilandžiūnaitė. Instruktoriai: ps. Gailius 
Senkus (pioneriją, ūkvedystė), BSA s. Barbara Taraška 
(lauko virtuvė), v.s.dr. Arūnas Dailydė (administracija 
ir pirmoji pagelba), v.s. Romas Otto (pastovyklės 
viršininkas, skautamokslis, laužų programa).

Šioje “Brownsea patirtis” programoje 
dalyvavo/stovyklavo 14 skilčių, 82 broliai ir sesės iš 
įvairių Sąjungos vienetų.

Skaučių “Žalios žolės” skiltis laimėjo 
pavyzdingiausios skilties vardą, skiltininkė Rasa 
Aleknavičiūtė (iš Toronto) buvo apdovanota Vėliavos 
Žymeniu. Iš brolių pavyzdingiausia skiltimi tapo 
“Žirgai”, skiltininkas Lukas Veršelis (iš Bostono) 
apdovanotas Pažangumo Žymeniu. Iš prit. skaučių 
“Naktipiečių” skiltis buvo pavyzdingiausia, skiltininkė 
Audra Stončiūtė (iš Toronto) pakelta į skiltininkės 
laipsnį.

Visi dalyviai šioje pastovyklėje parodė didelį norą ir 
entuziazmą bendrauti, dalyvauti bei džiaugtis jiems 
suteikta proga patirti tikrą skautavimą. Buvo nuostabu 
matyti mūsų jaunimą prie vakarinio laužo. 
Pasirodymai, pokalbiai, kartais ir dainos. Pasirodymų 
skautiškomis temomis netrūko, kai kurios skiltys po 2- 
3 kartus pasirodydavo. Reikia pažymėti, kad laužuose 
nebuvo oficialaus laužavedžio, tik patarėjas tvarkai,

“Brownsea patirtis" pastovyklės vadovai v.s.dr. Arūnas Dailydė, s. Barbara Taraškienė, prit.sk. Kasparas Špokas, prit.sk. Matas 
Senkus, ps. Gailius Senkus, prit.sk. Milo Latanzi, vyr.sk. Asia Skilandžiūnaitė ir pastovyklės viršininkas v.s. Romas Otto.
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Skilčių raportai viršininkui

Sesė Barbara moko apie sveiką maistą Naują skautų skiltį pasitinka sesė Asia

Apie pirmą pagalbą aiškina dr. Arūnas Sesių skiltis ruošiasi užkandžius
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Kaip naudoti kirvį ir kitus instrumentus moko brolis Arūnas

pradžiai ir 1.1. Jaunimas vadovavosi gana 
savarankiškai - pagal skilčių sistemą. Prie laužo vyko 
pokalbiai įvairiomis temomis - kodėl skautaujame? Kas 
ta skiltis? Kas ta “Brownsea”? Kas yra geras darbelis 
ir kam jo reikia; kaip atsirado skautai Lietuvoje ir 
JAV?

Dažnai mūsų pastovyklę lankė BSA 
stovyklavietės darbuotojai. Jie domėjosi mūsų 
programa, lietuvių skautų organizacine struktūra bei 
veikla. Vienas iš jų - Camp Manatoc Properties 
Superintendant Chris Berdorf ir jo pavaduotojas 
Dough Jones mums suteikė vertingos informacijos, 
gerų patarimų. Uždarydami “Brownsea patirtis” 
pastovyklę, mes jiems išreiškėme skautišką padėką ir 
įteikėm pastovyklės ženklą (badge).

Robert Baden-Powell prieš 100 metų Brownsea 
salos stovykloje parodė, kad jaunimas, turėdamas gerai 
paruoštų patarėjų užnugarį, gali labai gražiai veikti, 
vienas su kitu sugyventi, vienas iš kito mokytis.

Mes, lietuviai skautai, turime labai daug gražaus 
jaunimo, kuris laukia mūsų skautiškos talkos. 
Organizuokime stovyklas, kurių visapusiška veikla, 
programa yra pagrįsta pačiu jaunimu. Kanados rajone 
tokio pobūdžio stovyklos jau pradėtos Romuvos 
stovyklavietėje. Jau yra paruošti keli jauni 
instruktoriai, patarėjai, kurie bus vėl įsijungę į šį 
projektą 2009 m. draugovių stovykloje Romuvoje.

Tad kviečiame visus mūsų Sąjungos Brolius ir 
Seses atvykti į šią stovyklą ir vėl patirti skautavimą 
tokį, kokį B.-P mums pasiūlė ir iš mūsų pageidavo!

Pokalbis prie laužo
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IX Tautinėje stovykloje vaidinau savo Tėvq...
ps.fil. Vytautas Šliūpas, RE.

“...Permit us to present to You the key to 
our city, made not of cold iron, but of 
golden amber found on the beaches of

Palanga.
We also request You to cut the ribbon 

here in the street, which is dedicated to
Your remembrance and will be named 

“Baden Povėlio Gatvė”.

Signed this 17th day of August, in the year 1933 
by dr. Jonas Šliūpas, Lord Mayor of Palanga"

Esu skautas nuo 1945 m. Kai buvau dar labai 
mažas, į mano gimtąją Palangą atvažiavo skautybės 
įkūrėjas Lordas Robert S. Baden-Powell ir jo žmona 
Lady Olave Baden-Powell, Pasaulio skaučių vadė. Jie 
su 600 Anglijos skautų ir skaučių vadovų atvyko j 
Palangoje vykusį Lietuvos skautų sąskrydį. (Daugiau 
galima rasti 
www.scouting.milestones.btinternet.co.uk/calgaric.htm)

Mano tėvas, Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas, tuo 
laiku buvo Palangos miesto meras (burmistras) ir 
pagrindinis įvairių sveikinimų iniciatorius. Jis laisvai 
kalbėjo angliškai. Aš pats prisimenu šį anglų skautų 
apsilankymą, nes man darė didelį įspūdį suaugę, 
uniformuoti vyrai su ilgomis lazdomis, plačiomis 
kepurėmis ir trumpomis kelnėmis. Lietuvoje tuo laiku 
tik maži berniukai dėvėjo trumpas kelnes.

Po parado pajūryje, visi atvyko į stovykloje 
paruoštus pietus ir susėdo prie didžiulio, žemėje 
iškasto stalo. Toliau nuo garbės svečių sėdėjau ir aš su 
savo mama.

Po pietų vyko kaspino perkirpimo ceremonija prie 
gatvės, kuri ta proga buvo pavadinta “Baden Povėlio 
gatvė”. Dabar toji gatvė vadinasi “Dariaus ir Girėno” 
vardu, nes Baden-Powell gatvės vardas buvo 
panaikintas laike pirmosios sovietų okupacijos. Po 
gatvės atidarymo kai kurie anglų vadovai atėjo į tėvų 
namus trumpam pasivaišinimui. Viskas vyko rugpjūčio 
17 d., 1933 metais.

Šiais metais buvau kviestas atvykti į LSS IX 
Tautinę stovyklą, vykusią Camp Manatoc, netoli 
Cleveland, OH. Čia buvo susirinkę apie 450 lietuvių 
skautų atšvęsti 90 metų sukaktį nuo skautybės 
įkūrimo Lietuvoje. Daugumoje visi atvyko iš JAV ir 
Kanados, bet buvo keli svečiai iš Australijos, Brazilijos 
bei Lietuvos. Man teko garbė pasakoti skautams savo

IX Tautinėj stovykloje ps.fil. Vytautas Šliūpas, LSS Tarybos 
Pirmininkas v.s.fil. Gintaras Plačas ir TS programų vedėjas, 
Ramiojo vandenyno rajono Vadas v.s.fil. Vytenis Vilkas

trumpus prisiminimus apie Palangoje vykusį sąskrydį. 
Kadangi stovyklos metu suėjo lygiai 75 metai nuo 
Baden-Powell’ių lankymosi Palangoje, tai rugpjūčio 17 
dieną stovyklos vadovai nutarė scenoje pavaizduoti tą 
prisimintiną įvykį.

Man reikėjo vaidinti savo tėvo rolę. Baden-Powell’į 
vaidino Kanados rajono Vadas v.s. Romas Otto, o Lady 
Olave buvo v.s.Irena Markevičienė iš Atlanto rajono. 
Mes suvaidinome tai, kas vyko Palangoje, diena į dieną, 
prieš 75 metus... Aš pasveikinau atvykusius 
garbinguosius svečius, paskaitydamas savo tėvo tos 
dienos kalbą jiems (angliškai), įteikiau simbolinį, 
gintarinį raktą į Palangos miestą ir pakviečiau “Lordą 
Baden-Powell” perkirpti kaspiną - atidaryti jo vardo 
gatvę.

Tas įvykis - vaidinti savo Tėvą, man buvo labai 
jaudinantis. Mintyse mačiau jį, sveikinantį tikrąjį 
Skautybės įkūrėją, o visus kitus skautus stovinčius 
ramiai, pagarbiai ir saliutuojančius. Esu jau senas, bet 
šis stiprus pergyvenimas liks atmintyje, nes vis tik 
širdyje dar tebeesu Lietuvos skautas.

Baden-Powell Palangoje sutikimą inscenizuoja v.s. Romas 
Otto, v.s. Irena Markevičienė ir ps.fil. Vytautas Šliūpas.
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NAUJOJI LIETUVA BRANGI
Dovilė Zduobienė

“Atsitinka. Atsiras”. Mergina nusisuka tarusi
Lietuva brangi, mano tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai; 
Graži tu savo dangaus mėlyne! 
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei.

paskutinius žodžius apie šią mūsų padėtį ir 
šnekučiuojasi su kita.

Jau nujautėm, kad bus blogai išskrendant iš 
Sydnėjaus, kai ten oro uosto darbininkas, pažiūrėjęs j 
mūsų bilietus smagiai tarė:

Mano mintyse tokia buvo ta Lietuva. Užaugau “Tai jūs šiandien skrendate j Vienną?”
dainuojanti šią dainą, šią meilės išraišką man 
nežinomam, svaigiam ir nepaprastam kraštui. Mes 
vaikai visi išmokome šį Maironio eilėraštį giesmės 
pavidalu. Ją buvo galima girdėti bažnyčiose,

“Ne, ne! Į VILNIŲ Lithuania”
“Aha”. Vyrukas ilgai spokso į ekraną, mano 

nuomone per ilgai, ir pagaliau paprašo kolegės 
pagalbos. Ji šviesiai nusišypso ir patikrina,

mokyklose, bendruomenės “Jūs skrendate į U.S.S.R.?”
minėjimuose, per skautų laužus. O 
saldžiausia tai būdavo girdėti ją tėvų 
sudainuotą: ar draugų būryje, ar 
kokio baliaus pabaigoje - švelni 
melancholija, graudus netektų namų 
ilgesys.

Šiais metais, pirmą kartą, kaip 
suaugusi moteris, aš naiviai 
iškeliavau į tokią įsivaizduotą 
Lietuvą. Dar būdama jauna mergaitė 
lankiau ją pavergtą, sovietų 
sugniaužtą. Ta viešnagė paliko man 
nejaukius prisiminimus: apsiginklavę 
sovietų kareiviai oro uoste; giminių 
šnibždėjimai, kad kalbėtis tiktai 
laukan išėjus, o ne viešbutyje; vaikų 
susižavėjimas mano Vakarų ps. Dovilė Zduobienė

“Panele, nebėra tokio U.S.S.R. Mes 
skrendame į Vilnių, Lietuvą”, vėl 
bandom aiškinti. Bagažus pasiuntę į 
neaiškią kelionę, pagalvojau, kad turėtų 
būti privaloma Finnair darbininkams 
išlaikyti Europos žemėlapio egzaminą.

Dabar, vidurnaktį tuščiame 
Vilniaus oro uoste, neramu. Gal mūsų 
lagaminai Viennoj, gal Kazakstane? 
Noriu tikėti vilnietės patarimu - 
atsitinka, atsiras...

Krentam į lovą restauruotame 
vienuolyne, hotelis Domus Maria, visai 
prie Aušros Vartų. Tikimės nors 12 
valandų netrukdyto miego po tokios 
kelionės. Po menkų šešių valandų 
išsiritam iš lovos.

brangenybėmis - kramtoma guma, 
kurią, kiek turėjau, visiems išdalinau. Bet dabar, jau po 
aštuoniolikos metų nepriklausomybės, aš tikėjausi 
sugrįžti į tą Lietuvą, kurios tėvai taip romantiškai 
ilgėjosi; į tą berželių ir močiutės vartelių kraštą - j 
Maironio Lietuvą brangią. Bet radau ką kitą. Radau 
Naująją Lietuvą.

“Ar yra kas vertingo ar ypatingo Jūsų dingusiame

BONG....BONG....BONG. Kas gi?
BONG....BONG....BONG.... Kokie čia varpai? BONG! ’ 
Artimos cerkvės varpai budina septintą valandą. Reikia 
keltis. Vilnius laukia.

Visos kelionės tikslas buvo dalyvauti Lietuvos 
Skautijos 2008 metų Tautinėje stovykloje “Legenda 
tęsiasi”. Stovykla vyko liepos 12-20 dienomis, 45 
hektarų ploto stovyklavietėje vardu “Pas Močiutę”

bagaže, kad būtų galima atpažinti per X-ray”, 
nuobodžiai klausia Vilniaus oro uosto darbininkė. Po 
trisdešimt plius valandų kelionės, švarūs drabužiai, 
ypač apatiniai yra neįkainojami.

“Nieko vertingo, tik visi mūsų drabužiai”, 
atsakome pavargę. “O ypatingo - tai skautiška 
skrybėlė”.

“Atsiras”.

Duburio ežero Astravos saloje, Zarasų rajone. 19 
Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų entuziastiškai 
prisijungė prie 21 norvegų ir 3 Hong Kong’o skautų 
autobuse, kuris manevravo siauromis Vilniaus 
gatvelėmis, kol iškeliavo plentu Zarasų link. Mūsų 
skautai, įpratę dainuoti, neužilgo smagiai užtraukė 
stovyklines (ir ne stovyklines) dainas. Linksmumas 
trykšte tryško. Važiuojam į Tautinę stovyklą!

Aš su vyru nustebę klausiam - “Ar nepaieškosit? 
Mes skridom trim lėktuvais per keturis oro uostus, 
bagažas gali būti bet kuriuose keturiuose žemės 
kampuose”.

Lietuvoj!!!
Ką tik atvykus į stovyklą pasirodė kai kurie 

nesklandumai.
Mes, iš toli atvykę ir jau ilgai keliaujantys,
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turėjome didelius lagaminus. Juos kartu su 
palapinėmis ir patalyne reikėjo patiems nusitempti j 
nustatytas tolimas stovyklavietes. Susierzinom 
matydami lietuvių skautų automobilius ir vežimus 
riedančius pro mus. Kadangi pastovyklės buvo 
išsklaidytos per laukų platybes, susidarė nemaža iškyla 
vien tik suvilkti bagažą per duobėtą ir kalnuotą dirvą Į 
mūsų stovyklavietę.

Vilniuj būnant, Lietuvos vasara buvo panaši Į 
Australijos žiemą (21 C dienomis, 10 C naktimis) Deja, 
mums pietiečiams Palangoje buvo net per šalta 
pasimaudyti Baltijos jūroje, nors lietuviai nardė šaltose 
bangose, kaip ruoniai.

Kaip tyčia, stovyklai prasidėjus oras pasikeitė ir 
užėjo karščiai. Įsikūrimo dieną paaiškėjo, kad 
stovykloje nebuvo nei geriamo vandens, nei maisto. 
Pasistatę palapines, įsikūrę, jau pavargę, įkaitę ir 
alkani, dalis mūsų vadovų iškeliavom ieškoti vandens. 
Per laukus, pievas, dirvas, kalnus, kaip beduinai per 
dykumas. “Gal turite vandens atsigerti?”, viltingai 
klausėme pasiekę kokią tolimą pastovyklę. “Neturime”. 
Matėm - lietuviai skautai patys atsivežę duonos, sūrio, 
dešrų, o suaugusiųjų būstinėje “Duobėje” vėliau 
atsirado net alaus ir vyno. Turbūt lietuviai skautai 
pripratę, kad pirmą dieną stovykloje reikia 
savarankiškai tvarkytis. Užsienio skautai to nežinojo. 
Mes grįžome į Australijos vadovų pastovyklę nusivylę ir 
ištroškę. Pasiskundus stovyklos vadijai, išaiškėjo 
vandens stokos priežastis: “Nesitikėjom, kad šiandien 
bus taip karšta...” Yra suprantama, kad organizuoti 
stovyklą 1000 žmonių yra milžiniškas darbas ir detalių 
milijonas. Tačiau vanduo, higiena ir maistas tokiam 
žmonių būriui visad turėtų būti pirmenybė.

Šiaurės krašto nesibaigianti diena tįso į šviesų 
vakarą. Stovyklos laukai spindėjo be šešėlio. Saulė 
nepailsdama kepino. Iš užsienio atkeliavusiems jau ir 
taip reikėjo Lietuvoje nusipirkti palapines ir įvairius 
stovyklavimo įrankius, nes tai nebuvo stovyklos 
parūpinta. Žinoma, nebuvo galima kartu vežtis ir 
tolimos Australijos. Tad neturėjome kuolų, brezentų, 
kirvių - juk visko nebuvo įmanoma prisipirkti Lietuvon 
nuvažiavus. Pirmomis dienomis nebuvo kaip nuo 
saulės pasislėpti, nebent įkaitusiose mažytėse 
palapinėse.

Stovyklos atidarymas, kaip visi tokie dideli įvykiai, 
stebėtinai ilgai užtruko. Kol garbės svečiai atvyko, kol 
rikiuotės susibūrė, kol viskas susitvarkė, uniformuoti 
stovyklautojai kantriai laukė, kur tik galima, po lapo ar 
šakos ribotu šešėliu, nors keli vaikai visvien apalpo nuo 
karščio. Galų gale visi įžygiavo - jūrų skautai, oro 
skautai, žemės skautai, kanadiečiai, australai, 
norvegai, danai, hong kong’iečiai - lietuvių skautai 
skautų šakomis iKtuntais; užsienio vadovai pagal 
gyvenamąjį kraštą. Vyko stovyklos vadovų ir garbės 

svečių pristatymai ir kalbos. Vėliavos iš visų atvykusių 
skautų kraštų buvo pakeltos ir pagerbtos. Garbės 
svečias, Vytautas Landsbergis, oficialiai pasveikino 
jaunimą įspūdingai pasakodamas, kaip sovietai tikėjo, 
kad lietuvių skautavimas išnyks, bet mes likome gyvi ir 
sveiki! Lietuvos jaunimas aiškiai Landsbergį labai myli 
ir gerbia, nes, jam baigus kalbėti, rikiuotėse pasigirdo 
skandavimas “Pagarba! Pagarba! Pagarba!” Mes visi 
susijaudinome giedant Lietuvos himną - pirmą kartą 
Lietuvoje, kartu su 1000 kitų ryškiais balsais.

Aštuntą valandą vakare pirmoji vakarienė 
(kiekvienam po pomidorą ir dešrelę) aptildė 
riaumojančius pilvus ir tuomet geriau nusiteikę mes 
labai laukėme pirmojo bendro laužo. Dešimtą valandą, 
dar prieblandoje, stovykla būrėsi link laužo. Žavėjomės 
didžiu laužu pastatytu netoli vėliavų aikštės. Tie iš 
mūsų - vyresni, jau patyrę dideles bendras stovyklas, 
tikėjomės pamiršti pirmos dienos sunkumus ir 
nesklandumus dainuodami ir bendraudami. Jaunieji 
“Aušros” tunto skautai mumis atradę irgi susėdo kartu 
nekantraudami, kol didingą laužą uždegs. Tačiau 
pastebėjome, kad šalia slėnyje stovėjo didelė pakelta 
scena su profesionaliu apšvietimu, mikrofonais, 
laiptais. Amfiteatras! Mums nebuvo aišku kodėl tokia 
moderni struktūra glūdi šiose, kol kas mūsų patyrime, 
labai elementariose patalpose.

“Laužas dega, laužas dega...” dainavo visi. Laužas 
iš tikrųjų degė, mažos liepsnos šoko didyn, aukštyn, bet 
prieš laužą susėdę buvom tik mes australai. Visi kiti 
nuplūdo į šalia esantį “stadijoną”, kur, nors paskutinis 
“Laužas dega” posmas nebuvo net pasibaigęs, scenoje 
prasidėjo koncertas. Dabartinė muzika (ir rock, ir rap) 
garsiai aidėjo per “Močiutės” jau aptemusius laukus. 
Nebebuvo dainavimo, nebuvo pasirodymų ar šūkių, nei 
juokų, nei giesmės “Ateina naktis”. Tačiau mūsų 
Darius Gakas labai šauniai pasirodė iškviestas į sceną 
sudainuoti dainelę “Renata”. Didžiausias vakaro 
spektaklis buvo Lietuvos populiari žvaigždė, Eglė 
Sirvidytė, kuri sudainavo jos pačios sukurtą stovyklos 
dainą “Mano namai”.

Vaikams koncertas labai patiko - iki pat 
stulbinančios pabaigos antrą valandą ryto su 
“fireworks”. Bet vyresnieji nusivylė tokiu mums 
neskautišku, kasdienišku renginiu. Pradėjome suprasti, 
kad šie lietuviai skautai ne mūsų vaizduotės Močiutės 
Lietuvos vaikai, nei lietuvybės užsienyje gynėjai. 
Skautavimas šioje Naujoje Lietuvoje toks kaip ir 
kituose kraštuose (ar tai Amerikoj, ar Australijoj) - 
savarankiškumo idealas, konkurencijos ryžtas, 
techniško skautavimo siekimas, modernus jaunystės 
smagumas. Pasijautėme, kad mes ne vietoje ir ne tuo 
laiku, lyg tik suradę kišenėje skylę, pro kurią pradingo 
brangus pinigas.

Sekančiomis dienomis kiekviena pastovyklę ruošė
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savas vakaro 
programas, kuriose, 
laimei, prie laužų buvo 
progos padainuoti. 
Bendra stovyklos 
programa buvo 
nespecifinė. Laužai ir 
vakarinės programos 
prasidėjo vėlai (pvz. 
vilkiukų laužas 10:30 
v.v.) Rytais pusryčiai 
buvo Įvairiai - 9-tą vai., 
kartais vėliau, nors 
saulė jau švietė nuo 
4:00 v.r. Pastovyklės 
(pagal skautų laipsnius) 
veikė savarankiškai: 
savos lauko virtuvės, 
savos programos ir 
užsiėmimai. Kiekvienoje 
pastovyklėje gyveno nuo 
šimto iki kelių šimtų 
vaikų.

Pirmos dienos 
naujoje vietoje visad yra 
sunkios, kol apsipranti, 
susipažįsti, bet būna 

“Aušros” tunto skautai iš Sydney, Tautinėje stovykloje Lietuvoje: G. Gakaitė, E. Rupšytė, D.
Gakas, E. Jaraminas, N. Rupšytė, I. Kapočiūtė

dar sunkiau, kai esi 
svetimame krašte. Iš pradžių mūsų vaikams buvo 
nelengva susidraugauti su lietuviais broliais ir sesėm. 
Mūsiškiai greičiau sutapo su kitų tautų skautais, pvz. 
danais ir norvegais. Prasitarę apie patirtą nuošalumą 
vienai stovyklos vadovei, sulaukėme stebėtino 
pastebėjimo: “Bandome tai keisti, bet žinokite, toks yra 
mūsų būdas”.

Be nustatytų pareigų mūsų vadovai, norėdami 
užsiimti, šoko į dušų statymo darbą. Stovyklos vadija 
parūpino įvairių dydžių ir stiprumų slankas, kranus, 
kriaukles, įrankius ir direktyvą: “Statykite kur ir kaip 
norite”. (Atrodo stovyklos galvosena buvo, kad jeigu 
yra ežeras, kam reik praustis?) Australai ir norvegai 
kartu darbavosi pastatyti 16 dušų. Galų gale, po trijų 
dienų pasisekė pabaigti darbą. Skautiškas 
pasišventimas ir optimistiškas nusiteikimas nugalėjo, 
nors parūpintos dalys netiko, viena su kita nesijungė, 
reikėjo viską iš naujo statyti.

Suruošti didelę stovyklą, kad įdomiai užimti arti 
800 vaikų, yra nemažas iššūkis. Buvo aišku, kad - 
Legendos stovyklos vadija sunkiai dirbo sustatyti 
įvairias programas ir naujoviškus patrauklumus. Vyko 
“Stovyklos TV”, kurios laidos buvo rodomos vakarais ir 
net dabar galima matyti internete “You Tube” lapuose. 
Veikė “Biblioteka ant ratų” susijusi su Lietuvoje 
paskelbtais 2008 m., kaip “Skaitymo metais”. Ten buvo 

galima kasdien paskaityti pasaulio ir Lietuvos 
naujienas. “Gilvelio muziejuje” buvo galima išmokti R. 
Baden-Powell ir Gilvelio kaklaraiščio istoriją.
“Specialybių kaimelyje” veikė skautiškų specialybių 
programos, o vakarais vadovai galėjo pasisemti žinių, 
kaip mokyti šias specialybes. Sporto dieną įvairios 
sporto stotys leido visiems išbandyti visokias sporto 
šakas, net sienos lipimą ant pačių pagamintos 
“laipiojamos sienos” su pilnu virvių ir apsaugų 
komplektu. Įdomu pastebėti, kad toks užsiėmimas 
Australijoje nebūtų leidžiamas, nes šiomis dienomis su 
draudimo ir “duty of care” vyraujančiais apribojimais, 
tokiais rizikingais sportais galima užsiimti tiktai su 
profesionalų priežiūra.

Tam tikras šios stovyklos patrauklumas mūsų 
jaunimui buvo tai, kad buvo daugiau laisvės asmeninio 
atsargumo bei aplinkosaugos atžvilgiu. Jei reikia - 
kirsk medį, dek laužą, kask griovį - viskas galima. Ne 
kaip mūsų saugomuose, nuomuojamuose miškuose 
Australijoje. Todėl rimti pionerijos darbai kilo kaip 
dangoraižiai; iškylaujantys skautai dingdavo tik su 
savo pastovyklės vadovo žinia; maudymasis ežere buvo 
raginamas ir pasilinksminimui, ir apsiprausimui.

Intensyvi “tarptuntinė” konkurencija vedė stiprias 
kovas “Žalgirio mūšio” inscenizavime, kuriame 
dalyvavo visas jaunimas. Kovojo tai kryžiuočiai, tai 
lietuviai, įvairios gentys ir 100 vadovų. Tai ir
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“valdovai”, ir puolikai, ir “dvasios” su ypatingom 
galiom (nemirštantys) - kaip modernaus video žaidimo 
įsikūnijimas. Mūšio pabaigoje išsirikiavęs jaunimas, 
savas vėliavas pulko priekyje iškėlęs, žygiavo kaip 
vienas ir šūkavo šūkius. Trūko tik šarvų, ginklų, šalmų 
ir žirgų.’ Tiesą sakant, atsirado net keturi pabalnoti 
žirgai! “Mūšio” diena buvo puikus stovyklos 
atsiekimas.

Stovyklos organizuotojai rūpestingai suruošė 
ekskursijas mums užsieniečiams ir nevietiniams pvz. 
tiems iš Marijampolės ir Panevėžio. Vieni važiavo 
apžiūrėti Zarasų rajoną ir sužinojo apie 200 ežerų. 
Dalyviai džiaugėsi šia šaunia kelione ir su naujais 
draugais ją linksmai užbaigė giros ir alaus gaminimo 
pamokoje (su ragavimu!) Tuo tarpu mūsų jaunimas 
keliavo Į “partizanų žemes”. Ten jie girdėjo apie 
partizanus, matė jų slėptuves. Vaikai suprato partizanų 
sunkų gyvenimą ir susipažino su šia svarbia Lietuvos 
istorija.

Kuo ilgiau tęsėsi stovyklos dienos, tuo daugiau visi 
prie viens kito priprato. Išsivystė draugystės, radosi 
bendrų kalbų; juokas ir šypsenos pasiekė visus tiek, 
kad išvažiuojant buvo nemažai ašarų.

Dabar, grįžus namo, mąstau apie šią rastą naująją 
Lietuvą. Ji moderni; pasirodo turtinga (Vilniaus gatvės 
paplūdusios Mercedes, BMW, Jaguar brangiais 
automobiliais), auganti, gyva, jauna; fasonas vėliausias 
(mano vyro’pastaba - visos lietuvės moterys žavios!). 
Tačiau sovietmečio griuvėsiai dar matosi, lyg šešėliai 
pro šilkus ir satinus, ne tik miestų infrastruktūroje, 
bet ir žmonių dvasioje.

Mąstau apie mūsų panašumus ir mūsų skirtumus. 
Abiejų yra nemažai. Turbūt ryškiausias skirtumas tai, 
kad mums išeivijoje yra svarbiausia išlaikyti brangią 
lietuvybę - tą Lietuvą už močiutės vartelių. Bet jiems 
lietuvybė yra jų pačių kraujuje, sieloje, esmėje. Ji 
neišskiriama. Jos nereikia ypatingai daboti, ugdyti. 
Lietuviams Lietuvoje svarbiausia gyventi laisvai - tai 
ką mes esame patyrę prabangiai, kaip prigimtinę teisę.

Įsivaizduoju, kaip keistai mes jiems atrodėme - 
australai, ne australai? Lietuviai, ne lietuviai, kurių 
jaunimas ne visi kalba lietuviškai. Tautinėje stovykloje 
Lietuvos skautai su mumis elgėsi kaip su 
“užsieniečiais”, o mes laikėm save lietuviais. Rodos ir 
mes, ir jie šiek tiek klydome.

Kad toliau ugdyti supratimą tarp mūsų, yra būtina 
remti tokias keliones, ypač jaunimui. “Aušros” ir 
“Džiugo” tuntų skautai, kurie dalyvavo šioje tautinėje 
stovykloje, grįžo namo su nuostabia patirtimi, 
nepamirštamais įspūdžiais, nauju pasaulio supratimu 
ir pažinę, nors ir taip trumpai, tą iki šiol slaptą 
Lietuvą. Kelionė - geriausias patyrimas, patirtis, 
svarbiausia specialybė, kurios nerasime vadovėliuose.

IŠLYDĖTI
A')< . . . ..... A A;A':AA

s. Aurelija Balašaitienė
mirė 2008 m. rugsėjo 3 d., Clevenad, OH

Sesė Aurelija buvo rašytoja, žurnalistė, 
visuomenininke.

Vokietijoje, Memingene vadovavo skaučių 
“Kunigaikštienės Birutės” draugovei. 1949 m. atvyko į 
JAV Clevelande 1961-1963 m. buvo skaučių 
“Neringos” tunto tuntininke.

s. Aurelija Balašaitienė vadovavo stovyklose, kūrė 
švenčių bei minėjimų programas, rašė “Skautų aide”. 
Parašė keturis romanus, daug novelių; pelnė “Dirvos” 
novelių konkurso premiją, “Darbininko” novelės 
konkurso I premiją.

ps.Danutė Šalkauskaitė -Orentienė-
Cunningham
mirė 2008 m. rugsėjo 11 d., Washington, DC

Sesė Danutė priklausė Washingtono Židiniui. Liūdi 
sūnūs Paulius ir Linas su šeimomis, sesuo fil.dr. Nijolė 
Remeikienė su šeima.

Pranešu, kad
s. Algis Banys (Banevičius)
mirė 2008 m. rugsėjo 17 d., Betlehem, PA.

Brolis Algis seniau priklausė “Žalgirio” tuntui 
Bostone, 1958-1960 m. LSB tarptautinio skyriaus 
vedėjas, IV Tautinėj stovykloj 1958 m. - Skautų 
Brolijos pastovyklės viršininkas, 1959 m. - LSB Ąžuolo 
mokyklos stovyklos viršininkas.

v.s.fil.Kazys Matonis

Pranešu, kad
s. Kristina Butkūnaitė-Zubrickienė
mirė 2008 m. rugsėjo 22 d., Detroit, Ml

Sesė Kristina pralaimėjo savo kovą prieš vėžį, jos 
laidotuvės buvo penktadienį, rugsėjo 26 d. Liūdesyje 
lieka jos vyras Vitas, dukra Daria, sūnus Juozukas ir 
visa Butkūnų ir Zubrickų giminė.

Sesė Kristina buvo “Gabijos” tunto, Detroite, narė. 
Gal jūs prisimenate Kristiną ir jos dvynę sesutę Reginą
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iš jaunystės. Jos labai gražiai kartu dainuodavo. 
Būdamos studentės jos koncertavo Įvairiuose lietuvių 
telkiniuose ir 1978 m. važiavo Į VI Tautinę stovyklą 
Australijoje.

Kristina buvo labai veikli tunto narė. Daug metų 
buvo mano pavaduotoja, kai buvau tuntininke. Visada 
savo darbu prisidėdavo prie Kaziuko mugės ir skautų 
Kūčių ruošos. Stovyklose dažnai talkino virtuvėje ir su 
seserim Regina pravesdavo dainavimo pamokas. Labai 
visi jos pasigesime.

Sesė Rasa Karvelienė 

būrelio vadovė, Lietuvos Dukterų draugijai, ir buvo 
nuolatinė padėjėja Pasaulio lietuvių centro darbuose.

Skaudu išlydėti Sesę, kurios pareigingumas, 
romumas, gerumas, tolerancija taip smarkiai palietė 
kitų gyvenimą. Du kartus ėjusi “Aušros Vartų” tunto 
tuntininkės pareigas, negaliu užmiršti Sesės Zinos ir 
jos vyro s. Alekso nuolatinės, besąlyginės pagelbos.

Nuoširdžiausia užuojauta Jos mylimiesiems 
Edvardui ir Tomui, jų žmonoms ir brangiems 
anūkėliams.

Alė Narnikienė

s. Zinaida Kloviškytė-Pocienė 
mirė 2008 m. spalio 18 d., Darien, IL

Sesė Zina augo ir į skautijos gretas įstojo Omahoje, 
Nebraska. Persikėlusi į Chicagą, ištekėjo už Alekso 

Pociaus. Sulaukę 
Edvardo ir Tomo, jie 
abu nuoširdžiai 
darbavosi skautų 
“Lituanicos” tunte.

1966 m. 
įsteigtame 
“Partizanės 
Vaidilutės” vyr. 
skaučių būrelyje jau 
matome sesę Ziną 
“Aušros Vartų” 
tunte. Tunto 
vadovybėje ji 
pradeda veiklą 1972 
m. iždininkės

s. Zina Pocienė pareigomis ir darbus
tęsia toliau iki savo 
mirties - būdama, 

padėdama kur tik reikia. Šalia pareigų tunto vadijoje, 
sesė Zina dirbo keturiose tunto stovyklose (gal ir 
daugiau), o priklausant “Partizanės Vaidilutės” 
būreliui, teko našta Kaziuko mugėse ir net tris kartus 
(po dvi dienas) Chicagos tarptautinėje mugėje, Navy 
Pier.

Lietuvių Skaučių Seserijos vadijoje, tiekimo 
skyriaus vedėja s. Zina Pocienė dirbo penkiolika metų! 
- 1982-1996 m. (Vyr. Skautininkių Danutės Eidukienė, 
Stefos Gedgaudienės ir Birutės Banaitienės vadijose) 

Priklausė vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” 
draugovei, buvo ilgametė “Partizanės Vaidilutės”

Prisimename Sesę Ureną Regienę

Uostas
Bėgiai sueina tolumoj.
Raminuosi, norėdama manyti,
kad ten sankryža,
už kurios visomis kryptimis
drąsi pilnatis,
sidabrinės gožos,
valtys ant kranto
ir kelione patenkinto 
jūrininko daina.

Marija Stankus-Saulaitė

j.v.s. Irena Regienė

Jau praėjo 
metai, kai mūsų 
brangi Sesė Irena 
Regienė iškeliavo į 
amžinybę. Jos labai 
pasigendame ir su 
meile, ir šypsena ją 
prisimename.

Sesė Irena man 
padarė didžiausią 
įspūdį, kai pirmą 
kartą stovyklavau 
Rakė 1978 metų 
vasarą, būdama dar 
jauna jūrų skaute. 
Tuo metu ji buvo 

mūsų - “Nerijos” pastovyklės viršininke. Mūsų, jūrų 
skaučių, buvo nedaug ir mes apsigyvenom “Lituanicos” 
rajone, šeimininkių kalne. Sesė Irena paskirstė 
pareigas visoms stovyklaujančioms jūrų skautėms ir 
man patikėjo stovyklos adjutantės pareigas. Visą
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stovyklos laikotarpį Sesė Irena mus mokė pasitikėti 
savimi, seseriškai bendrauti su visais, suprasti savo 
pareigas, sąžiningai jas atlikti ir džiaugtis jūrų 
skautavimu. Mes, sekdamos Sesės Irenos pavyzdžiu, 
mokėmės ir įgyvendinome skautų įstatus. Tą vasarą 
Sesė Irena buvo ne tik mūsų, jūrų skaučių 
pastovyklės viršininkė, bet ir jūrų skaučių šeimos 
“mama”.

Asmeniškai galiu teigti, kad jos meilė mums 
nesibaigė su stovyklos dienomis. Ji domėdavosi mūsų 
kasdienio gyvenimo rūpesčiais ir džiaugsmais. Ji 
prisimindavo savo “sesytes” ir raštu, ar telefonu 
palaikydavo ryšius. Ji net dalyvaudavo svarbiose mūsų 
šeimų šventėse.

Laikui bėgant, kai pati tapau mama, mėgdavau ją 

aplankyti “Draugo” redakcijoje, kur Sesė Irena ilgai ir 
sąžiningai dirbo įvairiose pareigose. Ji ilgai redagavo 
skautų skyrių “Skautybės kelias”. Ji visus ir visada 
sutikdavo su šypsena, meile ir skautiška šiluma!

Mieloji Sese Irena,

Mes žinome, kad Jums sugrįžus Namo į dangaus 
stovyklą, Jūsų siela spindi visais žemėje atliktais 
darbais. Pasiilgome Jūsų. Meldžiamės ir žinome, kad 
Dievo glėbyje Jūs ilsitės amžinojoje ramybėje.

Su meile, su pagarba linkime “Gero Vėjo!” amžinai.

j.ps. Aleksandra Simonaitienė ir 
“Nerijos” tunto jūrų skautės

Skautiškieji metai

S
kautiškosios veiklos metus Ramiojo vandenyno 
rajone pradėjome 2007 m. rugsėjo 15 d. šv. 
Kazimiero parapijos kieme, Los Angeles, su 
vėliavų nuleidimu. Į skautų eiles prisirašė nemažai 

naujų skautų ir skaučių. Šių metų vadovai - rajono 
vadas v.s.fil. Vytenis Vilkas, “Palangos” tunto 
tuntininkė ps.fil. Regina Jogienė, “Kalniškių” tunto 
tuntininkas s.v.v.sl. Saulius Žemaitaitis.

Rudenį skautai ir skautės vyko visos dienos 
iškylon į La Canada, o metų laiku draugovės atskirai 
ruošė sueigas ir iškylas į kalnus. Broliai vieną 
savaitgalį praleido slidinėdami Big Bear kalnuose.

Sausio mėn. įvyko iškilminga metinė rajono sueiga 
Tautiniuose namuose, kur atšventėm ir Trijų Karalių 
šventę. Kovo pradžioje suruošėm tradicinę Kaziuko 
mugę šv. Kazimiero parapijos kieme ir patalpose. 
Pardavinėjom maistą, skautų rankdarbius, meno 
dirbinius.

Kovo mėnesio pabaigoje kartu su armėnų, lenkų, 
vengrų ir ukrainiečių skautais praleidome įdomią 
popietę La Crescenta parke. Čia atšventėm 26-tąją Los 
Angeles skautų Tarptautinę skautų dieną 
(International Day of Scouting). Dalyvavo virš 200 
skautų ir skaučių su savo vėliavomis. Žaidėm įvairius 
skautiškus žaidimus, dainavome, vaidinome prie laužo 
ir šventę baigėme ragaudami įvairių tautybių maistą.

Balandžio pabaigoje skautai susibūrė Angeles 
Crest kalnų miške, Bandido stovyklavietėje šv. Jurgio 
iškylai. Pasistatėm palapines. Iškilmingos sueigos metu 

sesė Regina Jogienė “Palangos” tunto tuntininkės 
pareigas perdavė jaunai vadovei vyr.sk.v.sl. Audrai 
Griciūtei. Vakarienę skautai gaminosi patys ant laužo. 
Dainoms smagiame lauže nuaidėjus, paukštytės ir 
vilkiukai su tėveliais grįžo į namus, o visi kiti liko 
nakvoti. Žaidė naktinį žaidimą, prie laužo kepė 
“marshmallows”.

Metų veikla buvo baigta įdomia išvyka į Griffith 
Park observatoriją, o po XIII Tautinių šokių šventės - į 
savąjį Rambyną stovyklauti!

ps.fil. Regina Jogienė

Kaziuko mugėje vyr.sk. Auksė Stočkutė, vyr.sk. Audra
Griciūtė ir vyr.sk. Daina Mattytė
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JAV Ramiojo 
vandenyno rajono 
stovykla Rambyne 
2008 m.
v.s.fil. Daina Kasputienė

(Nuotraukos s.fil. Reginos Polikaitienės)

Vos keletą dienų po gausiosios XIII-os Tautinių 
šokių šventės, aukštai Big Bear Kalifornijos 
kalnuose, Ramiojo vandenyno skautės ir skautai 
susirinko Rambyno stovyklavietėje rugpjūčio 9-19 

dienomis paminėti LSS 90 metų jubiliejų. Stovyklos 
viršininkai: Ramiojo vandenyno rajono Vadas v.s.fil. 
Vytenis Vilkas ir brolis s.v.ps. Auris Jarašūnas kartu su 
seserijos “Dienos” pastovyklės viršininke vyr.sk.t.n. 
Audra Griciūte, ir brolijos “Nakties” pastovyklės 
viršininku s.v. Saulium Žemaitaičiu paruošė įdomią 
programą.

Stovykloje dalyvavo virš 75 skaučių ir skautų iš 
Bostono, San Francisco, Arizonos ir pietų Kalifornijos. 
Savaitgalyje stovyklautojų buvo jau virš 300. Jaunų 
šeimų pastovyklėje apsistojo 70 liepsnelių, giliukų ir 
tėvelių. Spalvingos palapinės išdygo kaip grybai.

Draugystės dienos užsiėmimuose buvo gera proga 
visiems susipažinti, bet įdomiausia buvo šokių 
konkursas. Kiekviena komanda gavo atlikti būtinus 
(mandatory) veiksmus, kaip “malūną” ir “šaudykles”. 
Prie to buvo pridėta ir kiti veiksmai kaip “robot” arba 
“country line dancing”. Nors lietus lijo ir griaustinis

Sveikinam seses ir brolius stovykloje, Rambyne 2008 m., 
davusius skautų įžodį

Pirmosios pagalbos pamoka - kaip naudoti kaklaraištį rankai 
nulūžus... Draugininke, sesė Jūra Čelkytė (su kepure).

smarkiai trankėsi, visi stovyklautojai po pastoge 
džiaugėsi komandų kūrybingumu. O po šokių - dainos, 
dainos...

Pirmadienį, liepos 9 d., visi stovyklautojai 
nuvažiavo prie Big Bear ežero pasimaudyti, plaukimo 
egzaminus laikyti ir pliaže pažaisti. Ten susitikom 
žydų iš jaunimo stovyklos. Susipažinom, pradėjom

Visai malonu virtuvės tarnyboje Rambyno stovyklavietėje
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Skautės pasiruošusios kelionei dviračiais San Bernardino kalnuose skautai neša didelę pušį stovyklos 
vartams

kalbėtis ir jie pakvietė mūsų jaunimą j šokių 
konkursą. Po kiek laiko, jie mus pamokė savo 
šokių ir visi, susikabinę didžiausiam rate, “Y - 
Ja -Ja” šokom ir vaidinom. Buvo smagu.

Iškylos dienoje skautės ir skautai 
skirtingose Big Bear kalnų vietose įsikūrė savas 
pastovykles. Net paukštytės ir vilkiukai 
išžygiavo iš stovyklos ribų visai dienai. 
Paukštytės nuėjo prie Dykumų vaizdo (Desert 
View), o vilkiukai ieškojo aukso kasykloje. Visi 
grįžo pavargę, purvini, bet patenkinti.

Nors nemažai stovyklautojų vargo nuo pilvo 
gripo, bet nuotaika vistiek buvo gera. Laužavedė 
visus sergančiuosius pakvietė uždegti laužą ir jie 
entuziastingai dalyvavo, ir pravedė pirmą dainą.

Didįjį savaitgalį, anksti iš ryto įžygiavo trys 
nauji skautai vyčiai - Andrius Mikuckis, 
Martynas Gimbutas ir Linas Šepikas. O 
penktadienio vakare

"Palangos” tunto vyresniosios skautės Rambyne 2008 m.

staiga atsirado penkios 
naujos vyresniosios 
skautės, pasipuošusios 
mėlynais 
kaklaraiščiais ir 
vainikais. Tai sesės - 
Liana Bandžiulytė, 
Ringailė Barysaitė, 
Karina Jogaitė, 
Kendra Kiršonytė ir 
Regina Zmuidzinaitė.

Buvo gaila 
užgesinti laužą ir 
atsisveikinti su 
Rambynu. Visi juokai 
ir prisiminimai 
amžinai liks mūsų 
mintyse. Aukštajame Rambyne... “mūsų vyčiai, kai išeina..."
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KANADOS RAJONEIK. M IN M M W 9 KAJUJE

“Šatrijos” ir
“Rambyno” tuntų 
šventė Toronte

S
 .m. rugsėjo 20 d. Toronte Įvyko svarbi vadovybės 
pareigų perdavimo sueiga. Devynis metus 
skaučių “Šatrijos” tuntui vadovavusi s.fil. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon, tuntininkės pareigas perdavė ps. 

Indrei Paškauskienei. Tryliką metų skautų “Rambyno” 
tuntui vadovavęs v.s.fil. Marius Rusinas, tuntininko 
pareigas perdavė ps. Alvydui Sapliui.

Buvę tuntininkai, sesė Rūta ir brolis Marius 
vienerius metus įsipareigojo likti vadovų patarėjais. 
Iškilmingos sueigos metu, buvusiems tuntininkams 
buvo išreikšta nuoširdi padėka, tuntų narių vardu 
abiems įteiktos s.dr. Romo Povilaičio, iš Chicagos, 
sukurtos žalvario skulptūros. Naujiesiems vadovams 
linkėta ištvermės, kantrybės ir įsipareigojimo dirbant 
mūsų skautiško jaunimo gerbūviui.

Šiuo metu abiejuose tuntuose Toronte yra 250 
narių, veikia visos šakos. “Šatrijos” tunte registruotų 
sesių yra 135, “Rambyno” tunte - 115 brolių.

Tuntų vadijose:

"Šatrijos" tunte: Kristina Yčaitė - paukštyčių 

draugininke, Vida Skilandžiūnienė - skaučių 

draugininke, Julija Valiulytė - prit. skaučių 

draugininke, Elytė Saplytė - vyr. skaučių kandidačių 

globėja, Daiva Paškauskaitė - vyr. skaučių draugininke, 

Ramunė Jonušytė - tunto iždininkė.

"Rambyno" tunte: Paulius Žukauskas - vilkiukų 

draugininkas, pavaduotojas - Mindaugas Leknickas, 

Morkus Sungaila - skautų draugininkas, Linas Grybas
- prit. skautų draugininkas, pavaduotojas - Jonas 

Putrimas, Linas Paškauskas - skautų vyčių būrelio 

vadas, pavaduotojas - Jonas Tarvydas, Marius Rusinas

- skautų vyčių kandidatų globėjas, Darius Sonda - 

tunto iždininkas.

v.s. Romas Otto

Kanados rajono Vddas

Pareigų perdavimo sueigoje 
Toronte, 2008 m. rugsėjo 20 
d.; Kanados rajono Vadas 
v.s. Romas Otto, “Šatrijos” 
tuntininkė ps. Indrė 
Paškauskienė, pareigas per
davusi s.fil. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon, 
pareigas perdavęs v.s.fil. 
Marius Rusinas, Rambyno” 
tuntininkas ps. Alvydas 
Saplys.
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JAV VIDURIO RAJONE

Ką veikia “Živilės” 
draugovė?

“Živilės” draugovės sesės su instruktorium, lakūnu Edward
Rafacz

“Aušros Vartų-Kernavės” tunto Živilės” draugovė 
tauriai pradėjo skautiškuosius programos metus. Su 
draugininkėmis Aušra Jasaityte-Petry ir Audra 
Lintakiene pradėjome kalti programos nuostatus. 
Prityrusių skaučių programa yra nelengva - ima 

Smagu prie lauželio Camp Betz stovyklavietėje spalio 4 d.

siaubas, kaip mes visa tai atliksime... Na, nieko - 
jvykdysim!

Metų pradžioje - iškyla! Išvykome Į BSA 
stovyklavietę netoli Bridgeman, MI. Camp Betz man ir 
sesei Aušrai jau vos ne antri namai. Vakare, tamsoje,

palei automobilių uždegtas šviesas,
Įsikūrėme. Išdygo palapinės, 
susitvarkėme guolj ir kikendamos 
sulindome į miegmaišius; 
stengėmės miegoti. Rytą 
atsikėlusios, tobuliau Įsiruošėme 
iškylavietėje. Įkūrėme virtuvę, 
pasistatėme kitą palapinę ir 
vėliavoms stiebus. Mokėmės 
rikiuočių ir žygiavimo, mokėmės, 
kaip su gairelės kotu elgtis, kaip 
saliutuoti, kaip raportus duoti. 
Mokėmės komandų bei elgesio 
taisyklių prie vėliavų.

Diena prabėgo kupina 
skautiškų užsiėmimų ir 
paskaitėlių. Miške, susėdusios prie 
stalų, dainavome, rinkomės 
skiltims vardus, mokėmės apie 
skilčių sistemą, pildėme pareigų 
lenteles. Kalbėjomės apie 

vadovavimo principus ir išmokome skiltyje
pasiskirstyti darbais. Programoje - žymios istorinės 
Lietuvos moterys. Skaitėme enciklopedijas, “Sese, 
Budėk”, ruošėme iškabas ir mokėmės, kaip pristatyti 
temas.

“Živilės” draugovės skautės pasiryžusios išeiti oro 
skautų programą ir įsigyti sparnus! Ilgai kalbėjomės 

apie aerodinamiką - kaip “veikia” sparnas,
ką tai reiškia žemės trauka, kaip veikia 
motorai... Sesės klausėsi susidomėjusios, čia 
ir ten įterpdamos mokykloje išmoktas 
fizikos žinias.

Aišku, reikia apžiūrėti naują 
stovyklavietę! Vaikščiojame gražiame Camp 
Betz, fotografuojamės ir gėrimės nuostabia 
Dievo gamta. Nužygiavom prie upės 
pasigėrėti tvenkiniu ir sudarytu ežerėliu. 
Nuėjome prie koplyčios, prisijuokėm 
laužavietėje. Kaip smagu! Žaidėme 
skautiškus žaidimus, atlikom skautišką 
programą. Nuostabus savaitgalis!

Spalio 4 d. į sueigą atvyko “Delta” oro 
linijos lakūnas Edward Rafacz. Labai 
Įdomiai jis kalbėjo ir mokė apie aviacijos
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Mes skautės - Valio!

pagrindus. Klausėmės apie propelerius, apie motorus, 
tiksliau apie sparnus. Atsivežęs modelius, E.Rafacz 
aiškino apie dalis, kurios būna naudojamos lėktuvui 
kylant ar leidžiantis; aiškino, kaip lėktuvo pilotas 
randa kelią per pasaulį - apie radarą, GPS, 
horizontalius skopus... Mokėmės apie trianguliaciją... 
Laikas prabėgo žaibiškai greitai!

Šiais metais “Živilės” draugovė užsimojusi daug ką 
atlikti. Kiekvieną savaitę dainuosime ir mokysimės 
naujų dainų. Nusistatėm išmokti 30 dainų! Kas savaitę 
vadovavimo/skautamokslio principai - mokysimės 
vadovauti ir tai Įvykdysime paukštyčių ir skaučių 
draugovėse. Kas savaitę - rikiuotės, žygiuotos, 
raportai, lygiavimas, visos žinios, kurios atskiria 
skautus nuo kitų organizacijų. Bus progos sesėms 
išmokti apie komendantės pareigas ir darbą. Spėsime 
ir pasilinksminti! Planuojame žiemos išvyką i Union 
Pier, MI, tėvelių/dukrų išvyką paštovyklauti, aplankyti 
skautų muziejų, per Vėlines aplankyti kapus ir 
pasimelsti.

Kaip matote, užmojai dideli, o su “Živilės” skaučių 
ir vadovių entuziazmu, esu tikra, kad “augsime 
skautiška, lietuviška dvasia!”

vyr.sk. s. Audra Lintakienė
(nuotraukas atsiuntė s.A.Lintakienė)

Į rudenėjantį Raką!
“Lituanicos” tunto, “Dariaus ir Girėno” prityrusių 

skautų draugovė jau antrus metus keliauja j Rako 
stovyklavietę pasidžiaugti rudens sezonu.

Spalio pradžioje iškylon vyko: skautai vyčiai - 
Donatas Ramanauskas, Juozas Kapačinskas, Edis 
Leipus, Mikutis Leipus, Audrius Aleksiūnas, Andrius 
Markulis, Ginutis Matutis, Gražutis Matutis ir prityrę 
skautai - Aleksas Jučas, Martynas Matutis, Dominic 
Paužuolis ir prit sk.kand. Justas Bobinas. Gaila, kad 
nuo prit. skautų skaičiaus paskutinę minutę nubyrėjo 
keletas brolių, bet tiek to... Dalis skautų vyčių 
išvažiavo po piet, o prit. skautai iš PLC Lemonte 
pajudėjo apie 6 v.v. Po didelio “įstrigimo” greitkelyje, 
spaudėme toliau į šiaurę. Pro Rako vartus įvažiavom 
apie vidunaktį ir puolėm statyti palapines. Oro 
temperatūra apie 32 F, tai šiltai apsirengėm ir lindome 
į miegmaišius poilsiui.

Apie 7:30 ryto mus pažadino žąsų gagenimas. 
Sekėme brolio Alekso paruoštą menu ir paruošėm 
“Breakfast burritos”. Po pusryčių pradėjome žygį prie 
Phillips kapinių ant Lakeshore kelio. Skersai kelio nuo 
kapinių yra didžiulis vandens rezervuaras net dviejų 
mylių ilgio. Bandėm prieiti arčiau, bet vartai užrakinti.
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Kiek paėję, pamatėm priėjo ir jėgainę. Už kelių mylių 
sustojome “Skyview Market”, nusipirkome šviežiai 
skintų obuolių ir, gardžiai valgydami, žygiavome toliau. 
Pagaliau pasiekėm Bass Lake, kur ir baigėsi mūsų 
iškyla. Nukeliavom apie septynias mylias. Grįžus į 
stovyklą, pietums - dešrelės, pupos ir salotos. Pavalgę 
šokom prie darbo. Reikia iš lauko nudažyti 
“Lituanicos” valgyklą. Darbą baigėm jau temstant ir... 
vėl laikas valgyti... Vakarienei gavome spaghetti, 
salotų ir duonos su česnakais. Vakare prie laužo 
dalinomės mintimis apie iškylą ir gerąjį darbelį. Po 
kiek laiko, gardžiavomės “s’mores” - tai saldus mažas 
sumuštinis paruoštas su graham pyragaičiais, 
šokoladu ir minkstukais-marshmallows. Laužui 
pasibaigus, vėl ėjom ieškoti šiltų miegmaišių.

Sekmadienį, suvalgę kiaušinienę su lašinukais, 
nugriovėm palapines, sutvarkėm valgyklą. Nuleidę 
vėliavą, padarėm grupės nuotrauką ir apie vidurdienį 
išvažiavom link Chicagos.

Už keturių mėnesių grįšime pastovyklauti Rakė 
žiemos metu. Nekantriai laukiam.

D. Ramanauskas

Žvilgsnis į praeitį
Besiartinant vyr.skaučių “Kng.Gražinos” būrelio 

(Chicagoje) skautiškos veiklos 50-mečiui, šiandien 
žvelgiame į praeitį, į tuos nuostabius skautavimo 
metus, tartum viena diena, žaibo greičiu prabėgusius.

Jeigu šiandien kas mus paklaustų, ko mums 
labiausiai gaila, tur būt ne viena atsakytume - veltui 
praleisto laiko. Ir čia mums ryškiai prisimena mūsų 
pirmieji pažadai skautybei: “Aš pasižadu tarnauti...” Ši 
priesaika mums parodė gyvenimo kelią, kuriuo mes 
stengiamės eiti ir dabar.

Vedamos šios minties - dirbti Dievui, Tėvynei ir 
artimui, mes susibūrėme kartu “Aušros Vartų” tunte į 
“Kng. Gražinos” vyr. skaučių būrelį 1960 m. spalio 1 d. 
Pirmosios būrelio sesės buvo: Danutė Balčienė, Stasė 
Damijonaitienė, Ramunė Dičienė, Aldona 
Kaminskienė, Vena Lauraitienė, Janina Mikutaitienė, 
Jonė Mozoliauskienė, Aldona Palukaitienė ir Saulė 
Šatienė. Sesė Aldona Palukaitienė, kurios rūpesčiu 
būrelis buvo įsteigtas, vadovavo pirmuosius metus.

Metų bėgyje būrelio sesės talkino tunto darbuose, 
stovyklose, Kaziuko mugėse, Skaučių Seserijos vadijoje, 
“Skautų aido” redakcijoje, knygos “Sese, Budėk!” 
ruošime. Dalyvauta Seserijos vadovių suvažiavimuose 
su paskaitomis ir kursus paruošiant bei pravedant. 
Suruošta AV tunto 25-čio paminėjimui šventė. 
Ypatingas įnašas į “Aušros Vartų” tunto kraičio

“Aušros Vartų” tunto, Chicagoje, “Kng.Gražinos” būrelis 1962 
m. I eilėje: Danutė Balčienė, Janina Mikutaitienė, Aldona 
Kaminskienė. II eilėje: Danutė Gierštikienė, Milda 
Povilaitienė, Jūratė Jakaitienė, Regina Smolinskienė, Saulė 
Šatienė.

skrynią yra sesės Irenos Šerelienės sukurtos “Aušros 
Vartų” tunto bei stovyklų dainos ir šūkiai.

Dalyvavome ir lietuvių kultūrinėje veikloje 
suruošdamos įvairaus pobūdžio meno parodas, dailiojo 
žodžio rečitalį, Sofijos Čiurlionienės paminėjimą. 
Ruošiami vaidinimėliai vaikams. Sėkmingai pavykusio 
“Meškiuko Rudnosiuko” vaidinimo pajamos buvo 
paskirtos vaikų žurnalo “Eglutės” dviejų numerių 
išleidimui. Parodyta filmas jaunimui su paskaita apie 
narkotikų žalą.

Sesės Danutės Gierštikienės sumanymu, “Aušros 
Vartų” paviljone Kaziuko mugėje, Chicagoje, įkurtas 
lietuviškų skanėstų “Kazytės kampelis”. Prie to darbo

Chicagos skautų Kaziuko mugėje, “Kazytės kampelyje" prof. 
Vytautą Landsbergį sutikome su šypsenomis!
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“Kazytės kampelyje” prieš dešimtmetį: Danutė Gierštikienė, Rūta Spurgienė, Aldona Kaminskienė, Milita Lauraitienė, Janina 
Mikutaitienė, Valerija Plepienė, Rūta Bartkienė ir Regina Smolinskienė.

dabar prisideda visi “Aušros Vartų-Kernavės” tunto 
vyr. skaučių būreliai.

Laiko tėkmėje keitėsi būrelio sesių sudėtis, 
uždaviniai, įsipareigojimai. Aktyvią veiklą tunte dalinai 
pakeitė darbai lietuvių visuomenėje - tai pagalba 
artimui čia - Amerikoje ir Lietuvoje. Vienas iš pirmųjų 
mūsų pagalbos darbų Lietuvos žmogui buvo aktorių 
Petro ir Apolonijos Steponavičių rečitalio suruošimas, 
renginio pelną paskiriant ligonio gydymui. Puoselėjant 
prof. Vytauto Landsbergio fondo idėją, sesės Aldonos 
Kaminskienės pastangomis ir visų būrelio sesių 
pritarimu bei finansine pagalba (pradžiai visos sudėjo 
po 100 dol.), buvo atliktas didelis gerasis darbelis - 
Lietuvos vaikučiams, daugumoje našlaičiams, su 
didelėmis regėjimo negaliomis, pasiųsta didelės 
specialių akinių siuntos. Sesės Aldonos Optikos Studijai 
technikinį darbą atliekanti amerikiečių laboratorija, 
gamindama specialių akinių stiklus - lenses, šį mūsų 
darbą parėmė nulaidą. Dr. Rimvydas Sidrys padovanojo 
dalį vaikučių akiniams gražių rėmelių, o dr. Linas 
Sidrys padėjo medicinišku patarimu. Visuomenė šį 
projektą nuoširdžiai rėmė aukomis.

Šiuo metu dauguma sesių priklauso įvairioms 
artimo pagalbai organizacijoms, kaip Lietuvos 
Dukterims, Našlaičių globai, “Vaiko vartai į mokslą”. 
Nesakome, kad šie mūsų darbai yra pasiaukojimas. Tai 
yra lyg dvasinis atpildas galint kam nors padėti ar 
paguosti.

1971 m. Vyriausioji Skautininke v.s.fil. Lilė 
Milukienė “Kng. Gražinos” vyr. skaučių būrelį 
apdovanojo Pažangumo žymeniu “už pavyzdingą darbą 

ir Skaučių Seserijos reprezentaciją”.
Esame minėjusios jau ne vieną būrelio gyvavimo 

sukaktį. 2000-aisiais šventėme 40-metį su specialia 
programa sesių ir šeimų tarpe. Ilgai skambėjo mūsų 
dainos - nostalgiškos apie stovyklas, apie skautavimą, 
romantiškos apie jaunystę ir “ramunėlę”, tautiškos 
apie Lietuvą, jos grožį ir meilę jai...

Šiuo metu “Kng. Gražinos” būrelyje esame: Rūta 
Bartkienė, Danutė Gierštikienė, Aldona Kaminskienė, 
Regina Krištopaitienė, Milita Lauraitienė, Valerija 
Plepienė, Regina Smolinskienė, Rūta Spurgienė. Sesė 
Irena Šerelienė išvykusi gyventi pas dukrelę Norą 
Kalifornijoje. Visas mus sieja artimi ryšiai - ar 
džiaugiamės, ar liūdime, esame kartu.

Skaudžios būrelio valandos, tai mūsų brangių sesių 
netektis. Į Viešpaties namus išlydėjome Jūratę 
Jakaitienę, Mildą Povilaitienę, Veną Lauraitienę, Ireną 
Garunkštienę, o prieš kelis mėnesius ir Janiną 
Mikutaitienę. Visada jas prisimename savo maldose. 
Kasdienybė užima svarbią ir didelę mūsų gyvenimo 
dalį, tačiau netektis parodo mūsų gyvenimo trapumą ir 
laikinumą.

Sesės Irenos Šerelienės žodžiais: “Taip, kaip 
kiekvieną metų laikotarpį tebepuošia tos pačios saulės 
varsos ir paukščio skrydžio nesustabdo žmogus, taip ir 
“Kng.Gražinos” vyresniųjų skaučių būrelio sesės 
tebetęsia skautiškųjų idėjų darbus”.

“Kng. Gražinos” būrelio vardu 
s. Aldona Kaminskienė
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“Verpsčių” rateliai 
dūzgia

Spalio 2 d. “Verpstės” vėl pradėjo verpti naują 
2008-2009 m. veiklos giją sesės Ritonės Rudaitienės 
namuose.

Pirmiausia buvo aptariamas būsimų sueigų ir jų 
temų planas, surinktas būrelio ir LSS nario mokestis 
bei pasistiprinta namų šeimininkės paruoštais 
priešpiečiais. Tuomet sekė įdomiausia sueigos dalis - 
pasidalinimas praėjusios vasaros didžiųjų lietuviškame 
gyvenime įvykių ir įspūdžių prisiminimais.

Sesės Aldona Rauchienė, Genovaitė Treinienė ir 
Dalia Povilaitienė į sueigą atsinešė daug nuotraukų, 
albumų ir leidinių, ir labai vaizdžiai ir įdomiai 
papasakojo apie gerai pasisekusią LSS IX Tautinę 
stovyklą Ohio valstijoje. Stovyklai skirtą 
“susipažinimo” leidinėlį teko paruošti “Verpstėms”. 
Džiaugėmės jo gražia išvaizda, turiniu ir teigiamais 
atsiliepimais. Taip vaizdžiai buvo sesių pasidalinta 
stovyklos išgyvenimais ir prisiminimais, jog ir 
negalėjusios stovykloje dalyvauti pasijuto tarytum ten 
pačios būtų buvusios...

Apie Los Angeles vykusią XIII Tautinių šokių 
šventę papasakojo Vida Rimienė. Nors apie šį renginį 
buvo plačiai rašoma lietuviškoje 
žiniasklaidoje, bet asmeniški 
įspūdžiai ir išgyvenimai visuomet 
nuspalvina ryškesnį ir spalvingesnį 
vaizdą.

Rita Penčylienė, lydėjusi JAV 
gyvenančių lietuvių ekskursantų 
grupę, papasakojo netik apie Šiluvos 
400 metų Jubiliejaus iškilmes, bet ir 
apie šiandienos Lietuvą, ir kai kurių 
sutiktų žmonių pažiūras į “antrosios 
bangos” išeiviją.

Nors labai smagu pasikviesti 
sueigoms prelegentus svečius, bet 
dar kartą pastebėjom, kad galime 
visais atžvilgiais praturtėti ir 
įdomiai praleisti laiką vien tik savo 
pačių tarpe. Laukiame sekančios 
sueigos š.m. lapkričio 13 d. pas 
Danutę Korzonienę.

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

Šventė “Sofijos 
Čiurlionienės” 
būrelyje

Šiais metais, rugsėjo 19 d., gražų rudens vakarą, 
sesės “Čiurlionietės” rinkosi Vilijos Kerelytės namuose 
Vilijos Staskevičienės įžodžiui. Įžodis sesei Vilijai buvo 
staigmena. Susimąstymui vadovavo būrelio vadovė ps. 
Zita Baltramonaitė. Dideliame būrelio rate, kurio tarpe 
buvo ir “Aušros Vartų-Kernavės” tunto tuntininkė ps. 
Rasa Ramanauskienė, sesė Vilija Staskevičienė davė 
vyresniosios skautės įžodį. Mėlynąjį kaklaraištį užrišo 
Rasa Ramanauskienė, gerojo darbelio mazgelį - 
Jolanda Mockaitienė, Tėvynės meilės mazgelį - Vilijos 
globėja Svajonė Kerelytė.

Dar ilgai sesės vakarojo prie gražiai paruoštų 
vaišių, bendravo skautiškoje nuotaikoje.

Sveikiname sesę Viliją ir linkime daug gražių metų 
mūsų skautiškoje šeimoje.

Sesė Svajonė

Gražioj “Čiurlioniečių” šventėj, rugsėjo 19 d., sėdi: Birutė Nalienė, Giedrė 
Penčylienė, būrelio vadovė Zita Baltramonaitė, Vilija Staskevičienė, tuntininkė 
Rasa Ramanauskienė ir Svajonė Kerelytė. Stovi: Roma Bielskienė, Jolanta 
Zubinienė, Eglė Paulikienė, Regina Griškelienė, Jolanta Hauptmanienė, Asta 
Reitnerienė, viešnia Jolanda Kerelienė, Vilija Kerelytė ir Jolanda Mockaitienė.

Nuotr. Algio Mockaičio
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Su darbu ir daina
“Sveikinu šį gražų būrį sesių ir širdingas ačiū 

Jums už pavyzdingą skautavimo darbą mūsų gretose”, 
- rašo LSS Tarybos Pirmininkas Gintaras Plačas 
“Emilijos Platerytės” vyr. skaučių būreliui.

S.m. lapkričio 2 d. viena po kitos suka mašinos į 
rajono vartus, prie kurių siūbuoja trys - geltonas, 
žalias ir raudonas, balionai. Gėlių puokštėmis ir 
dovanomis nešinos, renkasi Chicagos “Aušros Vartų- 
Kernavės” tunto vyr. skaučių/skautininkių būrelių 
sesės j “Emilijos Platerytės” būrelio Sidabrinės 
sukakties šventę. Daugelis jau seniai besimačiusios, 
klega visas kambarys. Ženklas tylai... Būrelio vadovė 
v.s. Vanda Aleknienė pradeda ir vadovauja sueigai; 
susirinkusias viešnias pasveikina namų šeimininkė 
vyr.sk. Milda Jakštienė.

Medžio šaknies žvakidėj uždegamos skautų įstatų 
žvakės, ps. Irena Meilienė, prieš uždegdama žvakę, 
primena, kad šiandien yra Vėlinės ir kviečia pagerbti 
mūsų mirusiuosius. Sužibus visom dešimčiai žvakių, 
didžiuliame sujungtų rankų rate, s. Audrai Lintakienei 
vedant, dar kartą pakartojame vyresniosios skautės 
įžodį.

LSS Tarybos Pirmininko įsakymu Nr. 7, “Emilijos 
Platerytės” vyr. skaučių būrelio sesėms įteikiami 50 
metų skautavimo ženkleliai: vyr.sk. Mildai Jakštienei, 
ps. Irenai Meilienei, ps. Danai Barienei, s. Danai 
Puodžiūnienei, s. Otilijai Kasparaitienei, ps. Irenai 

Putrienei ir v.s. Vandai Aleknienei. Ženklelius ir 
pažymėjimus sesėms įteikė būrelio vadovė v.s. Vanda 
Aleknienė.

Šventės proga, seses “Miliutės” sveikino: “Aušros 
Vartų-Kernavės” tunto tuntininkė ps. Rasa 
Ramanauskienė, “Verpsčių” būrelio vardu - ps. Vida 
Rimienė ir v.s. Joana Krutulienė, “Juzės 
Daužvardienės” - v.s. Dalė Gotceitienė, “Sofijos 
Čiurlionienės” - ps. Zita Baltramonaitė, “Mirgos” - v.s. 
Albina Ramanauskienė, buv. “Kernavės” t. tuntininkė 
v.s.fil. Dalia Povilaitienė ir Skaučių Seserijos Garbės 
Gynėja j.v.s. Genė Treinienė.

Visos gavome po dainynėlį, v.s. Vandos 
Aleknienės paruoštą šiai šventei, bet jo lapų versti 
nereikėjo - dainavom pamiltas, neužmirštamas dainas 
- “Dievui, Tau Tėvyne”, “Atgimė Tėvynė”, “Laužas 
dega”...

1983 m. “Kernavės” tunte, Chicagoje, įsteigto 
vyr. skaučių “Emilijos Platerytės” būrelio sesės savo 
gerus darbus per 25 metus atliko būrelio vardu. 
Asmeniškai gi, jos, jaunystėje skautybėn įsijungusios, į 
vadoves subrendusios, Dievo, Tėvynės ir Artimo 
tarnyboje buvo draugininkėmis, tuntininkėmis, 
Seserijos Gintaro vadovių mokyklos vedėja 
(VAleknienė), vadovėmis stovyklose, dainų 
mokytojomis, tautinių šokių šokėjomis, Kaziuko 
mugėse darbininkėmis.

Linksmiausių metų gerb. Sesėms!

v.s. Alė Namikienė

“Emilijos Platerytės” būrelis Sidabrinės sukakties šventėje: priekyje s. Audra Lintakienė, stovi: ps. Dana Barienė, vyr.sk. 
Milda Jakštienė, s. Otilija Kasparaitienė, v.s. Vanda Aleknienė, ps. Irena Meilienė, ps. Irena Putrienė, Dana Lukminienė, 
s. Dana Puodžiūnienė.
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ATGIJĘ PRISIMINIMAI
v.s. Sofija Jelionienė

V
ienas jų - mūsų spaudoje 
pasirodžiusi žinia, kad š.m. 
birželį iš Romos j Vilnių, į 
Nacionalinę Martyno Mažvydo 

biblioteką atkeliavo visas Lietuvos 
ambasadoriaus Stasio Lozoraičio, 
vyr., ir jo šeimos archyvas. Dėžių 
dėžės per metų eilę rinktų Lietuvos 
ambasadoje, Romoje, sukauptų 
dokumentų, laiškų, knygų. Ši 
reikšminga istorinė medžiaga rado 
saugų uostą iš komunistinės vergijos 
išsivadavusioje Tėvynėje.

Ką visa tai turi bendra su mūsų 
lietuviškąja skautybe? Paaiškinimui 
epizodas iš vieno 1971 m. liepos 
mėnesio popiečio Romoje. Tą dieną 
trys skautininkės iš JAV-ių: v.s. Lilė 
Milukienė, v.s. Sofija Girdauskienė 
ir v.s. Sofija Jelionienė, atsitiktinai 
susitikusios Romoje, sutarė 
apsilankyti Lietuvos ambasadoje, 
pasveikinti tuomet ten pareigas 
einantį Stasį Lozoraitį, vyr., ir 
Lietuvių Skaučių Seserijos vardu 
įteikti 1972 m. JAV-ėse išleistą albumą.

Tai buvo tuometinės Vyriausios Skautininkės v.s. 
Lilės Milukienės mintis. Kitos dvi sesės, tuo metu, po 
apsilankymo Lietuvoje, atvykusios į Romą ir čia 
susitikusios su v.s. L.Milukiene, buvo jos pakviestos 
dalyvauti drauge. Taip vieną karštą liepos mėnesio 
dieną atsiradome prie Lietuvos ambasados pastato 
vartų. Apie tai savo prisiminimais dalinasi sesė Lilė.

1971 metų vasarą Vokietijoje, Schwetzingeno 
apylinkėje, suruoštoje skautų stovykloje Vak. 
Vokietijoje ir Anglijoje gyvenantys skautai šventė 25 
metų sukaktį nuo LSS atkūrimo išeivijoje. Sesė Lilė 
Milukienė, žinodama, kad ta proga jai teks lankytis ir 
Romoje, vežėsi kartu reprezentacinį Skaučių Seserijos 
albumą. Gavus pakvietimą apsilankyti ambasadoje, 
visos trys sesės- pravėrė Lietuvos ambasados duris. 
Senoviško pastato priekyje plevėsavo didžiulė trispalvė. 
Jausmas buvo sunkiai nusakomas ypač mums, ką tik 
grįžusioms iš pavergtos Tėvynės, kur tas mums 
brangus tautinis simbolis buvo niekinamas ir 
uždraustas.

Ambasados svečių kambaryje mus maloniai priėmė 
Ambasadorius ir ponia Vincentina Lozoraitienė. Jie 
džiaugėsi su atitinkamu įrašu jiems įteiktu albumu, 

Buv. Skaučių Seserijos Vyr.
Skautininke, LSS Tarybos Pirmininkė 
v.s.fil. Lilė Milukienė 1977 m. skau- 

tininkių suvažiavime Chicagoje.

klausinėjo apie skautišką veiklą, 
domėjosi lietuviško jaunimo veikla 
išeivijoje.

Ambasadoriui Stasiui 
Lozoraičiui, vyr., tuojau kilo mintis 
sudaryti progą Vyriausiai 
Skautininkei Lilei Milukienei 
pakalbėti į Lietuvą per Vatikano 
radiją. Telefonu jo iškviestas sūnus 
Kazys Lozoraitis, vadovavęs 
lietuviškoms Liberty radijo 
programoms, netrukus nusivežė sesę 
Lilę į radijo stotį.

- Laiko pasiruošti buvo labai 
maža; jaudinausi, bet, atrodo, viskas 
pasisekė gerai. Vėliau giminės 
Kaune, išgirdę mano pranešimą, 
stebėjosi, kad lietuviai skautai 
laisvajame pasaulyje taip gražiai 
veikia! - pasakojo sesė Lilė.

Šis jos į juostą įkalbėtas žodis 
truko apie 10 minučių. Svarbu 
prisiminti, kaip tais niūriais 
priespaudos Lietuvoje laikais radijo 
transliacijų iš užsienio klausytis buvo 

rizikinga!..
Šiandien malonu patirti, kad mūsų, lietuvių 

skautų, veikla lyg giliai laike įmintos pėdos, ilgam 
išliks garbios Lozoraičių šeimos Lietuvos ambasadoje 
kauptuose archyvuose.

Skaučių “Kernavės” tunto Kučiose kalėdaičiu dalinasi sesės 
Audra Aleknaitė ir Sofija Jelionienė.
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SKAUTAS IR GAMTA____

ŽIEMA
v.s. Birutė Kidolienė

L
aikas bėga greitai, kaip upė vanduo.
Rodos dar neseniai džiaugėmės rudens 
gėrybėmis - nunokusiais vaisiais, 

daržovėmis, o, žiūrėk-jau reikia rūpintis, 
kad langai būtų sandarūs, kad židiniui būtų 
malkų, nes žvarbūs vėjai jau pranašauja 
žiemą. Žmonės skuba gatve susigūžę šiltame 
drabužyje...

Ne vienas iš mūsų gyvena vietovėje, kur 
dažnai tenka stoti nelygion kovon su sniegu! 
Kartais jo prikrenta tiek, kad nežinia kur jį 
dėti. Žinoma, geriausias ginklas - kastuvas ir 
jaunos jėgos! Ilgai nelaukus, jau galime 
žygiuoti švariu šaligatviu, kur dar neseniai 
buvo pusnynas. Čia skautams yra geriausia 
proga atlikti gerąjį darbelį - nukasti sniegą ne 
tik prieš savo namus, bet ir senam ar silpnos 
sveikatos kaimynui. Jiems būtų didelė 
paslauga!

Visi žinome, kad skautas yra gamtos 
draugas, tad žiemos metu nepamirškime savo 
bičiulių - paukštelių. Jiems dabar yra sunku 
susirasti maisto, kai žemė sniegu ar ledu 
apklota. Ir nepamirškime, kad gabalas 
sudžiūvusios duonos tiems sparnuočiams yra 
netikėta puota!

Jei išaugot gerą drabužį, pagalvokit apie 
pavargėlį, kuriam galėtumėt atiduoti. Švenčių 
metu yra labai gera proga pasidalinti 
drabužiais ar maistu su vargstančiais, 
alkanais. Tada ir šv. Kalėdos bus daug 
prasmingesnės ir matysime, kad bet kokiu 
metų laiku, skautas yra naudingas ir padeda 
artimui.

Tada ir pavasaris netruks ateiti...

SU VĖJU 
j.v.s.fil. Birutė Vindašienė

Vai taip norėčiau 

Aš būti

Vėjo sesuo ar brolis, 

Aplėkti pasaulio 

Plačiuosius tolius... 

Pasupti beržq, 

Paglostyt pušį, 

Palaimint meilę, 

Stebėti mūšį, 

Pralėkt, kur žmonės 

Sau kelia puotas... 

Sukelti jūroj 

Bangas putotas... 

Vai tai man būtų 

Valia, valužė, 

Jeigu aš būčiau 

Vėjo draugužė.
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MYLĖJOM LIETUVĄ IS TOLO...

“Kng. Gražinos” vyr. skaučių būrelis, Los Angeles, Kalėdinėje sueigoje 2007 m.

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

s.fil. Vilius Bražėnas

Prasideda 91-ieji Lietuviškosios skautybės gyvavimo metai. Iš tų 90-ties metų, Lietuvių Skautų Sąjunga 63 
metus veikia už Lietuvos ribų, plačiame pasaulyje.

Su pagarba ir dėkingumu minime Seses ir Brolius Vadovus Tėvynėje įdiegtą lietuviškosios skautybės idealą 
išlaikiusius savo širdyse ir sunkiose tremties-išeivijos sąlygose perdavusius jį sekančiai kartai.

JIE - 1945 m. po II-jo pas. karo sukvietė vaikus ir jaunimą į skautiškąsias gretas Vokietijoje, JŲ golboje užaugo 
ir JŲ kilniuoju pavyzdžiu pasekė jaunoji karta, kuri subrendo jau svečiose šalyse - Anglijoje, Australijoje, 
Argentinoje, Brazilijoje, JAV-ėse, Kanadoje, Venezueloje, Vokietijoje.

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais...

Bernardas Brazdžionis

Mylėjom ir tebemylim mes Lietuvą, nors ir iš tolo. DARBAIS. Vaikystėje - paukštytės, vilkiuko įžodį duodami, 
pasižadėjome “kas dieną padaryti gerą darbelį” ir taip, iki paskutinės valandos šioj žemėj, jau suaugę, savo 
vėlesniuosius pažadus nuolat papildom geruoju darbeliu.

Gerų darbų nesuskaičiuosi, eilėn pagal svarbą nesustatysi, nepasversi. Kiekvienas geras darbas yra savitas,
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atliktas su meile. Mūsų spaudos puslapiai, laiškai bei asmeninė patirtis byloja apie lietuvių skautų išeivijoje 
margaspalvę gerų darbų pynę.

Ypač daug dėmesio artimo meilės darbams skyrė ir tebeskiria vyr. skaučių/ skautininkių būreliai, draugovės, 
židiniai. Daugelis skautininkių, šalia darbų savoj organizacijoj, vienos priklausydamos narės mokesčiu, kitos ir 
nuoširdžia veikla, darbuojasi Lietuvos Dukterų draugijoje, BALF’e, “Vaiko vartai į mokslą”, našlaičių goboje ir kt. 
Savoje plotmėje - pagalba vienetams ir stovykloms, kurios yra pagrindinė vieta skautiško, tautinio lavinimo 
ugdymui.

Čia - keli pavyzdžiai:

v.s. Birutė Prasauskienė iš Los Angeles rašo:
JAV Ramiojo vandenyno rajono skautai ir skautės per kasmetinę iškilmingą rajono sueigą padaro rinkliavą 

kuriam nors artimo meilės gerajam darbeliui, prie kurios prisideda ir tėveliai su svečiais. Tris metus iš eilės 
šelpėme Šiaulių vaikų globos namus; jie galėjo įsigyti įvairių sporto ir mokslo lavinimo priemonių. Kitais metais 
rinkome knygas, kurias Lithuanian Assistance fondas persiuntė į bibliotekas Lietuvoje. Vėliau rėmėme Vilniaus 
arkivyskupijos “Šeimos užuovėjos” centrą.

Savuos namuos - skautai ir skautės prisideda įvairiais darbais tvarkant Los Angeles šv. Kazimiero bažnyčios 
aplinką. Ant vienos mūrinės parapijos sienos, kur vandalai vis prirašydavo savo “grafitti”, vyr. skautės gražiai 
uždažė lietuviškus raštus ir simbolius, kurie iki dabar puošia tą sieną. Kiekvienais metais prieš šv. Kalėdas vyr. 
skautės papuošia mūsų bažnyčią eglutėmis su šiaudinukais.

Kad mūsų mylima stovyklavietė “Rambynas” San Bernardino kalnuose gyvuotų ir išsilaikytų, skautai vyčiai, 
tėveliai ir draugai kasmet atiduoda daug darbo ir lėšų darydami pataisymus ir pagerinimus. Ypač daug darbo per 
paskutinius kelis metus įdėjo stovyklavietės komiteto pirmininkai s.v. Povilas Pakuckas, s.v. Vytas Venckus ir Jūra 
Čelkytė.

“Kunigaikštienės Gražinos” vyr. skaučių būrelis yra lyg koks aruodas iš kurio dalijama šalpa skautiškiems 
reikalams. Nuo pat skautų judėjimo atgaivinimo Lietuvoje, būrelis užmezgė ryšius su Marijampolėje buvusiu 
skautų ir skaučių vienetu ir rėmė jį kasmetinėmis piniginėmis dovanomis. Tai suteikė progą jauniems broliams ir 
sesėms įsigyti uniformas ar vykti į stovyklas. Vėliau šalpą siuntėme per v.s. Antaną Saulaitį SJ, kuris, ten būdamas, 
visada žinojo kam ir kur daugiausiai trūksta.

Mūsų būrelis kasmet remia Lietuviškosios Skautybės fondą, “Skautų aidą”, vietines lietuvių radio valandėles,

“Vilijos" židinio sesės: Lilė 
Milukienė, Birutė 
Kidolienė, Aldona 

Marijošienė, Giedrė 
Stankūnienė, Vida 

Jankauskienė ir Aldona 
Žukienė prie darbo Kaziuko 

mugėje New Yorke.
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prisideda prie rajono gerųjų darbelių ir “Rambyno” stovyklavietės specialiųjų projektų. Parėmėm knygos “Lietuvių 
Skaučių Seserija II” išleidimą, Jubiliejines, Tautines stovyklas. Neužmirštam ir šv. Kryžiaus parapijos, kurios 
patalpose vyksta sueigos ir Kaziuko mugės. Mūsų rajono skautai, kurie vyksta į tolimas Gintaro ir Ąžuolo mokyklų 
stovyklas, taip pat sulaukia paramos iš gražiniečių “aruodo”. Per gražiniečių tradicinę Kalėdinę sueigą surenkame 
aukas ar dovanų vaikučiams Shriner’s ligoninėje, kur gydėsi ir vaikai iš Lietuvos, o pernai nupirkom dviračius 
daugiavaikei šeimai Lietuvoje, patekusiai j vargą jų motinai sunkiai susirgus.”

Apie vyr. skaučių "Vilijos" Židinio veiklų rašo v.s.fil. Lilė Milukienė:

“Esame skautės, pačios sudarėm veiklos planus ir dirbame, ir nesiskelbiame, bet jei eina bendras pokalbis 
apie gerąjį darbelį ar jo reikšmę, ar pasekmes, tai čia keli pavyzdėliai:

Mūsų Židinys, New Yorke gyvuojantis jau 36 metus, lėšas uždirbame Kaziuko mugėje, o kai reikia - 
aukojame dar ir pačios. Mes remiame N.Y. lietuvių radiją, šeštadieninę lituanistinę mokyklą ir mūsų skautų 
vienetus. Pvz. atsikūrus NY skautų ir skaučių draugovei prieš kelis metus, nupirkome uniformas, prisidedam prie 
kelionės į stovyklą.

Kol Lietuva buvo okupuota, aukas skirdavome Balfui, Lietuvių Katalikų Religinei šalpai ir kitoms 
organizacijoms, kurios siuntė siuntinius į Lietuvą ir Sibirą. Suruošdavom šv. Kūčių vakarienę skautų šeimoms, o 
dabar maistu ir talka prisidedam prie Lietuvių Bendruomenės ruošiamos šv. Kūčių vakarienės. Šiais metais buvo 
maloni proga prisidėti auka IX Tautinei stovyklai ir mūsų skautų kelionei į ją, sveikinti “Skautų aidą” su 
jubiliejumi.

Lietuvai atgavus laisvę, pagalbą tęsiame toliau. Kaune į našlaityną, kur vaikučius mažai kas lanko, 
pasiuntėm drabužių, knygelių, saldumynų, žaislų ir įvedėm garso/muzikos sistemą, kad vaikai galėtų klausytis 
muzikos, pažiūrėti filmus. Plungės rajone penkių vaikų šeimai (du vaikai su didelėmis negaliomis) siuntėme 
drabužius, o vasaros metu dvi mūsų sesės židinietės ten nuvažiavo ir nupirko rankinę skalbimui mašiną. Šeima 
gyvena baisiai sunkiose sąlygose, be elektros, namelio grindys - plukta asla. Prisiprašėme vietos kunigą juos 
užtarti, kad būtų atvesta jiems elektra ir pasisekė!

Sužinojom, kad neįgaliųjų klube Šilutėje yra daug žmonių ir didelis vargas. Visos sunešėm drabužių, 
pripakavom 28 dėžes ir vieneto pinigais padengėm išsiuntimą. Kainavo virš 900 dol. Kitoje vietoje aprengėm šeimų 
išmestus kelis senelius ir jaunuolius, globojamus parapijoje.

Stengiamės, kad mūsų siuntiniai ir aukos pasiektų visus prieš šventes, kad kam nors suteiktume 
džiaugsmo nors vieną kartą metuose.”
“Skautų aido” puslapiuose matėm “Šatrijos” tunto, Toronte, vyr. skaučių nuotraukas prie jų kepto “Ginger bread 
house” - (imbiero prieskonio sausainis/pyragaitis).

Skautininkių,-ų draugovė 
Toronte.
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v.s. Prima Saplienė pasakoja:
“Vyresniųjų skaučių “Vaidilutės” draugovės sesės skautų Kūčioms Toronte iškepa-sustato-papuošia 

“imbiero namelį” ir paleidžia loterijai. Surinktus pinigus per prel. Edį Putrimą persiunčia Klaipėdos Dvasinės 
Pagelbos jaunimo centrui.

“Kng. Birutės” vyr. skaučių draugovė kas metai vadovauja maisto paruošimui skautų Kūčiose, o 
kiekvienoje Kaziuko mugėje turi savo prekystalį, prie kurio uždirbtas lėšas dažniausiai aukoja Romuvos 
stovyklavietės išlaikymui.

Skautininkių,-ų Draugovė taip pat darbuojasi Kaziuko mugėse, suruošia loteriją. Iš to mes galime paremti 
“Skautų aidą”, paruošti užkandžius mūsų jaunimui kursuose, aukoti šv. Mišioms už mūsų mirusius, kurių yra net 
70... Aplankome juos šv. Jono lietuvių kapinėse kiekvienam uždegdami po žvakutę. O čia - nepaliekam vienų mūsų 
sergančiųjų ir juos lankome, paguodžiame.”

Apie vyr. skaučių “Emilijos Platerytės”, Chicagoje, būrelio darbą mintimis dalijasi v.s. Vanda Aleknienė: 
“Šiais metais švenčiame 25-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Pradžioje - skautavome, gilinome skautiškas žinias.

Vėliau nutarėm mėginti daryti “gerus darbelius”. Bet iš ko pradėti? Žiūrim, kad kur beeisi, ką bedarysi - visur 
reikia tam tikro kapitalo.

Sukelt reikiamas lėšas, kilo mintis dalyvauti Lemonte ruošiamose Kalėdinėse mugėse, kuriose pradėjom 
darbą apie 1993 metus. Pradžia ir buvo tie metai, kai suradome Lietuvoje 10-ties vaikų (trys iš jų - priglausti 
našlaičiai) šeimą. Vyriausias 19 metų, mažiausias - keturių. Mums su ta šeima bendraujant, gimė dar vienas 
kūdikėlis. Siuntėme siuntinius, vežėme pinigus. Kai viena mūsų sesė aplankė juos Lietuvoje, mes ir vėl kibome į 
darbą - globoti “mūsų kūdikėlį”. Ta globa tęsėsi apie penkis metus. Vėliau suradome senelių prieglaudą. Ir vėl iš 
naujo. Siuntėm ir drabužius, ir maistą.

Siuntinius su skautiškomis uniformomis siuntėme Panevėžio skautėms, kurių padėkos laiškutis dar dabar 
guli gražiai sulankstytas mūsų knygose. Susimąstymo dienoje palaikome ryšius su Lietuvos skautėmis.

Aukojom Lietuviškosios Skautybės fondui, LSS Skaučių Seserijos II knygos išleidimui, Mercy Lift, 
“Saulutei” (ir talkinom pakuoti siuntinius), Jėzuitų gimnazijai, Mažosios Lietuvos našlaitynui, lietuviškai spaudai, 
“Skautų aidui”. Pelnu dalinamės dar ir šiandien.

Kas metai dalyvaujame Kaziuko mugėje ir visą pelną skiriame savajam “Aušros Vartų-Kernavės” tuntui.”

v.s. Alfonsą Pažiūrienė Ramiojo vandenyno rajono 50-čio leidinyje 2001 m. rašė:

“Mūsų iždo pajamos yra iš Kaziuko mugių. Gautu pelnu dalinamės su visais. Aukojame Vydūno fondui, 
Jėzuitų gimnazijai, L.A. jaunimo sąjungai vykstančiai į X-jį jaunimo kongresą Australijoje, Lietuvos Sukilėlių 
sąjungai, “Draugui”, “Skautų aidui”, skautiškai veiklai Los Angeles, a.a.Vincės Zaunienės fondui, Pabaltiečių 
parodai, kuri vyko Liuteronų Universitete, Thousand Oaks, CA, šv. Mišioms už mirusiuosius skautus ir t.t.”

Australijoje - pirmajame dešimtmetyje išeivijoje, kai buvo dar taip sunku, Akademikų skautų skyrius 
Adelaidėje skyrė auką besisteigiančiai pirmai lietuviškai spaustuvei, rėmė Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, bei 
“Laisvės Lietuvai!” fondą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, sesė Dana Baltutytė (Melbourne??) rinko žaislus ir siuntė Lietuvon, ir 
pati ten nuvykusi dirbo su neįgaliais vaikučiais.

s. Mindaugas Mauragis 2003 m. Canberros miesto miniatiūrinių pastatų sode “Cockington Green”, 
kuriame daugelis pasaulio tautų turi savo pavilionus, pastatė Trakų pilį (50:1 santykiu su Trakų pilimi Lietuvoje). 
Padedamas draugų-skautų Juro Kovalskio ir Rido Daukaus, pilį statė kelis metus.

s. Audros Lintakienės vadovaujama paukštyčių “Saulučių” draugovė, Lemont, IL 2000 m. spalio mėn. 
suruošė antklodžių vajų Lietuvos vaikučiams. Projekto vadovė - ps. Daina Siliūnienė. Po mėnesio, visos susirinko 
PLC “Saulutės” organizacijos sandėlyje ir pačios paukštytės pripakavo keturias didžiules dėžes išsiuntimui.

Sesė Audra sako, kad ir sekantiems metams - 2001-iems draugovė pasirinko didelį projektą gerajam 
darbeliui, ps. Violetos Strikienės vadovaujamos paukštytės pasodino virš 100 gėlių prieš Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią. Pačios tempė kibirais vandenį iš rūsio, laistė, saugojo ir visi lietuvių centre džiaugėsi gėlytėmis.
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ps. Nida Milukaitė-Angeliadis, New Yorko “Neringos-Tauro” vietininkė savo pranešime rajono Atstovei 
rašė, kad, šalia nuolatinės skautiškos veiklos, sueigų, vietininkuos skautai ir skautės, kartu su lituanistinės 
mokyklos mokiniais, š.m. balandžio mėn. vyko į NY Brooklyno rajoną ir nuvalė bei sutvarkė Dariui ir Girėnui 
paminklą.

“Mes jau 30-tą gimtadienį šiais metais švenčiam!”, pasidžiaugė “Sofijos Čiurlionienės” būrelio vadovė ps. 
Zita Baltramonaitė. Kai daug dirba - malonu ir švęsti. “Aušros Vartų-Kernavės” tuntui priklausantis 
“Čiurlioniečių” būrelis, kurio dauguma sesių užaugo Chicagos lietuviškoje, skautiškoje visuomenėje, savo veiklą 
pasuko gerojo darbelio link. Lėšas uždirbdamos Kalėdinėje mugėje, Lemonte, jau kelinti metai remia tuntą, kad 
“mūsų jaunos sesės džiaugtųsi skautybe, kaip mes”, aukoja “Vaiko vartai į mokslą” organizacijai, nuolat 
apdovanoja “Skautų aidą”, o Tautinės stovyklos dainorėlio išleidimui pasiuntė 300 dol., “kad VISI stovykloje 
lietuviškai dainuotų!”

Vydūno fondas nuo 1953 m. rėmė lietuvius studentus duodami (sugrąžinamas) stipendijas, leido knygas. 
Pav. fondo išleistoji A.Šapokos redaguota Lietuvos istorija (IV laida) buvo slaptai vežama į okupuotą Lietuvą ir ten 
labai laukiama.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, fondas suteikia stipendijas ir Lietuvoje studijuojantiems, skiria 
premijas mokslininkams, menininkams.

2004 m. Vydūno fondas išleido knygą “Skautų Šeimos Genocidas”. Redagavo j.v.s. Irena Regienė. Pirmame 
knygos puslapyje - “Broliams ir Sesėms kalintiems, kankintiems, ištremtiems, žuvusiems šią atminimų knygą 
skiria Lietuviškoji Skautija” Knygoje surašyti 575 skautai,-ės kankiniai - išvežti į Rusiją nuo 1941 m. okupantų 
nužudyti Lietuvoje ar 1941-1944 m. nukankinti koncentracijos stovyklose Vokietijoje.

Lithuanian Mercy Lift buvo įsteigta Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL 1990 m. balandžio mėn. 
Organizacijos steigėja ir ilgametė pirmininkė j.v.s.Viligailė Lendraitienė sakė j.ps. Danutei Bilaišienei:

“Tuo metu vyko rusų blokada Lietuvoje. Vaistų ir kitų medicinos reikmenų buvo didelis trūkumas. 
Planavome išsiųsti tik vieną talpintuvą, bet tas darbas nesustoja iki dabar... LML steigėjų buvo apie 15, kurių 
tarpe skautai - j.s. Audra Gulbinienė, Rimas Gulbinas, j.s. Petras Jokūbauskas, s. Vytas Januškis, j.s. Jurgis 
Lendraitis.”

Netrukus į LML įsijungė ir daugiau skautų.

“Emilijos Platerytės” 
būrelio sesės Otilija 
Kasparaitienė, Danutė 
Barienė, Irena Putrienė, 
Milda Jakštienė, Irena 
Meilienė ir Vanda 
Aleknienė Kalėdinėje 
mugėje, Lemonte.
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Washingtono židinio sesės 
Kaziuko mugėje.

Washingtono 
Židinys dalyvauja ir remia 
skautų, skaučių vienetus 

savame rajone, o 
Lietuvoje šelpia našlaičius 

ir daugiavaikes šeimas. 
Kaziuko mugėje židinietės 

turi atskirą stalą, kur 
sukelia lėšas “Vaiko vartai 

į mokslą" organizacijai.

Dieną tą, kai močios vėl šypsosis, 
Mes sugrįšim tėviškės paguost, 
Jai pakelti palenktą jos galvą 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

s.fil. Vilius Bražėnas

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė rašė "Skautų aide" apie A.RRL.E.:
“Kai 1990 metais Lietuva atstatė savo Nepriklausomybę, Lietuvos švietimo ministerija kreipėsi į 

Amerikoje gyvenančius lietuvius, prašydama talkos Lietuvos švietimo reformai. Tais metais įsisteigė APPLE 
bendrija subūrusi JAV pedagogus, kurie geranoriškai aukoja savo laiką, patirtį ir dažnai savo asmeniškas lėšas, 
vesdami įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose pedagogų tobulinimo vasaros kursus. Mokslo metais taipogi 
siunčia įvairius JAV specialistus, kurie dalinasi vėliausiais auklėjimo/mokymo metodais.”

APPLE bendrijoje dirbo ar tebedirba skautininkės - Violeta Gedgaudienė, Irena Gedrienė, Ilona Laučienė, 
Aldona Marijošienė, Aldona Miškinienė, Amanda Muliolienė, Ritonė Rudaitienė, Giedrė Stankūnienė.

v.s.fil. Amanda ir dail. ps. Algirdas Mulioliai iš Cleveland, OH nuo 1993 m. į Lietuvą važiavo jau virš 
25 kartų. Sesė Amanda, nuo 1990 m. priklausanti APPLE bendrijai, su vyru Algirdu du su puse mėnesio metuose 
dirba Lietuvoje, žiemos kursuose dėsto kompiuterinį raštingumą įvairių rajonų ir mokyklų mokytojams.

1999 m. sesė Amanda surado Lietuvos mokykloms tinkamiausią tvarkraščių sudarymui kompiuterinę 
programą (Mimosa). 2000 m. v.s.fil. Amanda ir ps. Algirdas Mulioliai nupirko licenziją visoms Lietuvos mokykloms 
ir nuo tų metų vasaros jau yra paruošę virš 15 konsultantų, kurie toliau praveda kompiuterių mokslo seminarus 
kitiems mokytojams.

fil. dr. Algirdas Avižienis ir fil. dr. Arvydas Kliorė buvo vadovai pirmojo Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo Chicagoje 1969 m.

fil. Algirdas Avižienis, Vytauto Didžiojo Universitetui, Kaune, atsikūrus, buvo pirmuoju rektorium 1990- 
1993 m., bei VDU Atkuriamojo senato nariu 1989-1996 m. Taip pat Atkuriamojo senato nariais buvo filisteriai - dr. 
Vytautas Černius (dabartinis Vydūno fondo valdybos pirmininkas), dr. Arvydas Kliorė, dr. Romualdas Kašuba, dr. 
Ina Užgirienė, dr. Bronius Vaškelis, dr. Romualdas Viskanta.

Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesoriaus vardas buvo suteiktas: fil.dr Algirdui Avižieniui 1994 m., 
fil. dr. Broniui Vaškeliui 1998m. ir fil.dr. Vytautui Černiui 2006 m. Kauno Technologijos universitetas garbės 
daktaratą fil. dr. Algirdui Marchertui suteikė 1995 m.
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Sietuvos draugovės valdyba 2003 m.: Aurelija Kriaučiūnienė, Valė Kliknienė, Irena Galinienė, Janina Mozoliauskienė, Birutė 
Vindašienė, d-kė Irena Kirkuvienė, Birutė Trinkienė, Žibutė Žiupsnienė ir Stasė Korės.

Vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” draugovė, Lemont, IL, anksčiau siuntė siuntinius į Lietuvą seneliams, buvo kelios “siuntinių 
pakavimo” sueigos. Paskutinius kelis metus aukojama Pal. Jurgio Matulaičio misijai Lemonte, “Vaiko vartai į mokslą”, 
Lietuviškosios Skautybės fondui, “Skautų aidui”, krikščioniškai spaudai Lietuvoje, šv. Kryžiaus parapijos Chicagoje 
neturtingiems vaikučiams Kalėdų dovanėlėms, dienraščiui “Draugui”, Amerikos lietuvių televizijai, į vargą patekusioms 
šeimoms. Lėšas uždirba daugumoje draugovės valdyba sunkiu darbu, suruošdamos loteriją Kalėdinėje mugėje Lemonte.
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“Verpstės” 2008 m. pavasarinėje 
sueigoje džiaugiasi skautininkės 
įžodį davusia būrelio vadove ps. 
Vida Rimiene.

"Verpsčių” vyr.skaučių/skautininkių 
būrelis Chicagoje kiekvienais metais 
aukoja Kalėdiniam gerajam darbe
liui, kuris pasiekdavo seses skautes 
Brazilijoje, o paskutiniu laiku 
pagelbsti naujai atvykusių vaikuči
ams dalyvauti skautų stovyklose. 
Šiais, LSS jubiliejiniais metais, 
“Verpsčių" būrelis paruošė pažintinį 
leidinį IX Tautinei stovyklai, redak
torė - fil. Aldona Rauchienė, ir 
apdovanojo “Skautų aidą” 85-to 
gimtadienio proga.
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"Už nuopelnus Lietuvos valstybei ir 
už pastangas garsinant Lietuvos 
vardcj pasaulyje"
(Iš Lietuvos Respublikos Prezidento 
dekreto)

Per eilę metų, už darbą lietuvių 
visuomenėje, įvairiais Lietuvos 
Respublikos ordinais buvo apdovanoti 
Lietuvių Skautų Sąjungos nariai: 
(sąrašas nepilnas) ps. Ingrida Bublienė, 
ps.fil. Genovaitė Breichmanienė, j.v.s. 
Bronius Juodelis, fil. Romualdas Kašuba, 
ps. Algimantas Kezys, j.vs. Viligailė 
Lendraitienė, v.s.fil. Vytautas Mikūnas, 
v.s.fil. Petras Molis, v.s.fil. Amanda 
Muliolienė, ps.fil. Audronė Pakštienė, s. 
Birutė Prašmutaitė, ps. Alė Razmienė, 
v.s. Česlovas Senkevičius, fil. Alvydas 
Vasaitis.

Gal didžiausia meilė tam tolimam 
tėvų-senelių kraštui, net nejaučiant, buvo 
ir tebėra išreiškiama mūsų skautiškųjų 
vienetų vadovų, kiekvieną šeštadienį, ar 
stovyklose budinčių prie savo sesių ir 
brolių, kad jie augdami tiesūs, ištikimi, 
mandagūs, kuklūs - užaugtų į žmones 
dirbančius Dievui, Tėvynei ir Artimui.

v.s. Alė Namikienė

Erikas Laignel prie modelio brėžinių

Siunčiu nuotraukų seriją, kurioje skautas Erikas Laignel pradeda 
statyti lėktuvą iš balzos medžio. Gaila, kad nespės užbaigti prieš 
vežant šį “Skautų aido” numerį į spaustuvę.

Erikas užsidirbo oro skautų sparnus Tautinėje stovykloje. Smagu 
matyti tokį skautą, kuris labai atydžiai kreipia dėmesį į detales, 
neskuba, savistoviai dirba. Puikus jaunas skautukas. Tautinėje 
stovykloje Erikui suėjo 11 metų. Sveikinam!

Brolis Tomas Dundzila.
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PAŠTO DĖŽUTĖ
■ A. ■..

’’Verpsčių” vyr. skaučių/skautininkių būrelis sveikina 
“Skautų aidą”, kuris šiais metais švenčia garbingą 85 
metų gyvavimo jubiliejų.
Reiškiame padėką redaktorei v.s. Alei Namikienei už 
jos pasišventimą ir nenuilstamą darbą.
Linkime “Skautų aidui” dar ilgai gyvuoti ir toliau 
auklėti mūsų skautišką jaunimą.
Verpkime ir budėkime!

“Verpstės” - Ramutė Bartuškienė, Danguolė Bielskienė, 
Danutė Bindokienė, Daiva Bulitcz, Rūta Daukienė, Dana 

Dirvonienė, Irena Grigaitienė, Irena Kerelienė, Danutė 
Korzonienė, Joana Krutulienė, Daila Liubinskienė, Laima 

Luneckienė, Aldona Martienė, Nijolė Nelson, Rita Penčylienė, 
Dalia Povilaitienė, Aldona Rasutienė, Aldona Rauchienė, Vida 
Rimienė, vadovė, Genė Rimkienė, Ritonė Rudaitienė, Aušrelė 

Sakalaitė, Genovaitė Treinienė, Marytė Utz, Nijolė 
Užubalienė.

Malonus bendravimas su “Skautų aidu” nuo jaunystės 
dienų Vokietijoje tęsiasi iki dabar.
Nuoširdūs sveikinimai “Skautų aidui” 85-os sukakties 
proga.

s. Aldona Kaminskienė

Negalėjau dalyvauti sueigoje, bet jungiuosi prie 
“Sietuvos” draugovės sesių, nuoširdžiai sveikindama 
“Skautų aidą” 85-tos sukakties proga.

Sesė Danutė Bilaišienė,
Chicago, IL

Šiandien atėjo Liepos-rugpjūčio “Skautų aidas”. 
Nujautimas man sako, kad sekantis numeris bus 
pašvęstas 9-ajai Tautinei stovyklai. Manau, kad rašinių 
ir gerų nuotraukų netrūks.

Bet, dėl visako, noriu pasiklausti ar nevėlu atsiųsti 
straipsnelį ir kelias fotografijas? Apie ką? Rugpjūčio 17 
d. suėjo lygiai 75 metai nuo Baden-Powellio 
atsilankymo Palangoje (kaip jau buvo spausdinti mano 
prisiminimai “Skautų aide”). Dabar noriu pasakyti, 
kad tą dieną (rugpjūčio 17) stovykloje buvo surengtas 
vaidinimas apie “Baden Povėlio gatvės” atidarymą. 
Kadangi mano tėvas tuo laiku buvo Palangos 
burmistras ir pagrindinis tos gatvės vardo iniciatorius, 
tai aš buvau Vytenio Vilko paprašytas suvaidinti tos 
gatvės atidarymą mano tėvo vietoje. Apie tai ir 
norėčiau aprašyti.

Vytautas Šliūpas 

Kaip matote, mūsų tarpe yra daug jaunų veidų. Tai 
sesės, aktyviai dalyvavusios mūsų padangės skautiškoje 
veikloje. Daugelis nuo vaikystės laikų.
Mūsų karta savo atliko. Ačiū jai!
Su geriausiais skautiškais linkėjimais!

Sesė Vanda Zelenienė
Reseda, CA

Gerai, kad jums tiks ta informacija. Dabar, 
“gražinietės” turime 4 jaunas vadoves, kurios 
sutartinai viską ruošia ir gražiai pavaduoja. 
Dar pamiršau paminėti, kad praeity “gražinietės” 
suorganizavo pasiruošimo nelaimei kursus - 
“Earthquake Preparedness”, kuriuos pravedė Los 
Angeles gaisrininkai anglų kalba. Publika suprato ir 
gerai įvertino. O juk čia mums vis dar žada “the Big 
One”. Neduok Dieve, bet turim būti pasiruošę.

Sesė Birutė P.
Lomita, CA

Nuotraukos su visais vadovais, kurie prisidėjo prie ūkio 
skyriaus darbų, neturiu. Visas komitetas vienu metu 
niekados nebuvo suėjęs, nes komitete dalyvavo sesės ir 
broliai ne tik iš Clevelando, bet mums taipogi talkino 
vadovai iš Virginia, Chicagos, ir net Floridos. Tačiau 
patį ūkio skyriaus branduolį sudarė vadovai iš 
Clevelando ir vienas iš Virginijos. Mums taip pat padėjo 
j.ps. Paulius Jozaitis, ps. Tomas Glavinskas ir ps. 
Aldona Petraitienė. Šalia šių asmenų, mums talkino 
didelis būrys Clevelando skautų,-ių tėvelių ir patys 
skautai ir skautės. Prie šio laiško prisegu ūkio skyriaus 
branduolio nuotrauką.

v.s. Remigijus Belzinskas

Pasitinkant paskutinį Jūsų redaguojamą “Skautų aido” 
numerį, dar kartą norisi seseriškai padėkoti už atliktą 
milžinišką darbą ir pasišventimą. Jūs buvote mūsų 
“skautiškojo gyvenimo žinynas”, į kurį ne kartą teko 
kreiptis norint ką nors patikrinti ar surasti 
informaciją...

Ačiū, kad daug metų taip kruopščiai ir sąžiningai 
rašėte ir vedėte lietuviškosios skautybės išeivijoje 
chronologiją. “Skautų aidas” žydėjo: buvo 
informuojantis, jaunatviškas, įdomus!
Ačiū ir Jūsų dideliam talkininkui broliui Namikui. 
Budėkime! Seseriškai,

Ritonė Rudaitienė

Siunčiu mūsų “Kng. Gražinos” būrelio nuotrauką.
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SKAUTŲ AIDAS 
802 North Waiola 
La Grange Park IL 60526

Štai miškas rimsta vakarop, 
Ramybė skleidžiasi aplink, 
Tu maldą mūs priimk 
Padangėj atviroj.

St. Yla
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