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DIEVUI- TĖVYNEI - ARTIMUI
Vyr.sk.kand. Lina Juozelskytė

Šiais metais aš ruošiuosi vyresniosios skautės įžodžiui. Pirmą kartą stovyklavau būdama šešių metų 1998 m. 
Tautinėje stovykloje, Paxton, MA. Pamilau gamtą, skautiškas dainas ir laužus. Bet vien skautiškų apraiškų 
tampant vyresniąja skaute neužtenka. Mes pasižadame mylėti Dievą, Tėvynę ir Artimą, ir tai iš arti aš 
pajutau šią vasarą su šeima keliaudama Lietuvoje.

Iš Bostono išskridome birželio 26 d. ir giminės mus pasitiko Vilniaus oro uoste. Smagiai paben- 
dravom ir tada saldžiai miegojom, nes po ilgo skrydžio buvom labai pavargę. Mano sesutėms ši kelionė buvo 
pirmoji, o man jau antra, nes pirmą kartą skridau į Lietuvą su močiute būdama 11 metų.

Pirmą dieną aplankėm Trakus. Buvo įdomu pamatyti kur kunigaikštis Vytautas gyveno su savo 
šeima. Mes su giminėmis net plaukėm ežere su jachta apie pilį. Po to sustojom restorane pasivaišinti 
kibinais ir šaltibarščiais. Vilniuje vaikščiojom po senamiestį, nuėjom į Aušros vartus pasimelsti. Vilniaus 
centre aplankėm katedrą ir varpinę. Tą vakarą vakarieniavom “Čili kaime”, Vokiečių gatvėje.

Antrą dieną važiavom į Šiaulius, į Kryžių kalną. Kai buvau su močiute ten pirmą kartą, tai 
pakabinom ir mūsų kryžių, kurio dabar neberadau. Praleidom daug laiko žiūrėdami visus kryžius. Kol 
tėveliai dar vaikščiojo po kalną, aš su sesutėm pynėm vainikus pievoje. Iš Kryžių kalno važiavom į Palangą. 
Buvo įdomu klausytis lietuviškos muzikos per radio mūsų išnuomuotoje mašinoje, matėm daug gandrų ir 
koplytstulpių.

Palangoje vaikščiojom Basanavičiaus gatve ir nusipirkom daug gintarų. Nuėję prie Baltijos jūros 
ilsėjomės ir ten susitikome grupę iš Bostono, kurie buvo atvykę su kun. Žuku (šv. Petro bažnyčios, 
Bostone). Visi kartu ėjom vakarienei Čili Pica restorane ir tada bėgom atgal prie jūros, kad suspėtume 
pamatyti saulėlydį. “Palydėjom saulę”, kaip sako Lietuvoje, ir dar suspėjom padaryti visų ten esančių skautų 
nuotrauką. Buvo smagi naktis, bet reikėjo skirtis, nes ryte su šeima važiavom į Kybartų rajoną pasimatyti 
su giminėmis.

Per tą viešnagės savaitę dar aplankėm gimines Alytuje. Su jais užlipom į Merkinės piliakalnį, 
apžiūrėjom partizanų kapines ir nuvažiavom pamatyti Čiurlionio namus ir meno ekspoziciją. Išvažiuojant 
pradėjo lyti, bet greit sustojo ir mes galėjom pasigrožėti vaivorykšte, šalia greitkelio nusiskinti gėlyčių ir 
nusipirkti žemuogių. Tikras lietuviškas pergyvenimas.

Pradedant liepos pirmąja, Lietuva šventė savo Tūkstantmetį su įvairiausiomis programomis, kurios 
vyko visą savaitę. Mes tą rytą lankėmės gyvosios archeologijos dienose Kernavėje, o liepos šeštą dieną 
Žalgirio stadijone matėm Šokių šventę. Iš viso pasaulio suvažiavo lietuvių grupės šokti tautinius šokius. Aš 
anksčiau buvau susitikus draugę Kendrą Kiršonytę iš Kalifornijos, kuri taip pat šoko tą vakarą. Buvo labai 
gražus, įspūdingas pasirodymas, pasibaigęs fejerverkais ir bendru “suktinio” šokiu.

Paskutinę kelionės dieną aplankėm gimines Kaune. Smagu buvo kalbėtis su pusbroliu ir pasidalinti 
interneto adresais. Aš ilgai prisiminsiu, kaip rinkom žemuoges miške, senelio kapą, tautinių šokių šventę. 
Daug išmokau apie mano protėvių tėvynę, kalbą ir kultūrą, aplankiau bažnyčias, kapines ir kitas religines 
vietas. Tapau daug arčiau Dievo, šeimos ir tautos.

Kai prasidės Atlanto rajono stovykla rugpjūčio mėnesį, joje stovyklausiu pilnai suprasdama mūsų 
šūkį - Dievui, Tėvynei, Artimui.
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TAUTIŠKA GIESMĖ

Lietuva, Tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saldė Lietuvoj 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

1858• 1899

“Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse”

Minint dr. Vinco Kudirkos, Lietuvos himno autoriaus, 150-ją gimimo sukaktį (gimęs 1858 m. 
gruodžio 31 d.) šiemet Vilniuje liepos 5 d., Valstybės dienos išvakarėse, jo vardu pavadintoje 
aikštėje iškilo įspūdingas paminklas. Tai beveik keturių metrų aukščio bronzinė V. Kudirkos 
skulptūra, stovinti šalia žalsvo granito obelisko, primenančio stilizuotą varpinę su stikle įrašytais 
Lietuvos himno žodžiais.

Liepos 5 d., 9 v.v. Lietuvos laiku, visame pasaulyje išsibarstę lietuviai savo gyvenamo 
krašto laiku vieningai giedojo Vinco Kudirkos sukurtą “Tautišką giesmę” (taip ji tada jo paties 
buvo pavadinta).

Vienybės grandimis dvasiniai susijungti mintį davė aplink pasaulį apiplaukusios jachtos 
“Ambersail” įgulos nariai, tą dieną įplaukę į Klaipėdos uostą.
Ir giedojome visi šią “Tautišką giesmę” kiekviename pasaulio kampelyje gyvenantys lietuviai. 
Giedojome pakiliai, giliai susikaupę, džiugiai nusiteikę.

O amžių tėkmėje šios giesmės žodžius, lyg maldą, tarė ir kovos lauke žūstantys kariai, 
ir partizanai, ir tremtiniai, vežami į Sibiro tolybes, ir laisvų lietuviškų mokyklų mokiniai, - 
kiekvienas lietuvis ir lietuvė, gerbdami savosios valstybės vėliavą.

Ačiū tau, Didysis Lietuvi, daktare Vincai Kudirka, už žodžius, amžiams įrašytus kiekvieno 
mūsų širdyje!

S. J.
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TAUTIŠKA GIESMĖ PRIE AUTORIAUS PAMINKLO
v.s.fil. Rito n e Rudaitienė

Prieš išvykstant tėvynėn švęsti Lietuvos vardo tūk
stantmetį, v.s. Alė Namikienė paprašė parvežti Vinco 
Kudirkos paminklo nuotrauką “Skautų aidui”. Taigi 
turėjau misiją, kurią pasisekė suderinti su Mindaugo 
karūnavimo dienos (Valstybės dienos) išvakarėse, 
liepos 5 d., iškilmingu paminklo atidengimu ir lygiai 
9:00 vai. v. su gausiai iškilmėn susirinkusiais tau
tiečiais “Tautiškos giesmės” sugiedojimu.

Paminklą atidengė ir trumpas, bet prasmingas 
mintis išreiškė LR prezidentas Valdas Adamkus ir 
ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Ta proga 
žodį tarė dar keletas asmenų, jų tarpe buvo skulpto
rius Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas Kriš- 
tapavičius. Galingai nuskambėjus himnui, visa 
aplinkuma tarsi virpėjo nuo jį giedojusių jaudulio. 
Daugelio akyse sužibo meilės tėvynei, o gal geresnei 
jos ateičiai vilties ašara... Žmonės nesiskirstė, bet 
spontaniškai pradėjo ilgai ir garsiai skanduoti - Lie- 
tu-va, Lie-tu-va, Lie-tu-va! Galiausiai pradėjo dain
uoti mūsų gražias liaudies dainas. Vakaras buvo 
nepaprastai gražus ir priešais Lietuvos vyriausybės 
rūmus esančią Kudirkos aikštę buvo gaila palikti. 
Tačiau, tuo pačiu metu vyko Šokių šventė, ir iš taip 
toli atvykus, nesinorėjo per daug pasivėluoti...

Skinantis kelią per žmones, atsiradom greta buvu
sio LR kariuomenės vado, generolo majoro fil. Jono 
Kronkaičio. Maloniai pasisveikinom, o jis dar 
padėkojo, kad šiose iškilmėse dalyvavom!

Vinco Kudirkos “Tautiška giesmė” buvo išspausd
inta “Varpe” 1898 m. rugsėjo 15 d. Pirmą kartąją 
sugiedojo 1905 m. birželio 6 d. Miko Petrausko 
vadovaujamas choras Vilniuje.

Kokie gražūs ir prasmingi mūsų himno žodžiai, ir 
kiek daug jais išsakyta!:

“Lietuva, tėvyne mūsų...iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia... tegul eina vien takais dorybės... 
tegul dirba tavo naudais ir žmonių gėrybei...šviesa ir 
tiesa mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse...vienybė težydi!”

2009 m. liepos 5 d. Vilniuje atidengtas paminklas 
Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai.

Nuotr. Ritonės Rudaitienės
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MEILĖ LIETUVAI IŠ KARTOS Į KARTĄ
Kalbamės su dr. Vinco Kudirkos giminaičiu s.fil. Vyteniu Lietuvninku

Liepos mėn. Vilniuje buvo atidengtas Lietuvos 
himno autoriui paminklas. Jūs gi esate Vinco 
Kudirkos sesers Emilijos anūkas. Kada ir kaip suži
nojote, kad esate tokios giminės palikuonis?

Kadangi mano tėvelis yra dr. V. Kudirkos giminė, tai 
prisimenu, kad buvo kalbama apie tai mūsų namuose. 
Turbūt jau buvau pirmuose pradžios mokyklos 
skyriuose.
Kai lietuviai pasaulyje giedojo Lietuvos himną, 
ar Jūs ką pagalvojot? Ir - kada, ir kas Jus išmokė 
Lietuvos himną?

Himną, be abejo, išmokau lankydamas šv. M. Marijos 
Gimimo parapijos lituanistinę mokyklą. Kai visam 
pasaulyje lietuviai tą pačią valandą giedojo Lietuvos 
himną, giedojau ir aš. Tuo metu grįžau su šeima iš 
Michigano, ir visai atsitiktinai atsiradome netoli mano 
žmonos giminių, Jono ir dr. Kristinos Nakų namų 
Stevensville, MI. Pas juos sustojom ir visi kartu sug
iedojom himną. Mintyse mačiau Lietuvą ir didžiavausi 
esąs lietuviu.
Ir dar vienas įdomus ryšys - “Lituanicos” tunto 25 
metų sukakties knygoje rašoma, kad 1966 m. 
Chicagos Marquette parko apylinkės jaunimui, ps. 
Vaclovo Plioplio iniciatyva, buvo įsteigta vilkiukų 
draugovė. Jos vardas - “Dr. Vinco Kudirkos” 
draugovė. Jūs buvot vienas iš tų devynių pirmųjų 
vilkiukų kandidatų. Ir dar - pirmuoju draugovės 
tėvų komiteto pirmininku buvo Jūsų tėvelis.
Ar turite malonų prisiminimą iš to laiko? Gal žinot 
kas pasiūlė draugovei tą vardą?

Taip. Ir mano, ir mano brolio Gintaro prisiminimai 
yra gražūs. A+A Brolis Plioplys buvo labai malonus ir 
geras vadas. Su dideliu noru rinkdavomės sueigoms jų 
namuose. Ten ruošdavo mus vilkiukų įžodžiui, dary
davome visokius darbelius. Vienas iš jų - inkilėlis 
paukščiukams. Juos bandėm parduoti Kaziuko mugėje 
(žinoma...nupirko mama ir tėtis). Tiksliai nežinau, 
kodėl draugovei buvo parinktas dr. V. Kudirkos vardas, 
bet abejoju, kad buvo surišta su mūsų šeimos 
giminyste.
Ir likote lietuviu skautu iki dabar. Nuo jaunų dienų 
buvote vadovu. Kuriuose vienetuose “Lituanicos” 
tunte teko dalyvauti, vadovauti?

Būdamas studentu dalyvavau “Šarausko” draugovės 
veikloj draugininko pavaduotoju, ar trumpai draug
ininku. Baigęs universitetą aktyvią veiklą nutraukiau 
kol baigiau teisės mokslus. Tada grįžau dirbti į Skautų 
Brolijos vadiją.

O skautu vyčiu tapote kada? Kur davėt įžodį?
Skauto vyčio įžodį daviau Rako stovykloje 1976 

metais. Tais metais mūsų kandidatų būrelis gavom 
uždavinį - pirmoji kelionė dviračiais į Raką. Šiais 
metais buvo įdomus sutapimas. Aš suorganizavau 
kelionę dviračiais į Raką. Mano sūnus s.v.kand. 
Andrius toj kelionėj dalyvavo, o atvykęs į Raką davė 
skauto vyčio įžodį. Lygiai kaip tėvas prieš 33 metus.
Į Rako stovyklavietę vis grįžtate, kaip tėviškėn... 
paskutiniu metu vis su prityrusiais skautais ten 
iškylauja! ir žiemą, ir pavasarį. O jau buvom 
beprarandantys tą vietą. Kaip išdrįsote imtis tokios 
atsakomybės Rako stovyklavietę išsaugoti 
sekančioms kartoms?

Nežinau ar tada mums gręsė toks didelis pavojus, bet 
nusprendžiau, kad atėjo laikas ką nors daryti. Rako 
stovyklavietės savininkas Frank Rakas 1956 m. skau
tams žemę “išnuomavo” iki 2003 m. (su teise nuomą 
atnaujinti dar 10-čiai metų) už vieną dolerį metams. Jis 
mirė ir jo sūnus paveldėjo žemę. Po sūnaus mirties 
žemė atiteko jo žmonai. Ji - ne lietuvė, ir neturėjo jokio 
ryšio su lietuviais skautais. Jausdama, kad jai nėra 
jokios naudos iš tos sutarties, apie 1994 metus parašė 
mums, kad norinti sutartį nutraukti, ar bent “patobu
linti”. Jos reikalavimai buvo be juridinio pagrindo, 
kadangi sutartis buvo pilnai galiojanti. Vis dėl to 
supratau, kad sutartis vieną dieną baigsis ir liksim be 
stovyklavietės. Kilo mintis tą žemę nupirkti. Pasiūliau 
jai, galima sakyti, žemą kainą ir ji sutiko, turbūt jaus
dama, kad geriau gauti pinigus tada, negu laukti sutar
ties pabaigos. Liko tik surinkti pinigus. Suorganizavau 
būrį skautų, kurie sudėjo pinigus ir nupirko žemę, kuri 
dabar yra skautų rankose ir liks stovyklaviete tol, kol ji 
tam reikalinga.

Įdomesni įvykiai liečia pakrantę prie Eden ežero. Ji 
buvo atskira Della ir William Markų (motinos ir 
sūnaus) nuosavybė. Jie mums kasmet pakrantę 
išnuomuodavo. Abu jau gerai pagyvenę, senutė netoli 
šimtmečio, o sūnus - baigiantis 7-tą dešimtmetį. 
Pagalvojau, kas atsitiks su mūsų nuomuojama pakrante, 
kai jie numirs? Brolis Romas Česas mane su jais 
supažindino, užmezgiau draugystę. Juos net su savo 
vaikais aplankydavau, iš Racine kepyklos nuveždavau 
lietuviškos duonos, kurią jie labai mėgo ir pradėjom 
kalbas apie pakrantės likimą. Sužinojau, kad 
jie neturėjo jokios artimos šeimos. Po jų mirties, 
be testamento, žemę ko gero nusavintų valdžia. 
Ponia Markienė tikrai džiaugėsi, kad mūsų jaunimas
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naudojosi pakrante ir net buvo linkusi palikti ją skau
tams. Jų visa žemė buvo 55 akrai ir apie 1000 pėdų 
pakrantės. Su jais palaikiau ryšį gerus penkis metus. Po 
kurio laiko, pas juos pradėjo lankytis vietinė moteris. 
Netrukus senutė mirė ir liko tik William. Jis man 
pasakė, kad ta moteris kalbina jį sudaryti testamentą, 
kuriuo visą turtą paskirtų jai. Pajutau, kad mums dabar 
jau tikrai gresia pavojus. Skautams, ypač jūrų skau
tams, likus be ežero būtų didelis smūgis. Tęsiau kalbas 
toliau su William dėl pakrantės. Pagaliau jis sutiko 
mums parduoti 300 pėdų pakrantės (maždaug ta pati 
mūsų įprastinė zona), bet įdomiomis sąlygomis: mes 
mokam jam po 1,000 dolerių į metus iki jo gyvos 
galvos, o po jo mirties žemė tampa mūsų. Aš sutikau ir 
tuoj pakviečiau advokatą iš Ludingtono sudaryti sutartį. 
Sutartis pasirašyta. Įmokėjau jam šimtinės įnašą ir 
pradedant sekančia vasara (mes jau buvom tai vasarai 
sumokėję nuomą) pradėsim mokėti tūkstantinę. Tas 
buvo 2001 m. liepos mėn., o William mirė 2001 m. 
spalio mėnesyje nesulaukęs pirmos tūkstantinės. Tuo ir 
turėjo viskas baigtis, nes sutartis buvo galiojanti. Bet 
jo turto paveldėtoja nesutiko pakrantę mums perrašyti 
ir dar kelis metus vyko derybos. Pamatęs, kad nieko iš 
to nebus, pasisamdžiau advokatą iš Ludington ir pa
davėm ją į teismą. Ji, irgi savotiška moteris, neprisistatė 
į teisiną. Mes laimėjom bylą ir teisėjas užregistravo 
mums pakrantės nuosavybę. Nežinia ar William jautė, 
kad ribotas jo laikas, ar Dievas mus prižiūrėjo, ar gryna 
laimė, bet jei jis nebūtų pasirašęs tą vasarą, esu tikras 
- būtumėm be pakrantės.
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Šią vasarą Rakė išgyvenot ypatingą malonumą - 
sūnus davė skauto vyčio įžodį. Abu sūnūs ir Jūs - 
skautai vyčiai! Didelis laimėjimas. Gal turit 
receptą???

Receptas paprastas - meilė skautavimui. Nevargin
siu su aiškinimais, kodėl skautavimas man brangus. 
Maloniausi jaunystės prisiminimai surišti su skau- 
tavimu ir stovyklavimu. Rakas ypatingai arti prie 
širdies. Rako miškas, kaip skautų šventovė. Ten mūsų 
namai ir dėl to mes ten grįžtam. Aš manau, kad mano 
vaikai (turiu ir skautukų) jaučia tą mano meilę ir gauna 
tą pavyzdį. Esame šiuo metu “Lituanicos” tunte 
laimingi turėdami gerus ir pasišventusius vadovus, 
kurie aiškiai jaučia tą pačią meilę skautavimui ir sten
giasi įdomiai ir turiningai pravesti užsiėmimus. Jaučiu, 
kad mūsų jaunimas dabar stipriai gilinasi skautamok- 
slyje. Man tikrai džiugu turėti du tvirtus ąžuolus - 
skautus vyčius, ir ne mažiau didžiuojuosi mano gel- 
tonšlipse. Tikiuosi, kad jie išlaikys lietuviškos skauty- 
bės tradicijas.
Nuoširdus ačiū už pokalbį.

Brolis Vytenis gimė 1959 m. Chicagoje (sveikinam 
su Jubiliejum!!!), augo Marquette Parke, lankė Quigley 
South gimnaziją. Bakalaurą įgijo Illinois Universitete 
(Chicago) 1981 m., Juris Doctor laipsnį DePaul Uni
versitete 1984 m.

Skautiškuose darbuose - šalia darbo “Šarausko” 
draugovėje, kelis metus vadovavo “Dariaus ir Girėno” 
draugovei Lemonte. Lietuvių skautų brolijos vadijoje 
ėjo pareigas 1988-1993 m. ir 2003-2008 m. LSS 

Tarybos nariu buvo 2003-2008 m. 1988 m. VII 
Tautinėje stovykloje skautų vyčių pastovyklės 
viršininkas, 2008 m. IX Tautinėj stovykloj - 
vilkiukų pastovyklės viršininkas.

Lietuvių visuomenėje - buvo Draugo Fondo 
ir Pasaulio lietuvių centro,Lemonte, tarybos 
narys, teisinis patarėjas įvairioms lietuviškoms 
organizacijoms.

v.s. Alė Namikienė

Skauto vyčio įžodi davusį Andrių Lietuvninką 
apkabinę brolis Julius, įžodį davęs IX Tautinėj 
stovykloj 2008 m. ir tėvas Vytenis
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Sveika, 
ateinančio amžiaus Lietuva!

LR Prez. Valdas Adamkus

Šiais metais suėjo 1000 metų nuo to pirmojo karto, 
kai buvo parašytas Lietuvos vardas - Litua.

Ilgiausių metų, brangi Tėvyne Lietuva! 
Ilgiausių metų, mūsų tėvų ir senelių 

Gimtine Lietuva!

Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, lietuvių jachta “Ambersail” iš Klaipėdos išplaukė beveik metų 
kelionei - “Tūkstantmečio odisėja” apie pasaulį. Aplankę daugelį kraštų, į Klaipėdą grįžo Valstybės dienos 
išvakarėse 2009 m.

“Tūkstantmečio odisėjos organizatorius Raimundas Daubaras, aplankęs tolimose šalyse gyvenančius 
tautiečius, pastebėjo su kokiu ypatingu įsijautimu jie gieda Lietuvos himną. Ir kilo mintis tarp “Ambersail” 
jachtos jūreivių... ir ją visuos kraštuos lietuviai išgirdo, ir Lietuvos himnas tuo pačiu metu 2009 m. liepos 5 d., 
9 v.v. suskambo 40-yje šalių.

***

Toronto lietuvius Kanadoje "Ambersail” aštuntoji įgula aplankė 2009 m. 
balandžio 28 d. Viduryje stovi LSS Vyr. Skautininke, Skaučių seserijos 
vadė s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, dešinėje (ketvirtas) Kanados rajono 
vadas v.s. fil. Marius Rusinąs.

Lietuvių skautų brolijos vadas 
prit. s. v. s.fil. Tomas Dundzila su 
‘‘Ambersail” įgula susitiko 2009 m. 
sausio 11 d. Naujojoj Zelandijoj- 
New Zealand. Nuotraukoje brolis 
Tomas jachtoje prie užrašo ‘‘Vienas 
vardas - Lietuva ”.
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Nuo tada iki dabar
Gabrielė Gedo, 11 melų

- Litua, taip Lietuva buvo pirma paminėta, - 
pasakojo mergaitei jos tėtis per jų naktinę istorijos 
pamokėlę. - Kvedlinburgo analuose aprašė 
Sv. Bruno mirtį. Vienuolė greičiausiai parašė. 
Labanaktis.

***

Aš prisimenu, kaip 1009 m. aš, Vaiva, ėjau miegoti 
ir staiga vidurnaktį tėtis mane prikėlė ir tyliai man 
pasakė:

- Litua. Pagalvok, Vaiva, Litua!
-Ką?
- Litua, nu, nieko.
- Ne, tikrai, kas atsitiko?
- Tas vienuolis, Bruno buvo nužudytas.
- Tikrai? Nenorėjau krikštytis, - šnibždėjau.

Kitą rytą nusiraminau: - Vjū! Aš dar esu pagonė.
*

Aš padėjau Mortai baigti ruoštis karūnavimui. 
Mindaugas, jos vyras, greitai bus karūnuotas karali
umi, o Morta - karaliene!

- O, negaliu sulaukti! Litua! Lietuva! Mindaugo 
karalystė! Valio! Hmmm, Mindaugas nori pakrikš
tyti Lietuvą, kad kryžiuočiai ir kalavijuočiai nepultų, 
bet šiandien, 1253 m., per linksma apie tai galvoti, - 
kalbėjo Morta. Aš sau nusišypsojau ir baigiau padėti 
Mortai.

- Ačiū, mergaite. Ačiū, - ir Morta nuėjo į karūnav
imą. Aš greitai nubėgau. Man reikėjo paruošti Mor
tos žirgą, persirengti ir nueiti į karūnavimą.

Mortos suknelę laikiau kartu su drauge, kuri irgi 
buvo Mindaugo ir Mortos tarnaitė. Niekada 
nepamiršiu 1253 metų, kai Morta tapo mano 
karaliene, ne tik dama.

M*
Birutė buvo mano draugė. Abi mes buvome 

vaidilutės. Ji man buvo graži. Kai Birutė susituokė 
su Kęstučiu, aš ten buvau. Aš jos pasiilgau, bet 
manau, jog gerai, kad Kęstutis ją pagrobė. Vytautas, 
jos sūnus, labai geras ir gražus Didysis Kunigaikštis. 
Manau, kad Birutė buvo gera mama visiems šešiems 
savo vaikams. Buvo labai liūdna, kai ji mirė ir, man 
atrodo, geresnės kunigaikštienės nebus.

Aš ganiau avis Šiluvoje, kai staiga priėjau prie ak
mens. Ten mergelė stovėjo ir verkė. Buvo ir kitų 
vaikų. Aš klausiau, kodėl jinai verkia. Mergelė at
sakė:

- Mano Sūnus čia būdavo gerbiamas, o dabar čia 
tik aria.

Kitą dieną mergelė vėl ten buvo. Šį kartą mes 
atvedėm suaugusius. Kunigas prisiminė kur svarbūs 
religiniai daiktai ir dokumentai buvo užkasti 
skrynioje. Vėliau sužinojome, kad verkianti mergina 
buvo Mergelė Marija.

***
Aš skalbiau, kai Emilija Platerytė atėjo pas mane ir 

patyliukais pasakė:
- Dalyvausiu sukilime. Nusikirpsiu plaukus, 

apsivilksiu vyro drabužiais, apsiginkluosiu. Padėsi? 
Niekam nepasakok.

Aš palingavau galvą, pravira burna. Greitai 
nukirpau Emilijos plaukus.

Vėliau girdėjau, kad Emilija beveik tapo rusų 
belaisve, kai nukrito nuo žirgo. Visada noriu susitikti 
pulko vadą ir padėkoti, kad jis Emiliją vėl pasodino 
ant jos žirgo. Pravirkau, kai išgirdau, jog Emilija 
mirė sužinojusi, kad pralaimėjome sukilimą.
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Gabrielės Petkevičaitės tėtis buvo mano tėvo 
gydytojas. Kartą vežiau tėtį vežimėliu pas daktarą, 
nes tėtis susilaužė ranką. Sutikau Gabrielę. Man ji 
pasakojo, kad ji rašytoja ir jos slapyvardis - Bitė. Aš 
įdėmiai klausiau, nes pati norėjau būti rašytoja. Ji 
man entuziastiškai pasakojo apie susitikimą su 
Žemaite.Jos buvo draugės ir net kartu rašė pjeses ir 
komedijas. Kartu naudojo slapyvardį “Dvi Moteri”.

1920 m. girdėjau, kad Gabrielė dalyvaus Steigia
majame Seime. Bitė net pirmininkavo! Aš tokia 
laiminga buvau, kad ją pažinojau, net sušukau. Ir 
vėliau parašiau vaidinimą apie Gabrielę.

***

Aš su šeima buvau prie televizijos bokšto 1991 m. 
sausio 13 d. naktį. Prie manęs stovėjo Loreta 
Asanavičiūtė. Ji buvo 23 metų amžiaus. Ji man buvo 
viskas: graži, jauna, patriotė. Nežinojau kas atsitiko. 
Staiga Loreta krito ant žemės. Tankas pradėjo ant jos 
važiuoti. Sovietams buvo niekai kas kam atsitiko. 
Loreta pradėjo mirti. Tankas toliau važiavo, Loreta 
kraujavo, kalbėjo daktarui...

Staiga aš, Vaiva, atsibudau. Atsiminiau, kuri 
šiandien diena - 2009 m. liepos 5 d. Aš sapnavau 
istorinį sapną!

Apsirengiau “Lietuva” marškinėliais. Mama ir aš 
nuvažiavome Metro traukiniu į Vašingtoną DC, kur 
vyko Smithsonian folkloro festivalis. Šią vasarą 
festivalis pristatė Velso, Lotynų Amerikos ir Afrikos 
kilmės amerikiečių kultūras. Kai aš gimiau, 1998 m. 
festivalyje buvo pristatytos Lietuva, Latvija ir Estija. 
Mano mama tada vertėjavo. O šiandien, po kelių 
valandų festivalyje, ėjau su mama link JAV Kapito- 
liaus, prie trykštančio fontano šalia bruzdančios 
Union Station, pagrindinės Vašingtono DC 
geležinkelio stoties. Rinkosi daug lietuviri giedoti 
himną. Ten mačiau savo skautų vadovą, brolį Tomą 
Dundzilą. Buvo Enija, viena mergaitė iš mano 
lituanistinės mokyklos klasės. Kiti - visai jauni 
skautukai Skučai; mamos draugė Rima; Lietuvos 
ambasadorius su šeima irgi ten buvo. Deanna Izabelė 
Howes, kuri anksčiau kartais prižiūrėdavo mane ir 
mano sesę, vadovavo giedojimui. Deannos mama, 
Izabelė, irgi dalyvavo. Mes, vaikai, buvome priekyje 
ir laikėme Lietuvos vėliavą. Mes repetavome kelis 
kartus, o kai Lietuvoje buvo 9 v.v. (Vašingtone - 
2 v.p.p.), mes giedojome Lietuvos himną. Mus 
filmavo. Net turistai fotografavo ir žiūrėjo į mus. 
“Lietuvos rytas” su keliais lietuviais pasikalbėjo, jų 
tarpe ir su Deanna. Negirdėjau ką žurnalistė klausė, 
bet žiūrėjau pasikalbėjimą kitą dieną internete.

Man buvo brangu dalyvauti tokiame įvykyje. 
Lietuvai, Lituai jau tūkstantis metų...

Tūkstantis metų 
su vilkiukais

(Melodija: “Vilniaus kalneliai ”)

Kelkitės iš miego,
Kelkitės visi, 
Vasara prabėgo 
Vėjo sūkury.

Tūkstantis metų, 
Tūkstantis dainų, 
Žengiam rikiuotėj, 
Žengiame kartu.

Kryžiai ir kryželiai, 
Mūsų Lietuva, 
Rymo palei kelią 
Praeitis gyva.

Tūkstantis metų...

Dirbame su skautais,
Mokomės visi, 
Žiemą stovyklauti 
Gera kambary!

Tūkstantis metų...

Mes nebijom vėjo, 
Nes už lango jis, 
Bet visi girdėjom:
Laužė jis duris!

Tūkstantis metų...

Vėl sugrįš saulutė
Ir nušvies miškus
Gera skautu būti 
Ištisus metus!

Tūkstantis metų...
Sesė Rita
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2009 “PASLAPČIŲ IEŠKONĖ - TORONTO”
s.v. v.s.fil. Donatas Ramanauskas

“Paslapčių ieškonės” pradžia Prisikėlimo parapijos bažnyčioje Toronte.

Kas yra “Paslapčių ieškonė”?
“Paslapčių ieškonė” yra vienos dienos skautiškas 
įvykis, panašus į televizijos “reality” programą “ 
Amazing Race”. Šioj ieškonėj (“search”) mišrios 
skiltys lenktyniauja tarp įvairių vietovių (pastatų, 
paminklų, parkų ir 1.1.) kol pasiekia ieškonės pabaigą. 
Pirmos trys baigiančios skiltys laimi premijas. Skiltys 
sužino dalį ieškonės kelio kai gauna “Paslapčių 
raktus” (“Clues”). “Paslapčių raktai” nusako vietą kur 
rasti sekantį “Raktą”. Kartais skiltys turi išspręsti 
įvairias skautiškas kliūtis (“Detours”), prieš gaunant 
sekantį “Raktą”. Skiltys turi savo ieškonę-kelionę 
fotografuoti ir/ar filmuoti.
2009 metų “Paslapčių ieškonė” įvyko gegužės 25 d., 
Toronto mieste, Kanadoje. Pirmoji skautiškoji 
“Paslapčių ieškonė” vyko 2007 m. balandžio 1 d., 
Chicagos mieste.

“Paslapčių ieškonės” dalyviai ir vadovai pradėjo 
rinktis gegužės 24 d., 2:30 vai. Prisikėlimo parapijos 
kavinėje, Toronte. Užsiregistravo net 45 prit. 
skautai,-ės ir jūrų skautės, ir apie 80 vadovų,-ių iš 
Chicagos, Clevelando ir Toronto. Kanados rajono vado 
v.s.fil. Mariaus Rusino švilpesiu prasidėjo įžanginė 
sueiga. Visi dalyviai išsirikiavo pagal tuntus, atrapor
tavo broliui Mariui, o jis tada pranešė duomenis 

“Paslapčių ieškonės” pagrindiniams organizatoriams 
- Toronto “Šatrijos” tunto tuntininkei ps. Indrei 
Paškauskienei ir LSB prit. skautų sk. vedėjui v.s.fil. 
Donatui Ramanauskui. Pagal sueigos planą, pirmiau
sia buvo praneštos “Paslapčių ieškonės” žaidimo 
taisyklės. Sekė Toronto skautų vyčių vadovaujams 
susipažinimo žaidimas, po kurio dalyviai skirstėsi į 
skiltis. Iš dviejų “kepurių”, viena su sesių vardais, kita 
su brolių, buvo paskelbti skilčių nariai. Susidarė 
aštuonios skiltys po 5-6 narius. Beveik kiekvienoj 
skiltyje buvo gražus mišinys iš įvairių vietovių, 
broliai kartu su sesėmis. Kiekvienai skilčiai paskirta 
po du virš 21 m. amžiaus palydovus.

Tuoj skiltys gavo pirmuosius uždavinius - 
sugalvoti skilties vardą pagal transportacijos, 
keliavimo ar iškylavimo temą, tada - išsirinkti 
skiltininką ar skiltininkę, sugalvoti skilties šūkį ir 
simbolį, kurį turėjo nusipiešti ant savo rankų. Kol 
vyko tų uždavinių atlikimas, brolis Tomas Dundzila, 
kartu su filmuotojais, fotografais Audrium Aleksiūnu 
ir Andrium Markuliu, pravedė skilčių apklaus
inėjimus. Kiti vadovai tuo tarpu aptarė paskutinius 
klausimus ir “ieškonės” detales. Iki vakarienės, kuri 
prasidėjo 6 v.v., uždaviniai atlikti, pasitarimai 
užbaigti.
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Visi skaniai vaišinosi Birutės Staniulienės paruoštu kugeliu bei 
kitais patiekalais. Po vakarienės vėl išsirikiavome, bet dabar 
jau savo naujai sudarytose skiltyse ir išgirdome skilčių vardus 
ir labai įdomius šūkius. Paskutiniai pranešimai ir stojame į 
didelį! virš šimto žmonių ratą. Giedame “Ateina naktis” ir iki 
pasimatymo rytoj “Paslapčių ieškonėje”...
2009 m.gegužės 25 diena.

Prieš 8 v.r. visi pradėjo rinktis Prisikėlimo parapijoje. 
Dalyviai ir vadovai dalyvavo šv. Mišiose, kurių metu kun. 
Jonas Šileika gražiai paminėjo mūsų užsimojimus ir malda pa
lydėjo visus saugion kelionėn. Tuoj po Mišių visi, pagriebę 
savo užkandžius ir gėrimus, paaukotus Pauliaus Kuro, 
susirinko lauke prie bažnyčios įėjimo, prie trijų varinių kryžių. 
Padarius bendrą nuotrauką, brolis Marius vėl visus pakvietė 
išsirikiuoti skiltimis.Netrukus sesė Indrė ir brolis Donatas kartu 
garsiai sušvilpė ir prasidėjo 2009 “Paslapčių leŠkonė - 
Toronto”. Dangus truputį apsiniaukęs, temperatūra apie 17C 
(62F), bet neužilgo pasirodė saulė, atšilo iki 25C (78F) - 
auksinė diena.

Ketvirtoji ieškonės kliūtis - Pietą Afrikos karo paminklas. Ant jo 
yra užrašas “Relief ofMafeking”. Tai vieta, kur skautybės 
[kūrėjas Baden-Powell tapo Britą armijos herojumi 1900 metais.

Vyriausieji vadovai v.s.fil. Donatas 
Ramanauskas ir ps. Indrė Paškauskienė.

“Paslapčių ieškonės” eiga. Pradžia.
1 Resurrection Rd., Toronto. Kiekviena skiltis gauna po 

didelį voką, kuriame yra Toronto miesto žemėlapis, pinigai 
ir pirmas “raktas” šiandienos kelionei. Skiltys turi rasti kelią 
nuvykti į “The Beach” t.y. Toronto pliažas rytiniame miesto 
pakraštyje.

Toronto pliažas.
Atsiradę Toronto pliaže, skiltys turi 

pasirinkti vieną iš dviejų uždavinių: A) 
Laimėti tinklinio žaidimą prieš skautų 
vyčių ir vyr. skaučių komandą, arba B) 
Sukurti skulptūrą iš smėlio, kurios forma 
gali būti skautų lelijėlė, skaučių rūtelė, 
jūrų skaučių inkaras. Baigę uždavinį, 
gauna sekantį “raktą”, kuris nurodo 
skilčiai atsirasti Toronto salos uoste.
Toronto sala.

Kai skiltis atvyksta į Toronto salą, via 
Toronto Islands keltu “ferry”, gauna 
sekantį “raktą” - reikia surasti Gibraltar 
švyturį salos vakariniame pakraštyje. Čia 
du uždaviniai - A) Užvirinti vandenį 
kiaušinio lukšte arba B) Surinkti 300 
taškų “Skautiškam Jeopardy” žaidime. 
Skiltys klausimo forma atsako apie 
sakinius iš šešių skautiškų bei lietuviškų 
temų. Sekantis “raktas” - į Dundas aikštę 
Toronto vidurmiestyje, prie Dundas ir 
Younge gatvių sankryžos.
Eaton Centras.

Atvykusi skiltis užregistruoja savo 
atvykimo laiką pas vadovą. Čia turi pusę 
valandos laiko pavalgyti,
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pailsėti ir pabendrauti su kitomis skiltimis. Sekantis 
“raktas” skilčiai nurodo surasti paminklą Queen 
Street West ir University Avenue sankryžoje.
Paminklas prie Queen Street West ir University 
Avenue sankryžos.

Šioje kliūtyje uždavinys A) Perskaityti Morze 
parašytą laiškelį ir atlikti nurodytą uždavinį, arba B) 
Parašyti Lietuvos Himno žodžius (iš atminties) be 
gramatinių klaidų. Kai uždaviniai atlikti teisingai, 
skiltis gauna sekantį “raktą”, sakantį skilčiai keliauti 
iki Wales Avenue ir Augusta Avenue sankryžos. Ten 
yra mažas parkas (Dennison Square), kuris randasi 
netoli Kensington turgaus. Ten reikės surasti vadovą.
Kensington Turgus.

Tai jau penktoji kliūtis. Uždaviniui A) skiltis 
paruošia ligoniui neštuvų, naudodami tiktai virvę, 
pagal duotus nurodymus. Yra būtina, kad neštuvas 
būtų surištas pagal duotus nurodymus/instrukcijas. 
Tada skiltis neša vieną “ligonį” nurodytu taku. 
Sugrįžusi skiltis atriša neštuvų, sugrąžina virvę ir 
instrukcijas taip, kaip gavo iš vadovo. Uždaviniui B) 
skiltis turi atlikti “medžioklę” Kensington turguje. 
Gavę daiktų sąrašą, turi juos nupirkti ar surasti, taip 
pat ir padaryti nuotrauką, kur daiktai surasti. 
Uždavinius atlikę, skiltis grįžta į Dennison Square 
parką ir gauna naują “raktą” - į Toronto High Park.
Toronto High Park.

A) uždavinyje skiltis turi atlikti Orientacijos Kursą. 
Reikia surasti šešias kontrolės vėliavėles pagal 
nustatytą eilę. Tam vartoja iš kliūties pravedėjo gautą 
žemėlapį. Arba B) uždavinyje - skiltis parodo mazgų 
rišimo gabumus. Kiekvienas skilties narys turi teisin
gai surišti sekančius mazgus: gelbėjimo kilpą, gerąjį 
mazgą, piemenų mazgą ir aštuoniukės mazgą. Baigę 
pasirinktą uždavinį, skiltis gauna paskutinį “raktą” 
su nurodymais į “Paslapčių ieškonės” užbaigimo 
vietą.
“Paslapčių ieškonės” užbaigimas - High Park 
Toronto

Nuo paskutinės kliūties skiltis keliauja link parko 
šiaurinio įvažiavimo, kuris randasi prie Bloor Street 
West ir High Park Avenue sankryžos. Ten ant West 
Rd., truputį į pietus ir vakarus nuo įvažiavimo į 
parką, reikia surasti svetainę. Pirmoji skiltis, 
sėkmingai atlikusi visas kliūtis ir pirmoji pasiekusi 
pabaigos vietą, laimi “Paslapčių ieškonės” žaidimą.

Skiltys visą dieną keliavo tik TTC (Toronto Transit 
Commision) traukinukais, tramvajais, autobusais 
arba pėsčiom. Vietovių suradimui turėjo naudotis 
miesto žemėlapiais BE vadovų/palydovų pagelbos. 
Skiltys savarankiškai rinkosi kuriuos kliūčių 
uždavinius atliks taip pat BE palydovų patarimo.

"Skraidančiu batų” skiltis - R. Aleknevičiūtė, 
V. Jonuškaitė, K. Martinkaitė, M. Juodišiūtė, L. Belzinskas 
ir K. Paliulis i sekančią kliūtį vyksta tramvajumi.

"Skrendantys segvėjai” Eaton centre - k Martinka 
(palydovas), Diana Ramanauskaitė, M. Matutis, A. 
Lintakas (palydovas), J. Zenkevičius, R. Lintakaitė, 
Daiva Ramanauskaitė, V. Belzinskas (palydovas).

Pagal žemėlapius keliausim į sekančią kliūtį-uždavinius.
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Skęstančių dingiu” skiltis linksmai artinasi prie 
baigmės ženklo, pirmieji užbaigę ‘‘Paslapčių ieškonės” 
uždavinius: M. Saulis, S. Lapinskaitė, A. Stončiūtė, 
L. Aiello, A. Grybas ir E. Weir

Antroji atbėgo “Greiti ir pašėlę” skiltis - E. Juodišiūtė, R. 
Petrauskaitė, L. Sherwood, 1. Ramanauskaitė, 
A. Kuliešius ir M. Zenkevičius.

“Purvinų dviračių” skiltis Eaton centre - L. Saplytė, 
D. Kuliešius, V Rasutis (palydovė), R. Šoliūnas, 
I. Turczyn (palydovė), J. Degutytė, A. Saplytė.

Vadovai ir tėveliai įtemptai laukė skilčių High 
Park svetainėje. Skiltys buvo sutiktos su dideliu 
entuziazmu ir plojimais. Taip pat jų laukė mūsų 
filmuotojai. Baigę “Paslapčių ieškonę”, skiltys 
pagaliau turėjo laiko atsikvėpti ir pasivaišinti 
skaniais “BBQ” kepsniais, kuriuos visą dieną 
ruošė “šefai” Raimundas Paškauskas, Orest 
Turczyn ir Myron Douglas (Indrės ir Raimundo 
Paškauskų auka/dovana), ir gaivinančiais gėri
mais. Vėliau vyko premijų įteikimas. Pirmąsias 
tris vietas laimėjusios skiltys gavo dovanas. 
Pirmą vietą laimėjusios skilties nariai gavo 
sulankstomą “multi-įrankį (“Leatherman Tool”), 
antrą vietą laimėjusieji - lengvą maistui 
komplektą (“Backpackers cook kit”), trečiai 
vietai teko elektrinis žiburėlis, kuris veikia be 
elementų (“Wind-up flashlight”) Atrodo, kad visi 
buvo patenkinti savo premijomis.

Didelis AČIŪ visiems, kurie prisidėjo prie 
paruošimo ir pravedimo darbų. Kaip jau minėta, 
apie 80 asmenų dirbo, kad jaunimas galėtų 
šiame užsiėmime dalyvauti. Bravo visiems! 
Ypatingas AČIŪ sesei Vidai Skilandžiūnienei, 
suprojektavusiai “Paslapčių ieškonės” maršk
inėlių padailinimą, broliui Gintui Tiriliui už 
didelę “Paslapčių ieškonės” iškabą ir užbaigimo 
lentą (finishers matt), sesei Renatai Borucki, iš 
Chicagos, už paruošimą visų “dokumentų”, 
vokų, “Kliūčių” bei “raktų” be kurių ieškonė 
nebūtų pajudėjus.

Po premijų įteikimo, dar padarėme grupines 
užbaigimo nuotraukas, ir tada vėl į didelį 
ratą užbaigti 2009 “Paslapčių ieškonė-Toronto” 
su skautų giesme “Ateina naktis” ir “IKI 
PASIMATYMO!”
“Paslapčių ieškonėje” dalyvavusių skilčių 
sąrašas. Prie pavardžių raidės T, Č, K reiškia 
vietovę - Toronto, Chicago, Cleveland.

“Skęstantys dingys” - Siga Lapinskaitė (Č), 
skiltininkė, Adomas Grybas (T), Erika Weir (Č), 
Mykolas Saulis (Č), Audra Stončiūtė (T), 
Lia Aiello (T). Ši skiltis laimėjo pirmą vietą, 
uždavinius įveikusi per 7 vai. 22 minutes.

“Greiti ir pašėlę” - Matas Zenkevičius (T), 
skiltininkas, Raminta Petrauskaitė (T), Adomas 
Kuliešius (T), Elena Juodišiūtė (K), Indrė 
Ramanauskaitė (T), Lukas Sherwood (T). Antra 
vieta, laikas 7 vai. 25 min.

“Skrendantys vienragiai” - Regina 
Ramanauskaitė (Č), skiltininkė, Gabrielė 
Tvaškutė (Č), Edvinas Vaičikauskas (K), Rūta 
Rėkutė (T), Matas Sungaila (T). Trečios vietos 
laimėtojai; laikas 7 vai. 47 min.
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leškonės vadovas Donatas Ramanauskas praneša 
rezultatus “Greičiausių taksių” skilčiai - V. Szwarc, 
S. Kulnys-Douglas, A. Aiello, K. Marijošiūtei, 
A. Viktoraitei.

“Skraidantys batai” - Krista Martinkaitė (Č), 
skiltininkė, Kostas Paliulis (T), Rasa Aleknevičiūtė 
(Y), Laimis Belzinskas (K), Monika Juodišiūtė (K), 
Veronika Jonuškaitė (T).

“Greitos kojos” - Veronika Sriubiškytė (T), 
skiltininkė, Alma Ramanauskaitė (T), Justinas 
Turuta (T), Samantha Gorytė (T), Andrew Moulton 
(T), Justinas Moulton (T).

“Purvini dviračiai” - Aurelija Saplytė (T), 
skiltininkė, Larisa Saplytė (T), Rimvydas Šoliūnas 
(Č), Julija Degutytė (T), Danielius Kuliešius (T).

“Skrendantys segvėjai” - Juozas Zenkevičius 
(T), ski Itininkas, Rima Lintakaitė (Č), Diana 
Ramanauskaitė (Č), Martynas Matutis (Č), Daniela 
Sablinskaitė (T), Daiva Ramanauskaitė (T).

“Greitų kojų” skiltis - S. Gorytė, A. Ramanauskaitė, 
V. Sriubiškytė, J. Moulton, J. Turuta ir A. Moulton.

Sesė Indrė Paškauskienė įteikia broliui Donatui 
padėkos kortelę, pasirašytą visų “Paslapčių ieškonės ” 
dalyvių.

Brolis Donatas sveikina sesę Reginą (savo dukrą), jos 
skiltis “Skrendantys vienragiai ” laimėjo trečią vietą.

v.s. Marius Rusinas laukia dėmesio...
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“Paslapčių ieškonės” nugalėtojai visi kartu High parke, Toronte.

“Ateina naktis” ir IKI PASIMATYMO!

“Greičiausi taksiai” -
Sabrina Kulnys-Douglas (T),
Alex Aiello (T),
Alicija Viktoraitė (Č),
Vilkas Szwarc (T),
Kristina Marijošiūtė (T).
Skilčių palydovai -
Audra Lintakienė (Č),
Vida Skilandžiūnienė (T),
Judita Balcita (T),
Aldis Liubinskas (Č),
Audrius Viktorą (Č),
Andrius Utz (T),
Audrė Kapačinskaitė
(T-Č), Tomas Dundzila (Wash.),
Mya Dundzila (Wash.),
Remigijus Belzinskas (K),
Kaziukas Šoliūnas (Č),
Vilija Rasutytė (T),
Ilona Turczyn (T),
Aras Lintakas (Č),
Vėjas Belzinskas (K),
Viktoras Martinka (Č),
Lidija Soliūnienė (C).

(Nuotraukos - A.Markulio, R.Janušonio, A. Lintako,
T. Dundzilos, G. Matučio, V. Skilandžiūnienės)

LIETUVIAI SKAUTAI 1957 m. BSA JAMBOREE

Amerikos skautai (BSA) ruošia 
masines stovyklas-džiamborės 
(jamboree) kas keturis metus. 
Jamboree ilgis 6-10 dienų. Tokiose 
stovyklose susirenka tūkstančiai 
skautų, vadovų ir pagalbinio per
sonalo. 1957 m. jamboree įvyko 
Valley Forge, PA., liepos 12-18 d.d. 
Per LSB Tarptautinį skyrių, kuriam 
tuo metu vadovavo s. Algis Banys 
(Banevičius) ir Bostono vadovo j.s. 
Mykolo Manomaičio pastangas, 
pasitaikė proga lietuviams skautams 
dalyvauti šioje BSA jamboree, 
kurioje buvo 52,580 dalyvių.

Kadangi jamboree vyko rytiniame 
pakraštyje, reprezentacinę skiltį teko sudaryti iš JAV At
lanto rajono skautų. Planuoti pradėta metais anksčiau - 
1956-siais. Pasiteirauta kas norėtų ir galėtų dalyvauti šioje 
stovykloje, nes išlaidos buvo nemažos, be to reikėjo 
susirinkti ir pasiruošti, kadangi čia buvo reprezentacinis 
reikalas. Atsirado trys skautai iš “Žalgirio” tunto Bostone 
- Gintaras Čepas, Albertas Sinkys, Bronius Banaitis, ir 

Jamboree ženklas -1957

šeši iš “Nevėžio” tunto Worcestery - 
Rimas Zinas, Vladas Gcdmintas, 
Dainius Glodas, Vytautas Gailiūnas, 
Algis Garsys ir Kazys Matonis. 
Mūsų skilties narių amžius buvo 
apie 16-17 metų. Šiltininkas buvo 
Rimas.

Labai ruošėmės. Paspartinome 
specialybių įsigyjimą, stipriai karto
jome skautamokslį. Galvojome, kaip 
galėtų skiltis pasirodyti, jei pa
sitaikytų proga. Repetavome dainas 
ir tautinius šokius - “mikitą” ir 
“oželį”. Tuo laiku nepagalvojome, 
jog tokioje masėje viena skiltis tikrai 
dingsta ir “ambasadoriais” būti yra 

sunku. Ruošėmės savo vietovėse ir keturis kartus metų 
bėgyje susitikome bendram pasiruošimui Bostone ar 
Worcesteryjc. Nors Algis Garsys pasiruošime dalyvavo, 
bet 1957 m. pavasarį sportuodamas rimtai susižeidė koją 
ir toliau nebegalėjo dalyvauti.

Stovyklon vykti galėjo tik pilnos draugovės, t.y. ketu
rios skiltys po 8 skautus ir jaunesni bei vyresni vadovai,
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“Meškų" skiltis su svečiais. Pirmoje eilėje: Albertas 
Sinkys, Dainius Glodas ir du skautai svečiai iš Cleveland. 
Antroje - svečias iš Cleveland, Vytautas Ga i liūnas, 
Vladas Gedmintas, Gintaras Čepas, draugininkas Joseph 
Henry, s. Algis Banys, Rimas Zinas, Bronius Banaitis ir 
Kazys Matonis.
viso apie 40 asmenų. Pagal BSA nurodymus, visų 
palapinės bei reikmenys turėjo būti vienodi. Palapinėse 
miegojome po du ant lengvų, pripučiamų matracų. 
Virtuvės dėžė ir brezentas, stalas, įrankiai, puodai, indai ir 
1.1. - buvo vienodi. Net draugovių rajonai buvo vienodi. 
Kažin kaip išsiskirti buvo gana sunku.

Mes prisiregistravome prie Chelsea (netoli Bostono) 
BSA draugovės. Mūsų adresai turėjo būti Chelsea arba 
kurs nors netoli. Įdomu, kad iš Worcesterio “apsigyven
ome” tame pačiame name So. Boston, kaip ir j.s. 
Mykolas Manomaitis, kuris mums vadovavo. Kaip tas 
pats daugumos adresas nesukėlė BSA vadovybei klausimų 
dar ir dabar neaišku. Truputį rūpinomės, kas būtų jei kas 
nors bandytų su mumis susisiekti tuo adresu - mūsų 
“namuose” tikrai neras... Chelsea draugininku buvo 
Joseph Henry, pedagogas ir Chelsea Shutlcff School 
vedėjas. Spėju, jog jis pilnai suprato kas čia darosi, bet 
mums labai pritarė ir perdaug neklausinėjo.

1957 m. vasara. Vykstame į paruošiamąją trijų dienų 
stovyklą netoli Bostono. Stovykloje visa draugovė 
įsirengė taip kaip reikės įsirengti jamboreeje. Mes prie 
savo skilties rajono išsikasėm savo stalą. BSA vadovai 

klausia - kas čia? Aiškiname, kad čia mūsų tokia tradi
cija. Na, gražu ir labai įdomu, bet Valley Forge taip daryti 
bus negalima. Tariamės, kad reikia “sukombinuoti” 
vartus. Surandame toliau rajone kiek “padžiūvusius” 
medžius, nukertame, parsinešam ir pasistatom vartus. Vėl 
klausia - kas čia? Aiškiname, kad rajonėlio vartai irgi 
mūsų tradicija ir norėtume juos vežtis į stovyklą. Nu gerai, 
bet kaip bus su pervežimu? Sakome - viskas bus išardyta, 
gražiai supakuota ir autobuso perėjime tarp sėdynių tikrai 
tilps. Kas tai užsiminė, kad negalima medienos pervežti 
tarp valstijų. Nutarėm rizkuoti. Blogiausiu atveju tektų 
vartus palikti, jei būtų autobuso patikrinimas. Gerai, kad 
draugininkas Henry mums ir “mūsų tradicijoms” buvo 
labai palankus.

Paskutinį vakarą paaiškėjo, kad reikalinga įteikti med
icinos ir atpalaidavimo nuo atsakomybės dokumentai. 
Atrodo, kad mes Worcestery buvom apie juos užmiršę. 
Rimta bėda - kaip mes taip apsižioplinome? Rytoj išvyk
stame, tad laiko tvarkingai užpildyti dokumentus su tėvų ir 
daktarų parašais jau nėra. Visus metus ruošėmės, nejaugi 
dėl “formalumų” reikės atsisakyti jamboree. Skubiai, pu
siau tamsoj, užpildome lapus, pasirašinėjamo vieni už kitų 
tėvus ir daktarus ir “dokumentai” sutvarkyti. Gal kiek ir 
neskautiška, bet labai norėjome į stovyklą vykti.

Priešpiečiai su kitais draugovės nariais. Dešinėje - 
Čepas, Zinas.

Anksti iš ryto pasikrauname mantą į autobusą ir išvyk
stame. Po maždaug septynių valandų kelionės mes jau 
Valley Forge, PA. Surandame draugovei paskirtą vietą ir iki 
vakaro įsirengiame. Ir vartus savo rajonui turime. Iš virvės 
net pasidarome tvorelę aplink rajonėlį. Draugininkas Henry 
sako, - “jau žinau - čia jūsų tradicija”. Ant vartų vytis, 
trispalvė, ženklas “Lithuanian Boy Scouts” ir mūsų skilties 
gairelė. Buvome meškų skiltis - “grizzly patrol”.
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Bendrus stovyklos įrengimus iš anksto paruošė JAV 
kariuomenės statybos (engineer) bataljonas. Pasiruošti 
tokiai stovyklai yra daug darbo. Reikia įrengti išvietes, 
prausyklas, dideles palapines mažesnėms grupėms ir 
vadovų susirinkimams, maistui sandėlius ir šaldytuvus, 
ligoninę, pirmos pagalbos punktus, laužavietes ir centrinę 
laužavietę, kurioje tilptų iki 60,000 žmonių, pagrindinį 
transportą maisto pristatymui, vandens punktus, stovyklos 
telefonus, telefonų būdeles stovyklautojams ir svečiams, 
stovyklos užsiėmimų aikštes, paštą, automobiliams statyti 
aikštes ir t.t. Be to reikėjo pasirūpinti ugniagesiais ir 
policijos apsauga. Visi žinome, kiek pasiruošimo 
reikalauja mūsų didesnės - tautinės ar jubiliejinės stovyk
los, kur tikimės gal 700-800 stovyklautojų. Čia buvo apie 
53,000 stovyklautojų ir pagalbinio personalo. Reikėjo 
rūpintis visu miestu, nors jis buvo tik palapinių miestas.

Maistą paruošdavome skiltimis. Draugovės vadovai 
pasikeisdami valgydavo skirtingose skiltyse, panašiai, kaip 
darome Ąžuolo-Gintaro vadovų,-ių mokyklų stovyklose. 
Maistą ir vandenį pasmildavome iš artimiausio sandėlio ir 
geriamo vandens punkto prieš kiekvieną valgį. Stovyklinis 
maistas buvo labai nesudėtingas, o su daviniu net 
gaudavome instrukcijas kaip ir ką paruošti. Vartodavome 
popierines lėkštes ir puodukus, tai indus plauti teko retai - 
kartais kokią keptuvę ar puodą, ar įrankį. Panaudotą 
plovimui vandenį reikėjo nunešti į atitinkamą vietą. Pus
ryčiai ir priešpiečiai daugumoje buvo šalti. Vakarienei 
reikėjo truputį ką nors pavirti ar iškepti. Atviros 
ugnies/laužų stovykloje nebuvo galima vartoti dėl gaisro 
pavojaus. Paruošiamojoje stovykloje mums pademon
stravo, kaip greitai palapinė užsidega - veik po dešimties 
sekundžių palapinės likučiai gulėjo degdami ant žemės. 
Demonstracija labai vaizdi - net ir dabar atsimenu.

Palapinės ir rajonėliai buvo gana arti vienas kito. 
Virimui vartojome “stemo”, o kepimui - anglies briketes. 
Kadangi draugovėje mes buvome vyriausi ir su atitinka
mai sveikais apetitais, pas mus likučių niekada nebūdavo. 
Kitos skiltys mums atnešdavo ko jie negalėdavo suvalgyti. 
Labai pasiilgdavome kavos. Pienas ir pasaldintas vanduo, 
arba “bug juice”, bent pusryčiams mums tikrai netiko. 
Kiek prisimenu, šiek tiek turėjome iš namų atsivežtos 
kavos.

Programoje buvo įvairūs užsiėmimai, rankdarbiai ir t.t., 
kuriems draugovės turėjo iš anksto užsirašyti. Labai 
populiarus buvo skirtingų rajonų lankymas ir skautiškų 
(vietovių) ženklų pasikeitimas. Mes turėjome šiek tiek 
mūsų ženkliukų, bet nelabai į tą pasikeitimą linkome. Tik 
retomis progomis juos kam nors įteikdavome, padovano
davome. Kitus rajonus lankydavome uniformuoti. Tuo 
laiku mūsų uniforminiai marškiniai buvo ilgomis 
rankovėmis, vilnoniai, dengiamos spalvos, “army 
surplus”. Liepos mėnesį juose buvo labai, labai šilta. Dėl 
įdomumo ant diržo dar užsirišdavome tautines juostas.

Atrodėme spalvingai ir patraukdavome kitų dėmesį. 
Vidurinį savaitgalį privažiavo daug svečių. Vaikščiojome

Prie lietuviškai skautišku rajono vartų j.s Mykolas 
Manomaitis ir svečias s. Banionis.
ir lankėme kitus rajonus. Dažnai tekdavo sustoti, fotogra
fuotis. Žinoma, reikėdavo paaiškinti kas mes per 
“paukščiai”, bet daug kas tų mūsų trumpų paaiškinimų, net 
ir vyresni, nelabai suprato. Kaip ir dabar, dauguma 
amerikiečių geografijoje ir pasaulinės istorijos žiniose 
nepasižymėjo.

Vieno pasivaikščiojimo metu su Rimu, žiūrime stovi 
vietinis ūkininkas su arbūzų sunkvežimiu. Sugalvojome 
keletą nusipirkti ir parsinešti į rajoną. Saulė spigina, karšta, 
o mes tempiame tuos arbūzus gana ilgoką kelią. Po 
vakarienės pasikvietėm visą draugovę padėti juos 
suvalgyti, nes likučių negalima laikyti.

Vakarais vykdavo vietiniai laužai, rajoniniai ir keletą 
kartų visos stovyklos. Viename rajoniniame lauže, apie 
2,000 dalyvių, mūsų pasirodymas buvo “mikita” ir 
“oželis”, kuriuos atlikome su dažnais paslydimais ant gana 
drėgnos žolės. Neatsimenu tiksliai kas atsitiko su mūsų 
“muzika”, bet teko šokti patiems melodiją niūniuojant. Į 
didesnių laužų programas pakliūti nebuvo jokios galimy
bės. Viskas jau labai iš anksto buvo nustatyta ir suplan
uota. Į pagrindinę laužavietę visiems skautams ir svečiams 
sueiti užtrukdavo apie valandą. Pasirodymai tokiai žmonių 
masei buvo irgi masiniai, į didelę sceną sueidavo iki 200- 
300 atlikėjų. Dainavimo dideliuose laužuose veik nebuvo. 
Mažesniuose dar šiek tiek, bet ne taip, kaip mūsų stovyk
lose priimta. Buvo atvykę keletas to laikotarpio svarbių 
politikų ir svečių, trumpai pakalbėjo.
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Mus stovykloje aplankė s. Banionis iš Detroito, s. Algis 
Banys (Banevičius) iš Bostono ir s. Kizlaitis su trim 
skautais iš Clevelando. Visiems jiems buvo gana tolimos 
kelionės. Smagu buvo pasimatyti su saviškiais.

Mūsų vadovas j.s. M. Manomaitis įdėjo daug darbo, 
pastangų ir širdies per visus metus ruošdamas mus stovyk
lai. Manau, kad per tą laikotarpį gal kiek pražilo nuo mūsų 
šposų ir gero humoro, nors turėjo daug kantrybės. Kartais 
nelabai suprasdavo kada mes juokaujame, kada ne. Sunku 
su tokiais bernais.

Grįždami iš jamboree, sustojome Washington, 
DC. Draugininkas Joseph Henry turėjo daug pažįstamų 
įtakingose pareigose. Vienas, buvęs jo mokinys, skubiai 
parūpino mums vyresniems pasimatymą su tuometiniu 
Mass. Atstovu (congressman) Thomas Lane, su kuriuo 
nusifotografavome. Prie uniformos tada nešiodavom 
finkas. Niekas nieko nesakė, net ir atstovų rūmuose. Vėliau 
ta fotografija pateko į vietinį Chelsea laikraštį.

Be tolimesnių nuotykių grįžome į namus. Su Joseph 
Henry palaikėme ryšį dar ir studentais būdami. Jis labai

Gegužės mėnesį “Žalgirio” tunto skautai vyčiai 
plaukė kanojomis Saco upe. Iškylą suplanavo 
broliai Niek ir Aleksas, kuris surado gražią vietą 
įsikūrimui Bartlett, New Hampshire, netoli 
Saco upės. Buvom septyni skautai vyčiai:

norėdavo su mumis susitikti ir kur nors Bostono apylinkėje 
pavakarieniauti. Kiek sąlygos leido - dalyvavome. Kartais 
net būdavo nepatogu, nes jis visuomet už visus sumokė
davo.Pasiteisindavom, kad mes - studentai. Per jo 
rekomendaciją, 1959 m. vasarą penkiese dirbome BSA 
stovyklose įvairiose pareigose. Dar ilgai - Kalėdų švenčių 
proga jam parašydavome, kas naujo mūsų gyvenime - 
studijos, karinė tarnyba, darbas, šeima... Akademikų 
skautų mėgiama “Filisterių daina” turi sekančius žodžius: 
“Jie išsiskirstė kur kas sau, tarnybas gavo, vedėjau.” Tai 
labai atitiko ir mūsų “meškų” skilties nariams. įdomu, kad 
daugumoje dar ilgai, nors ir su pertraukomis, dalyvavom ar 
vis dar dalyvaujam skautiškoje veikloje, s. B. Banaitis ir 
j.v.s. G. Čepas - vadovai “Žalgirio” tunte, Bostone, ps. D. 
Glodas - buvęs vilkiukų draugininkas, s. R. Zinas - buvęs 
JAV Atlanto rajono vadas, ps. A. Garsys - “Neries” drau
govėj, Floridoj, v.s.fil. V. Gedmintas - dabartinis Europos 
rajono vadas, o aš - LSB pinigus prižiūriu.

Brolis Kazys
(Nuotraukos iš v.s.fil. Kazio Matomo archyvo)

“Dariaus” būrelio - Audrius Šukys, Vytas Dabrila, 
Vytas Durickas, Marius Žiaugra ir “Vytenio” 
būrelio - Nick Miller, Aleksas Šukys ir Arnas 
Gasparonis.

Buvo labai linksma ir įdomi iškyla. 
Gaminomės daug skanių valgių, žaidėm ir 
sportavom ir, svarbiausia, nuplaukėm kanojomis 
apie devynias mylias. Oras buvo labai gražus, buvo 
malonus plaukimas. Na, apsivertėm porą kartų, bet 
nieko nepraradom ir parsivežėm malonius prisimin
imus ir įdomius pasakojimus.

s. v. Aleksas Sakys

Skautai vyčiai Andrius Šukys, 
Marius Žiaugra, Nick Miller ir 
Aleksas Šukys netoli Saco upės, 
New Hampshire.
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Ten aukščiau viduryje — Gedimino pilies bokštas! 
Vilniuje - “Skautų aido ” bendradarbė ps. 
Daiva Juozelskienė, Aista Kazlauskaitė,

Aukštai Kernavėje — s. Janina Matulaitienė, 
Alėta Juozelskytė, ps. Daiva Juozelskienė ir 
Vaidas Matulaitis.

Siga Juozelskytė, “Žalgirio ” t. tuntininkas, 
Bostone,ps. Romas Juozelskis, Lina Juozelskytė ir 
Alėta Juozelskytė.

Anykščiuose, prie rašytojo Jono Biliūno 
paminklo — D. Juozelskienė, L. Juozelskytė, 
ps. Dana Dilbienė, A. Juozelskytė,
R. Juozelskis, v.s. Vytas Dilba, S. Juozelskytė.

Nuotr.Danguolės Vaštakienės

...Ir rados stebuklas! Visos šmėklos pražuvo, o paliestas 
žiburys subirėjo į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kurie, 
kaip krintančios iš dangaus žvaigždės, nusileido nuo kalno 
žemyn, nušviesdamos visą apylinkę. Tos apylinkės žmonės

Juozelskių šeima Kryžių kalne netoli Šiaulių.staiga pajuto savo laukuose, namuose ir pirkiose ypatingą
malonią šviesą, savo širdyse ir galvose — neapsakomą 
ramumą. Akies mirksniu sutrupėjo nelaisvės pančiai, 
išnyko tarp žmonių neapykanta, visi pasijuto esą lygūs ir 
laimingi....

Jonas Biliūnas (1879-1907)

Kryžiai ant Kalno tyli ir tyli, 
sklinda maldinga tylos kalba. 
Girdi pirkelė, girdi širdis, 
girdi jų tylą visa Lietuva

Aleksandras Rudžius,
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Vytas ir Dana Dilbai prie Puntuko akmens, 
Anykščiuose. (Skulptorius Bronius Pundžius 
Dariaus ir Girėno bareljefus ir dali ju 
testamento teksto Puntuke kalė nuo 1942 m. 
lapkričio 18 d. iki 1943 m, liepos 16 d. Iš 
knygos ‘Darius ir Girėnas, dokumentai”.) 

vyr.sk. Lina Juozelskytė (kairėje) iš Bostono 
Vilniuje susitiko draugę Kendrą Kiršonytę iš 
Kalifornijos.
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Bostoniškiai prie 
Baltijos jūros: 
Daiva Juozelskienė, 
Tomas Stuopis, 
Katrina Stuopytė, 
Tomas Stuopis, 
Alėta Juozelskytė, 
Lina Juozelskytė, 
Siga Juozelskytė, 
Vytas Stuopis, 
Kristina Stuopytė, 
Isabelė Stuopytė, 
Romas Juozelskis, 
Rita Stuopienė.
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CLEVELAND

Iškilminga šventė
2009 m. gegužės 3 d. Clevelando lietuviškoji skau- 
tija šv. Jurgio šventės proga susirinko iškilmingai 
sueigai ir šv. Mišioms, po kurių ilgamečiui “Pilėnų” 
tunto tuntininkui v.s. Remigijui Belzinskui buvo 
įteiktas Geležinio Vilko ordinas.

Dievo Motinos parapijos salėje, vadovaujant

s. Gedrienei, dideliam skautininkų rate s.v. Vėjas 
Belzinskas davė skautininko įžodį. Į šventę atvyko 
LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras ir 
buvęs LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintaras 
Plačas.

(nuotraukos s. Danutės Belzinskienės)

Prasideda sueiga.

VASARA/SUMMER 2009

s. Andriui Belzinskui Už Nuopelnus 
ordiną prisega v.s.fil_ Gintaras Plačas.
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Gėlių puokštėmis apdovanojami į 
vyr. skautininkės laipsnį pakelta 
“Neringos” tunto tuntininkė 
Virginija Rubinski ir skautininko 
įžodį davęs ps. Vėjas Belzinskas.

Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje -
LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras, 
LSS Katalikų Dvasios 
vadovas v.s.kun.
Gediminas Kijauskas SJ, 
Geležinio Vilko 
ordinu apdovanotas 
v.s. Remigijus Belzinskas, 
v.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė 
ir v.s.fil. Gintaras Plačas.

“Neringos ” tunto sesės.
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Nesvarbu, kad lyja, programoj dalyvauja liepsnelės ir 
giliukai - Vaiva Stapušaitytė, Romas Mitrius, Adomas 
Anužis, Kristina Skiotytė, Adrija Skiotytė. Antroj 
eilėj - Inga Blaževičienė, Ilona Mitrienė, Krista Skiotienė 
ir Margaret Rudienė.

DETROIT

Po vakaro puolimųreikia atsipirkti... Stovi Donatas Tukys, 
Gintas Jarašius, Aleksas Matvekas, Romas Sonta, Marius 
Anužis, Audrius Matvekas. Priekyje - Sofia Duobaitė, 
Miglė Orentaitė, Vivienne Miller, Aleksa Skiotytė, 
Goda Grigaliūnaitė, Kristina Gobytė, Michelle Harp, 
Elytė Busuito, Viktoria Burokauskaitė, Adrija Skiotytė.

’’Bočių žemės” stovykla Dainavoje 
Detroito “Baltijos” ir “Gabijos” tuntų “Bočių žemės” stovykla 
įvyko š.m. birželio 27-liepos 4 dienomis. Virš šimto stovyk
lautojų smagiai praleido skautišką savaitę statydami vaitus, 
kraudami laužus, iškylaudami, dainuodami, sportuodami, 
draugaudami. Net Amerikos laisvės dieną atšventėm ketvir
tadienį su šokiais ir fejerverkais. Kaip kasmet, stovykla per 
greitai prabėgo ir jau nekantriai visi laukiame sekančios 
vasaros.
“Bočių žemės” stovyklai vadovavo: viršininkė - Daiva 
Lukasiewicz, komendantas - Algytis Kasputis, Liepsnelių ir 
giliukų vadovės - Inga Blaževičienė ir Ilona Mitrienė, paukš
tyčių - Liana Butkūnaitė, Rima Giedraitytė ir Diana Karve
lytė, vilkiukų - Aleksas Mitrius ir Linas Orentas, skaučių - 
Diana Jankutė ir Aleksa Lukasiewicz, skautų-Tadas Anužis, 
Vytautas Kasputis, Linas Kasputis, prityrusių skaučių - Dana 
Zubrickaitė, prityrusių skautų - Paulius Jankus, prit. skautų 
kandidatų - Darius Rudis, skautų vyčių kandidatų - Phil Moss 
ir Andrius Viskantas, šeimininkai - Rita ir Edmundas 
Kaspučiai, vakarinių programų ir sporto dienos vadovės - 
Inga Moss ir Alana Zombor, slaugė - Dalia Harp, fotografė - 
Lidija Gobienė.

Paskaitykite stovyklautojų prisiminimus.
Lidija Gobienė

“GILIUKAI IR LIEPSNELĖS”
Aštuoni juokdariai atvyko į “Bočių žemę”. Visą savaitę mes 
ne tik linksminome “Bočių žemės” gyventojus, bet atlikome 
daugelį įvairių darbelių ir žygių. Vieną gražią dieną keliavome 
Dainavos takeliu aplink Spyglio ežerą, grožėjomės gamta ir 
gyvūnija. Matėme arkliukus ir paukščių lizdelius su mažais 
paukščiukais. Trečiadienio rytą mes keliavome į Šaulių žemę 
- “Pilėnus”. Ten šaudėm iš tikrų šautuvų. Grįžus stovyklon, tik 
staiga pradėjo lyti, lyti, lyti. Bet lietus mūsų neišgąsdino - 
vistiek linksminome “Bočių žemės” gyventojus.

Inga Blaževičienė ir Ilona Mitrienė

PAUKŠTYČIŲ PASAKOS
“KAIP ATSIRADO SPYGLIO EŽERAS”

Spyglio ežeras atsirado, kai buvo sukurtas pasaulis. Dievas 
padarė vandenį ir padėjo ten, kur yra Spyglys. Dievas padarė, 
kad ten būtų ir Dainavos stovykla. Dabar Dainava turi daug 
žmonių, kurie ten plaukia. Ežeras turi smėlio, povandeninių 
žolių ir žuvyčių. Labai smagu ten plaukti, bet yra pavojus - 
vandens gyvatės ir Dainavos “snapper”.

Viktorija Burakauskaitė.

VASARA/SUMMER 2009 24 SKAUTŲA/DAS

24



Spyglys atsirado vieną dieną, kai žąsis vėmė ir padarė duobę - 
Elytė Busuito.

Vieną dieną plaukė labai garsi gulbė. Ji pamatė vandens gy
vatę ir nuskrido. Ten ji paliko gražiausią ežerą Olivia Duobaitė.

Aš manau, kad Spyglio ežeras atsirado, kai vieną dieną užėjo 
didelė sniego audra. Grupė skautų iškasė ežero didumo duobę, 
kurioje sniegas sustingo. Pasibaigė stovykla. Kai skautai vėl sug
rįžo stovyklon, duobė buvo pavirtusi į ežerą - Sofia Duobaitė. 

Aš manau, kad ten buvo daug žolės ir lijo taip daug, kad žolė 
išnyko - pavirto į dumblą. Kai taip daug lijo, pasidarė didelė 
duobė, kuri prisipildė vandeniu ir pasidarė Spyglio ežeras -

Kristina Gobytė.

Spyglio ežeras atsirado, kur buvo didelė duobė. Ta duobė buvo 
tokia didelė, kad pavirto vandeniu. Tada atėjo žmonės, kurie 
padidino ežerą- Goda Grigaliūnaitė.

Žmonės atvažiavo į Dainavą medžioti. Jie pamatė mažą 
skylę-duobę. Nušovę briedžius, jie nuėjo namo. Kitais metais 
sugrįžo ne medžioti, bet iškasti ežerą. Kai užbaigė - pasidarė 
ežeras. Dar vieni metai praėjo ir žmonės sugrįžo Spygliui nupirkti 
reikmenų ir žaislų. Nuo tos dienos žmonės galėjo plaukti Spyglio 
ežere - Michelle Harp.

Vieną kartą buvo didelis medis pilnas vandens. Prie medžio buvo 
didelė duobė. Vanduo nuo lapų pradėjo kristi į tą duobę, kol ji 
prisipildė vandeniu ir pasidarė ežeras - Vivienne Miller.

Vieną kartą buvo ežeras. Brolis Gintaras ir sesė Gintarėlė ežerą 
sukūrė. 1000 dienų jie kūrė ežerą ir, kai baigė, jie susirgo ir mirė-

Miglė Orentaitė.

Buvo didelė duobė. Daug upių pripildė tą duobę kol ji pavirto 
į ežerą — Aleksa Skiotytė.

“Bočių žemės "stovyklos komendantas Algytis Kasputis 
ir stovyklos šeimininkė sesė/mama Rita Kasputienė.

“VILKIUKAI KUNIGAIKŠČIAI”
Dešimt kunigaikščių atjojo į Dainavą: Aleksandras - Kipras 
Blaževičius, Algirdas - Lukas Mitrius, Gediminas - Danius 
Anužis, Jogaila - Rimas Stapušaitis, Kazimieras - Tomas Rudis, 
Kęstutis - Vilius Vilkas, Mindaugas - Stasys Orentas, Vytautas - 
Saulius Galvanauskas, Vytenis - Antanas Rudis, Zigmantas - 
Faustas Garbenis. Jie pasistatė palapines ir įsirengė savaitinei 
stovyklai “Kunigaikščių kampe”.
Šioje stovykloje jie kartu nupjovė medį, iš kurio pasigamino žir
gus, sukūrė laužą pietus išvirti ir padarė laivelius, kuriuos plukdė 
Spyglio ežere. Nei vienas nenuskendo!
Šitie didvyriai savo galingais kardais įrodė, kad buvo pasiryžę 
priešus nugalėti ir laimėti. Vienas iš mėgiamiausių užsiėmimų 
buvo treniruotis kvadratinėje aikštėje žaidimui “Calvin Bali”. 
Šiame žaidime taisyklės keičiasi kas penkias minutes ir jas žino 
tik Kryžiuočiai. Kitas mėgiamas užsiėmimas buvo pulti mergaičių 
pastovyklę. Šešios mergaitės buvo pagautos ir tik trys 
Kunigaikščiai. Mūsų Kunigaikščiai - tikri didvyriai!

Stovyklai pasibaigus, visi žinojo, kad Kunigaikščiai geri broliai.

Aleksas Mitrius ir Linas Orentas

Šaudymo pamokoje Algis Duoba, Olivia Duobaitė 
(vos matosi), Darius Skiotys, Emilija Vilkaitė, Algytis 
Kasputis.

SKAUTĖS
Smagūs dalykai mūsų stovykloje - Kiekvieną rytą 
gaunam karštą kakavą ir skanų maistą. Mus sujungė 
dainavimas, draugai, “dodgeball”, šūkiai ir šokiai. 
Smagūs, bet varginantys užsiėmimai yra plaukimas, 
iškylos, puolimai. Geriausias dalykas yra geros vadovės. 

Mums labai patinka šalti vakarai, kai sėdim prie šilto 
laužo.

Ugnė Orentaitė, Alina Soltis, Emilija Vilkaitė
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Šauliai - šaunuoliai Monika Rudytė ir Nikutis Busuito.

Gamtos draugė Emilija Vilkaitė.

Nuostabus Dainavos maistas -
Mėgiamiausios stovyklos dalys yra pusryčiai, pietūs 
ir vakarienė. Sesės Rita, Lina, Alma, Asta, Margaret, 
brolis Edmundas ir kiti padėjėjai virtuvėje dirba 
beveik visą dieną ruošdami skanų, lietuvišką maistą 
stovyklautojams. Ir kiekvieną kartą yra nuostabu!
Mes paklausėm virtuvės šeimininkų, kas jiems yra 
maloniausia, kai gamina maistą stovyklautojams. Jie 
atsakė:

Sesė Alma - Kai mes gaunam valgyt.
Sesė Lina - Pamatyti alkanų vaikų veidukus ir kaip jie apsidžiaugia, 
kai jiems labai skanu.

Sesė Rita - Kai visiems patinka ką paruošiam.

Brolis Edmundas - Kai jums patinka maistas.

Kai paklausėm stovyklautojus, koks jų mėgiamiausias valgis, 
jie šitaip atsakė:

Emilija ir Ugnė - pasta; Alina ir Karolina - kugelis; Daria - pizza; 
sesė Daiva - kopūstai; Stasys, Kipras, Saulius ir Rimas - blynai; 
Lukas - pasta su padažu.

Greta Tamkutė ir Karolina Balčiūnaitė

SKAUTŲ MĖGIAMIAUSI UŽSIĖMIMAI 
STOVYKLOJE

Man patinka puolimai, nes aš mėgstu sugalvoti atsipirkimus. 
Būna labai juokinga - Aliukas Anužis.

Man patinka puolimai, nes patinka pagauti gairelę ir bėgti nuo 
priešų. Mes puolėme skautes ir prityrusias, aš pagrobiau šlipsą ir 
gairelę - Erikas Anužis.

Man patiko statyti plaustą-raft, nes buvo smagu pjauti medžius. 
Vadovai išmokė mus kaip rišti mazgus - Karolis Blaževičius.

Aš labai mėgstu kai turime rajonų laužus. Man patinka kartu su 
draugais sėdėti aplink laužą. Taip pat man patinka ir laužą sustatyti -

Andrius Gobis.

Man labai patiko “Track & Field” užsiėmimas, nes aš mėgstu bėgti. 
Mes galėjom dalyvauti skirtingose varžybose, kaip lenktynės ir šoki
mas į aukštį, tolį — Andrius Lukasiewicz.

Man patiko šaudymas. Išmokome kaip šaudyti ir, kad šautuvai nėra 
Žaislai — Lukas Nenianis.

Puolimai buvo man treniruotė, kaip paimti gairelę. Aš pagavau 
skaučių gairelę per mūsų antrą puolimą - Simas Stapušaitis. 

Man patinka puolimai, nes tada galime vėlai eiti miegoti. Smagu 
pulti kitas pastovykles. Taip pat man patinka žaidimas - “vėliavos 
pagrobimas” - Nikolas Vedugeres.

PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ IŠKYLA
Šiemet stovykloje mes buvom labai užsiėmusios ir buvo labai 
linksma. Mūsų mėgiamiausias užsiėmimas buvo brolio Tomo 
Dundzilos pravesta iškyla. Mes su prityrusiais skautais ėjom dvyliką 
mylių. Buvo labai įdomu ir smagu susipažinti su gamta.
Iškylą pradėjom Dainavoj ir sustojom “Sharon Mills”. Reikėjo 
skaityti žemėlapius ir surasti paslapčių laiškus. Kojos labai skaudėjo 
ir mes atsiskyrėm nuo savo grupės, bet vistiek buvo labai smagu.
Sakome nuoširdų ačiū broliams - Tomui Dundzilai, Dariui Rudžiui 
ir Pauliui Jankui už tokią smagią iškylą.

Andreja Petrulytė, Saulė Tamkutė ir Austė ja Uptaitė
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PRITYRUSIŲ SKAUČIŲ LAUKO VIRTUVĖ

Skautų stovykloje mes išmokome, kaip skiltis turi dirbti 
kartu, ir kaip kartais reikia išsiskirstyti į mažesnes 
grupes uždaviniams atlikti. Ką išmokome, tai panaudojom 
statydamos lauko virtuvę. Pastatėm pečiuką iš dėžės ir 
aliuminijaus ir jame kepėm duoną. Valgiui gaminti 

naudojom labai paprastus įrankius. Paruošėm jautieną, 
duoną, salotas, obuolius su cinamonu ir sausainius. Viską 
iškepėm ant laužo. Mums reikėjo pasidalinti darbus, kad 
maistas nesudegtų, kad viskas būtų kartu paruošta. Ne tik 
skaniai pavalgėm, bet ir dirbti kartu išmokome.

Monika Rudytė, Žiema Šepetytė, Alyssa Soltis ir Mia Steele

Šokiams pasidabinusios: Miglė Orentaitė, Goda Grigaliunaitė, 
Aleksa Skiotytė, Michelle Harp. Kristina Gobytė, Viktoria 
Burokauskaitė, Elytė Busuito, Olivia Duobaitė, Sofia 
Duobaitė, Ugnė Orentaitė, Vivienne Miller.

Knygnešiu žaidime, priešų sargybinis Paulius Jankus sustabdė 
knygnešius Miką Giedraitį, Alyssų Soltis, Aleksą Skiotytę, 
Matą Busuito, Sofią Duobaitę, Nikolą Vedugeres, Nikodemą 
Marcinkevičių.

Spyglio ežere Audrius Matvekas, Marius Anužis ir Donatas Tukys.

Maudosi Simas Stapušaitis, Rimas Stapušaitis ir 
Karolis Blaževičius. Sėkmingai praėjęs knygnešys Andrius Gobis irAlana Zombor
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Prityrusios skautės Andrejų Petrulytė, Austėja Uptaitė, Monika 
Rudytė, Saulė Tamkutė, Alyssa Soltis, Žiema Šepetytė, Mia Steele 
ir vadovė Daria Zubrickaitė.

Prie laužo dainuoja prit. skautai - Michael Harp, Mikas 
Giedraitis, Viktoras Puškorius, Vytis Anužis, Matas Lukasiewicz 
ir Pūlius Jankus.

Geltonšlipsės ir vadovės; Diana Jankutė, Emilija Vilkaitė, 
Karolina Balčiūnaitė, Greta Tamkutė, Alina Soltis, Ugnė 
Orentaitė ir Aleksa Lukasiewicz. Skautai vyčiai kandidatai Tadas Lukasiewicz, Lukas 

Rudis ir Saulius Matvekas išeina į 20 mylių žygį.

Skauto įžodį duoda Simas Stapušaitis, Karolis Blaževičius, Lukas 
Nemanis, Nikolas Vedugeres.

‘‘Bočių žemės” stovyklos jaunieji vadovai: Tadas Anužis, Vytas 
Kasputis, Liana Butkūnaitė, Diana Jankutė, Rima Giedraitytė, 
Aleksa Lukasiewicz, Diana Karvelytė ir Daria Zubrickaitė.
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TORONTO

Susitikom su Kanados skautų 
Vyriausiuoju Skautininku

Iš k.: Steve Kent, Vida Skilandžiūnienė, Romas Otto, 
Arūnas Dailydė ir Gailius Senkus

2009 m. gegužės 8 d. Kanados skautų Vyr. 
Skautininkas (Canada Chief Commissioner) 
Steve Kent lankė Toronto skautus (Greater 
Toronto Counsil). Susitikimas ir pokalbiai 
vyko Toronto miesto rotušėje.
Pagrindinė diskusijų tema - kaip pagerinti 
veiklą ir patraukti jaunimą į šią seniausią jau
nimui organizaciją Kanadoje. Į susirinkimą 
bei posėdį buvo kviesti ir lietuvių skautų 
vadovai. Dalyvavo LSS Kanados rajono 
vadovų lavinimo skilties nariai ps. Vida 
Skilandžiūnienė, v.s.dr. Arūnas Dailydė, 
ps. Gailius Senkus ir v.s. Romas Otto.

2009 m. birželio 28 d. šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje 
įvyko paskutinės šv. Mišios.
“Ašaros. Verkiančios širdys. Kodėl, Dieve, leidai uždaryti 
mūsų Bažnyčią? Joje buvo mūsų lietuviškas, religinis, 
tautiškas gyvenimas. Čia mes kalbėjome Tėvų išmokytas 
maldas.

Iškelkim aukštai degančias žvakutes ir stipriais lietuviškais 
balsais giedokim Šv. Marijai prašydami jos pagalbos, nes 
mes šiandien pergyvenam skaudžiausią dieną Worcesterio 
lietuvių bendruomenėje.”

v.s. Irena Markevičienė

Vigilija prie bažnyčios. Kairėje v.s. Irena Markevičienė, Paskutinį kartą (po 40 metų) įnešamos vėliavos į 
dešinėje - s. Bronius Naras, vainiką laiko s. Elenutė šv. Kazimiero bažnyčią. Veda s. Johana Šimkienė,
Nalivaikaitė. skautų vėliavą neša s. Bronius Naras.
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IŠLYDĖTI ...

j.v.s. Vladas Petukauskas

kitais skautų vadovais - ps. P.Armonu, ps. D.Šiuriliene, 
R.Dičiene ir ps. V.Zmuidzinu įsteigė lietuvių radio 
valandėlę. 1953 m. “Dainavos” vietininkijos stovyklos 
viršininkas. Nuo 1966 m. brolis Stasys skautus veždavosi 
stovyklauti į Romuvą su lietuviais skautais Kanadoje, o 
1974 m. buvo visos stovyklos viršininku.

“Dainavos” vietininkijos vietininku v.s. Stasys Ilgūnas 
buvo 1956-1964 m. ir 1970-1988 m. Jis buvo nuolatinis 
LSS Tautinių, Jubiliejinių stovyklų dalyvis, kartu su jaunu 
dienų bičiuliu v.s. Vladu Bacevičium vadovaudavo pašto 
skyriui. Yra apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu.

Mirus broliui Stasiui, savo liūdesiu su visais pasidalino 
jo auklėtinis s.v. Gailius Draugelis iš Beijing, Kinijos:

Mirė Brolis Stasys Ilgūnas. Nėra daug tokių skautų šiais 
laikais, kurie visą savo gyvenimą paaukotų skautų 
judėjimui. Jis buvo ilgametis mano tėčio ir mano vadovas 
- draugininkas Rochesteryje. Jam patiko daryti fotografi
jas, rašyti atvirukus. Jis buvo mums visiems pavyzdžiu, 
kaip kiekvieną dieną galima gyventi pagal skautiškuosius 
principus. Ačiū Jam ir Jo šeimai už tuos tūkstančius 
valandų atiduotų lietuviškam jaunimui. Sudiev, Broli Stasy.

Išleidus paskutinį 2008 m. “Skautų aido” numerį, praėjo 
ilgas laiko tarpas kol buvo surasta kita spaustuvė, nauji 
bendradarbiai. Šiame numeryje prismename mūsų seses ir 
brolius, kuriuos išlydėjome pas Viešpatį.

Fil. Algis Augūnas mirė 2008 m. spalio 31 d. Palm beach, 
FL., sulaukęs 85 m. amžiaus. Studijavo Tuebingeno 
universitete Vokietijoje, buvo oro skautas.

s. Steponas Zabulis mirė 2008 m. lapkričio 27 d. 
Manchester, CT.

Brolis Stepas 1980 ir 1984 m. buvo JAV Atlanto rajono 
stovyklos viršininku; 1985-1987 m. - JAV Atlanto rajono 
vadu. s. S. Zabulis buvo Amerikos karys (aviacijoje) 
Korėjos kare.

v.s. Stasys Ilgūnas mirė 2009 m. sausio 4 d. Rochester, 
N.Y, sulaukęs 89 metų.

Į skautybės gretas brolis Stasys įsijungė jaunystėje, 
Lietuvoje. Buvo “Dariaus ir Girėno” draugovės draug
ininku Kaune. Skautas vytis, į paskautininko laipsnį 
pakeltas Vokietijoje.

Rochesteryje, N.Y. lietuviai skautai įsikūrė 1949 m., tais 
pačiais metais visą lietuviškąjį jaunimą Rochesteryje 
sukvietė į tautinių šokių grupę, kuriai vadovavo daugelį 
metų. 1950 m. jis vadovavo skautų draugovei ir kartu su 

s. Kazė Kuraitytė mirė 2009 m. sausio 14 d., Chicago, IL.

Į skaučių gretas sesė Kazė įstojo Vokietijoje. Nuo 1951 
m. - ji draugininke ir vadovė stovyklose “Aušros vartų” 
tunte, Chicagoje. Jos vadovaujama “Živilės” draugovė 
1955 m. įsigijo vėliavą. Ruošiant naujai gautą Rako 
stovyklavietę 1956 m, sesė Kazė buvo pionerijos vadovė. 
Nuo 1958 m. priklausė “Kernavės” tuntui, vadovavo vyr. 
skautėms, 1961 m. buvo stovyklos viršininke.

1953 m. Jubiliejinėje ir 1958 m. Tautinėje stovykloje s. 
Kazė Kuraitytė buvo Seserijos pastovyklės pionerijos 
vadovė, o 1963 m. Jubiliejinėje stovykloje - “Kernavės” 
tunto rajono vadove.

Ypatingas sesės Kazės nuopelnas yra lietuvių liaudies 
meno puoselėjimas. Skautaudama Vokietijoje, sekė 
v.s.prof. Igno Končiaus pavyzdžiu, o Chicagoje buvo 
viena iš kelių geriausių medžio rankdarbių dirbėjų. Išjos 
daugelis iš mūsų išmokome verti šiaudinukus iš tikro 
šiaudo, jos globoje buvo rišamos Vilniaus verbos, ruoši
ami gražiausi rankdarbiai Kaziuko mugėms, s. Kazės 
Kuraitytės medžio drožinys “Sodyba” buvo įteiktas 
Lietuvos gen. konsului dr. Petrui Daužvardžiui, Chicagoje 
1954 m. Skaučių seserijos vadovių suvažiavimo proga. 
Kitas jos kūrinys “Lietuviška sodyba” lietuvių vardu buvo 
dovanotas Amerikos prezidento Herbert Hoover muziejui.
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Anatolijus Vladas Viskantas mirė 2009 m. vasario 2 d. 
Detroite, ML, sulaukęs 64 m. Priklausė skautų “Baltijos” 
tuntui.

v.s. Kęstas Pažemėnas mirė 2009 m. vasario mėn. 
Los Angeles, CA.

Brolis Kęstas labiausiai prisimenamas iš jo ilgamečių 
pareigų LSS Garbės ženklų skyriuje, kuriame su v.s. 
Pranu Pakalniškiu (vėliau ir su v.s.fil.Audra Pakalniškytė- 
Reivydiene) dirbo nuo 1957 iki 2004 metų. 1955-1957 m. 
brolis Kęstas buvo LSS Kontrolės komisijos narys. JAV 
Ramiojo vandenyno rajonui perkant stovyklavietę - 
Rambyną 1965 m., buvo stovyklavietei pirkti komisijoje.

LSS Geležinio Vilko ordinu apdovanotas 2005 m.

v.s. Nijolė Svičiulytė-Grinienė mirė 2009 m. vasario 
18 d. Alexandria, VA.

Sesė Nijolė ’’Palangos” skaučių tunte, Los Angeles, 
buvo jaun. skaučių “Kregždžių” draugovės draugininke, o 
1968-1971 m. - “Palangos” t. tautininke. Daug metų 
gyveno Washington DC apylinkėje, priklausė vyr. 
skauči ų/skautininkių Židiniui.

zt/V

Jūros skautų netektis

2009 m. birželio 11 d. į dausas išburiavo j.v.s. Vladas 
Petukauskas.

Gimė 1915 m. birželio 24 d. Kaune, ten augo, mokėsi ir 
dirbo. Į LSS įstojo 1929 m. “Algirdo” draugovėje, 1933 m. 
perėjo į jūros skautų “Birutės” laivą. Dalyvavo Palangos 
sąskrydyje, 1935 m. pakeltas į paskautininkius, 1936 m. 
baigė buriavimo mokyklą Klaipėdoje. Jūrinį patyrimą gilino 

6 mėnesius plaukiodamas jūreiviu prekybos laive. 1939 m. 
pripažintas pakrančių, antros eilės, 5 tonų jachtos vadu. 
Mokomajame karo laive dalyvavo jūros skautų vadų 
kursuose.

J.v.s. Vladas Petukauskas priklauso lietuviškosios 
skautybės kūrėjų kartai. Jis 1933-1938 m. vadovavo Kauno 
“Birutės” laivo įgulai. Jie buvo vadinami birutėnais, atlikę 
daug svarbių kelionių, davę pavyzdį Lietuvos jaunimui. 
Lietuvos skautų brolijoje dirbo jūros skautų skyriuje 1938- 
1939 m.

Vokietijoje, Ravensburge brolis Vladas 1945 m. įkūrė 
“Trijų Kryžių” vietininkiją ir jai vadovavo.

Amerikoje - pirmas lietuvių skautų vietininkas Bostone 
1950-1951 m.; LSS Komtrolės komisijos narys 1952-1954 
m. Persikėlęs gyventi į Cleveland, buvo vienas iš penkių 
pirmųjų skautų vietininkų, 1955-1963 m. - “Martyno 
Jankaus” jūrų budžių įgulos vadovas; nuo 1962 m. - 
“Kapt. Stepo Dariaus” laivo vadas; 1963-1966 m. - jūrų 
skautų “Klaipėdos” vietininkijos vietininkas. Priklausė 
LSB jūrų skautininkų grandžiai. J.v.s. Vladas Petukauskas 
buvo “Lietuviškoji Skautija 1945-1985” knygos 
bendradarbis, parašęs apie jūros skautų veiklą Clevelande.

Vokietijoje pakeltas į skautininko, o JAV į jūrų vyr. 
skautininko laipsnį. Apdovanotas Geležinio Vilko, 
Lelijos, Už Nuopelnus, Inkaro ordinais, Gyvybės 
gelbėjimo Kryžiumi.

Toli, Vladai liko Gimtasis kraštas, mielieji vandenys, 
kuriuose pirmą kartą įlipai į valtį, jachtą, prekybinį laivą.

j.v.s. B. Stundžia

MUSŲ VYTIS

2008-ais metai “Mūsų Vytis” atšventė 60 metų jubiliejų. Tai skau
tiškos minties žurnalas, leidžiamas Akademinio skautų sąjūdžio. 
Šiuo metu jį leidžia Lietuvos akademikai skautai 
(Studentų skautų organizacija) su išeivijos pagalba. Jubiliejinis 
numeris, 2008 nr. 1/2 (243-244) išvydo pasaulį spalio mėn., 
tiražas 500. Įskaitant viršelį, žurnalas yra šimto puslapių.

Redaktorių nuomone, su kuria aš pilnai sutinku, nors žurnalas 
turi garbingą amžių, jis nesensta nei išore, nei turiniu ar vidumi. 
Visais laikais šis leidinys buvo skiriamas ne vien akademikų 
skautų, bet it vyresniųjų skaučių, skautų vyčių bei skautų vadovų 
reikalams. Savo laiku, kun. fil. Antano Saulaičio, SJ dėka, buvo 
leidžiamas specialus priedas “BUDĖK” išskirtinai skautų 
vadovams su daugybe praktiškų patarimų apie skautavimą.
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Redakcija šį, jubiliejinį numerį apibūdina 
sekančiai: šio numerio leidimas iš dalies yra 
Lietuvos finansuoto projekto “Pažink skautus per 
pilietinį ir tautinį ugdymą” dalis. Tai yra ilgalaikė 
pilietinio ir tautinio ugdymo programa. Todėl 
numeryje yra pokalbiai apie skautus ir pilietinę 
visuomenę su dr. Darium Kuoliu, gen.maj.fil. 
Jonu Kronkaičiu ir sese vienuole vyr.sk. Igne 
Marijošiūte.

Šiame MV numeryje apibūdina istoriją ir 
pasisako buvę ir esami bendradarbiai filis
teriai dr. Algirdas Avižienis, kun. 
Antanas Saulaitis, SJ ir Kęstutis 
Ječius. Telpa ir 2007-2008 m. 
Lietuvos skautų kale doskopas 
- aprašymai septynių Lietu
voje veikiančių skautiškų 
organizacijų. Labai įdomūs 
pasisakymai apie “Kokia 
turėtų būti 2013 m. Ju
biliejinė stovykla?” Dalis 
jaunų pašnekovų skautauja 
maždaug nuo 1990-tųjų 
metų, dalis jų lankėsi JAV
Jubiliejinėse stovyklose. Fil. 
Vilius Bražėnas rašo apie jo ap
silankymą IX Tautinėje stovykloje 
“Legenda tęsiasi”.

Fil. Aurimo Pautieniaus straipsnis “geri 
darbai nieko nekainuoja” verčia gerai susimąstyti. 
Labai įdomus straipsnis apie istorinį renginį 
Vilniaus universitete. Šiame renginyje 7-ios 
Lietuvos studentų korporacijos pasirašė 
deklaraciją, kurioje pagrinde pasižada “Brandinti 
pagarbą ir meilę Lietuvai, ir ugdyti drąsią, dorą, 
laisvą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę”. Taip 
pristatomos Lietuvos korporacijų konvento 
“veiklos gairės”.

Fil. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė įdomiai 
aprašo Vydūno fondo veiklą Lietuvoje. Fil. 
Nomeda Bepirštytė pasidalina mintimis, kaip 
skiltys gali veikti šių dienų suaugusių skautavime. 
Sesės Edita Vainienė ir Giedrė Razgutė aprašo 
apie skilčių veiklą studentų skautų koropracijoje 
tarpukario Lietuvoje. Fil. Giedrius Globys pristato 
diskusiją su fil. prof. Algirdu Avižieniumi apie 
vieną išeivijos generaciją. Tai pokalbis apie 
“Mūsų Vytį” ir “Akademinius horizontus”, ir kitus 
tos generacijos atsiekimus. Fil. Globys taip pat 
aprašo savo viešnagę Amerikoje tirti skautų 

archyvą, t.n. Simona Padvelskytė rašo apie sesės 
Jolitos kelionę į Fanų kalnus ir apie etimologijos 
žodžių tyrimą (skautas, korporacija, akademikas 
ir t.t.) Telpa fil.kun. Antano Saulaičio, SJ pokalbis 
Lietuvių skautų sąjungos IX Tautinėje stovykloje 
JAV - “Krikščionių ir musulmonų pasauliai”, t.n. 
Rima Ambrozaitė apibūdina kaklaraiščio reikšmę 
skautų organizacijoje. Fil. Nomeda Bepirštytė 
pristato 11 daktarų ir 8 disertantus bei jų 
mokslines temas. Neapsieinama ir be “linksmo 

puslapio”.

Pirmą kartą dėka fil. Veronikos 
Kulikauskaitės buvo išleistas 

Mūsų Vytis” anglų kalboje. 
Jame aprašyta kaip Lietuvos 
skautai šventė 100 metų 
skautijos jubiliejų. Taip pat 
aprašomas susitikimas 
išeivijos ir Lietuvos
akademikų skautų Dainų 
šventės metu Vilniaus
senamiesčio kavinėje. Nu

meryje randasi diskusija apie 
bendrą jubiliejinę stovyklą 

2013 metais bei skautų konfer
enciją “Kokią Lietuvos ateitį 

kurs šių dienų jauni žmonės”. Šio 
numerio redaktorius yra Vytauto

Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų 
daktaras fil. Giedrius Židonis. Jis 2006-2007 
metais Illinois universitete Chicagoje dėstė 
lietuvių kalbą.

Gale jubiliejinio numerio įdėta disketė 
(DVD) MŪSŲ VYTIS skaitmeninis archyvas - 
visi “Mūsų Vyčio” išleisti numeriai. Didelis ir 
vertingas senj. Pavel Mikriukov, kartu su kitais 
akademikais, darbas.

Mano nuomone, šis numeris parodo, kad 
Lietuvos akademikai skautai yra kūrybingi, imlūs 
ir nebijo rašyti.
Norintys įsigyti šį numerį, ar norint susitikti 
su Lietuvos akademikais, rašykite mus 
vytis@akademikai.lt

Fil. Kęstutis Ječius
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KŪLGRINDA
KŪLGRINDA yra iš akmenų ar rąstų padarytas 
slaptas kelias po vandeniu. Tokiu kūlgrindos keliu 
galėdavo eiti tik tie žmonės, kurie jį gerai žinojo, 
nes kelias būdavo vedamas ne tiesus, o vingiais. 
Priešams užpuolus pilį, kol vyrai kariaudavo, 
moterys ir vaikai tokiomis kūlgrindomis galėdavo j, . 
per ežerus ar pelkes pereiti į saugesnes vietas pasislėpti.

O <3 0 0 0 oo
0 0 0.00 do o 

ooo o
O ° o 
o o o o o o

• / Šiame
C? A.;. / žaidime 

j/ į ežero 
, viduryje

esančią 
salą galime 

lengvai nueiti, 
nes turime nurodymus, 

kiek akmenų žengti į 
kurią pusę, kad nepaklystume.

4 akmenis eiti į Šiaurę, 3 akmenis - Į Rytus, 1 akmenį - į Pietus, 2-įR,3-įŠ,4- 
įV,2-įŠ,3-įV,5-įŠ,3-įR,l-įŠ,5-įR,3-įP,4-įR,2-įP,2-įV,2- 
įP,3-įR,3-|P,5-įV,3-įŠ.
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LSS Tarybos pirmijos pranešimai
(Spausdinami LSS vadovybės 2006-2008 m. kadencijos paskutiniai į vyr. laipsnius pakėlimai 
bei apdovanojimai.)

LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Gintaro Plačo įsakymu Nr. 9.,2009 m. sausio 22 d. apdovanoti:
Už Nuopelnus Ordinu:

ps.fil. Rasa Aleksiūnienė, Tautinės stovyklos adjutante,
ps.fil. Aldona Rauckienė, Tautinės stovyklos leidinio redaktorė,
j.ps. Danutė Navickaitė-Strub, Tautinės stovyklos krautuvėlės vedėja, 
v.s. Livia Juodišiūtė-Pollack, Tautinės stovyklos valgyklos koordinatorė, 
s. Andrius Belzinskas, Tautinės stovyklos transporto koordinatorius
ps. Iris Hallal, Tautinės stovyklos maisto ir priemonių supirkimo koordinatorė,
ps. Danutė Miškinytė-Belzinskienė, Tautinės stovyklos fotografė

Tėvynės Dukros Žymeniu:
vyr.sk. v.sl. Lina Rauchaitė, Tautinės stovyklos vyr. fotografė,
vyr.sk. Gintra Narienė, Tautinės stovyklos dainos muzikos autorė,
vyr.sk. v.sl. Daina Lukaitė, Tautinės stovyklos menininkė

Tėvynės Sūnaus Žymeniu:
s.v.sl. Algis Augaitis, Tautinės stovyklos leidinių spaustuvininkas,
s.v.ps. Tomas Skučas, Tautinės stovyklos sargybų viršininkas,
j.ps. Paulius Jozaitis, Tautinės stovyklos sargybos narys,
si. Pranas Pranskevičius, LSS tinklalapio “webmaster”

2009 m. sausio 31 d. apdovanoti bei į vyr. laipsnius pakelti:
Geležinio Vilko Ordinu:

v.s. Dalia Trakienė, Skaučių Seserijos Vyr. Skautininke, Tautinėj stovykloj Seserijos 
stovyklos viršininkė,
v.s.fil. Romas Rupinskas, Skautų Brolijos Vyr. Skautininkas, Tautinėj stovykloj Brolijos 
stovyklos viršininkas,
v.s. Remigijus Belzinskas, “Pilėnų” tunto tuntininkas, Tautinės stovyklos viršininko 
pavaduotojas administraciniams reikalams.

Padėkos Ordinu:
v.s.fil. Gintas Taoras, LSS Tarybos ir Tautinės stovyklos iždininkas,
v.s.fil. Gina Mačiulienė, LSS Tarybos vicepirmininkė ir Tautinės stovyklos viršininko 
pavaduotoja,
v.s.fil. Rimantas Griškelis, LSS Tarybos pirmijos narys ir Tautinėj stovykloj Bendrijos 
viršininkas,
v.s.fil. Rasa Karvelienė, LSS Kontrolės komisijos pirmininkė.

Lelijos Ordinu:
v.s.fil. Vytenis Vilkas, Ramiojo vandenyno vadas ir Tautinės stovyklos viršininko 
pavaduotojas

Į vyr. skautininko laipsnį:
s.fil. Edvardas Andriušis, LSS vadovybės rinkimų prezidiumo pirmininkas,
s. Virginija Rubinski, “Neringos” tunto tuntininkė
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Į skautininkės laipsnį:
ps.fil. Irena Žukauskienė, “Skautų aido” administratorė, 
ps. Aušra Jasaitytė-Petry, “Skautybės kelio” redaktorė, 
Tautinės stovyklos laikraštėlio redaktorė.

Į paskautininko laipsnį:
s.v.v.sl. Vėjas Belzinskas, Cleveland, OH.

LSS Tarybos pirmininko v.s.fd. Ginto Taoro įsakymu Nr. 2., 2009 m. liepos 14 d.
į vyresniškumo laipsnius pakelti bei apdovanoti:

Į paskautininko,-ės / jūrų paskautininko,-ės laipsnį:
vyr.sk. v.sl. Loreta Kazakaitytė - “Neringos” tuntas, NY, NY
vyr.sk. v.sl. Daina Žiaugraitė - “Neringos” tuntas, N Y, NY
vyr.sk. v.sl. Ramunė Jonušonytė - “Šatrijos” tuntas, Toronto, ON
vyr.sk. v.sl. Julija Valiulytė - “Šatrijos” tuntas, Toronto, ON
vyr.sk. v.sl. Kristina YČaitė - “Šatrijos” tuntas, Toronto, ON
vyr.sk. v.sl. Rasa Milo - “Aušros Vartų/Kernavės” tuntas, Chicago/Lemont, IL 
g.v.v. Tara Mikužytė - “Nerijos” tuntas, Chicago/Lemont, IL 
g.v.v. Vaiva Rimeikaitė - “Nerijos” tuntas, Chicago/Lemont, IL 
j.b.v.v. Almantas Balsas - “Rambyno” tuntas, Toronto, ON 
j.b.v.v. Paulius Bekeris - “Rambyno” tuntas, Toronto, ON
j.b.v.v. Edvardas Ginčiauskas - “Rambyno” tuntas, Toronto, ON
j.b.v.v. Ričardas Punkris - “Rambyno” tuntas, Toronto, ON
s.v.v.sl. Edis Brooks - “Lituanicos” tuntas, Chicago/Lemont, IL
s.v.v.sl. Linas Kelečius - “Lituanicos” tuntas, Chicago/Lemont, IL
j.b.v.v. Justinas Novak - “Lituanicos” tuntas, Chicago/Lemont, IL
j.b.v.v. Aleksas Modestas - “Lituanicos” tuntas, Chicago/Lemont, IL

Į skautininko,-ės / jūrų skautininko,-ės laipsnį:
j.ps. Rima Jokubauskienė - “Nerijos” tuntas, Chicago/Lemont, IL
j.ps. Vilija Kielienė - “Nerijos” tuntas, Chicago/Lemont, IL
j.ps. Dalia Vitkienė - “Nerijos” tuntas, Chicago/Lemont, IL

Į vyr. skautininko,-ės, jūrų vyr, skautininko,-ės laipsnį:
s. Kristina Rupšys - “Aušros” tuntas, Sydney, Australia

Už Nuopelnus ordinu su Rėmėjo kaspinu:
Birutė Staniulienė - Toronto, ON
Chris Karaitis - Chicago, IL

Geležinio Vilko ordinu:
v.s. Steponas Vaitkevičius - Peterborough, Anglija
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