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v.s.fil.D. Kasputienė, Los Angeles, CA, v.s.fil. K.Ječius, Chicago, IL, 
v.s.fil.D. Ramanauskas, Chicago, IL, v.s.fil.S. Kerelytė, Chicago, IL, 
s.fil.G ir E. Matučiai, Chicago, IL, prit.sk.M. Matutis, Chicago, IL, 
s.fil.R. Lemon, LSS, v.s.fil.R. Griškelis, LSS, s.fil.T. Dundzila, LSS, 
ps.Ž. Lapp, Chicago, IL, v.s.N. Užubalienė, Australia, 
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Visiems nuoširdus ačiū!
Sesė Alė

“Skautų aido” rėmėjai:
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“Mirgos” būrelis per v.s.A.Ramanauskienę, Chicago, IL $50.00 
v.s.fil.Lilė Milukienė, NY, a.a.v.s.Juozo Maslausko atminimui $50.00

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

Draugininkę ps. Ireną Kirkuvienę ir šeimą, 
mylimam vyrui inž. Liudui mirus, 

nuoširdžiai užjaučia 
vyr.skaučių/skautiniiikių “Sietuvos ” draugovė.

“Skautų aidą” maketuoja
Gema Kreivėnaitė

JAV LB Krašto valdybos būstinė, 
Philadelphia, PA

Prenumerata metams $10.00

Oro paštu į užsienį $40.00

Garbės prenumerata $20.00

Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Pirmame viršelyje: Draugininke vyr.sk. Kendra Kiršonytė veda savo seses 
įžodžiui.

Nuotr. s.fil. Inos Petokienės

Antrame viršelyje: Rako stovyklavietės pusnyne, prie šiltos ugnelės, 
prit.sk. broliui Jonui, kaip ant pliažo...

Nuotr. s.fil. Vytenio Lietuvninko
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DIEVUI-TĖVYNEI - ARTIMUI
SAUSIO 13 VASARIO 16 KOVO 11

Malda už Sausio 13-tąją žuvusius.
Šv Kazimiero bažnyčioje Los Angeles, “Palangos” ir “Kalniškių” tuntų skautai ir skautės.

LIETUVAI 
Putinas

Vieniem - tu didvyrių palaiminta žemė, 
Kitiem - tu nykštukų varginga tėvynė, 
O man tu esi kaip smutkelis prie kelio, 
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.

*
Tu man paslaptis, kuri myli ir kenčia - 

Ir žodžiais išreikšti tave nemokėsiu, 
Tik naują gyvybę krūtinėj pajusiu 

Po tavo priglobiančių rankų pavėsiu. 
Paskui aš nueisiu, kaip daugel nuėjo, 

Į gūdžiąją naktį šešėlių šešėliais.
Bet aušrą ir rytmečio varpą išgirdęs, 
Žinosiu, kad tu buvai mirus, o kėleis.

Laisvės statula Kaune LSS kryžius Kryžių kalne, Šiauliuose
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GERAS DARBELIS

Mielos Sesės,
Ar šiandien padarėme gerą darbelį?

Geras darbelis yra savanoriškas, besąlyginis žmogaus 
veiksmas - laisvai duotas, nelaukiantis jokio atlyginimo, tačiau 
reikalaujantis jautrumo kitų poreikiams ir nesavanaudiškumo. 
Trumpai — reikia budėti, reikia stengtis būti šiandien geresne 
negu buvau vakar ir kiekvieną dieną lavinti savo charakterį.

Gerasis darbelis - vienas pagrindinių skautavimo principų. 
Priėjo pratinamės nuo pat mažens su paukštyčių bei vilkiukų 
įžodžiu ir tęsiame iki gyvenimo pabaigos. Beveik visas 
pasaulis žino apie skautų gerą darbelį. Kas neprisimena 
stereotipinį skautuką už rankos tempiant moteriškę į kitą gatvės 
pusę? Premijuoto filmo “Up” pagrindinis asmuo yra skautukas, 
norintis teikti pagalbą pagyvenusiam vyriškiui. Nors viskas tai 
yra ant juoko, bet parodo koks svarbus yra tas geras darbelis. 
Net ir tarp ne skautų dažnai išgirstame - “padariau gerą dar
belį” Kiekvienam iš mūsų kas dieną būna progų tarnauti Die
vui, tėvynei, artimui, tik reikia pažvelgti anapus savo siauro 
pusrutulio.

Skautams prisiminti gerą darbelį Baden Powell sugalvojo 
gražų paprotį: padarius gerą darbelį, skautas ar skautė atriša 
šlipso mazgelį. Ar užsidirbome šiandien teisę atrišti gerojo 
darbelio mazgelį?
Nors visam pasaulini nesu svarbi, bet turiu vilties, kad nors 
vienam žmOfįui esu visjs pasaulis...

LSS U?: Skautininke, Seserijos Vadė s.Jil. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon (deš.) su skautų vadovais 
Lietuvių sodyboje, Anglijoje, 2009 m.

SUSūvfASTYMO DIENAC

Sveikinu Susimąstymo dienos proga!
Skaučių pasaulinę Susimąstymo dieną pradėjome švęsti 1926 m. Šiai gražiai šventei buvo parinkta 

ypatinga diena - vasario 22-ji. Tai skautybės įkūrėjų Lord Robert Baden-Powell ir žmonos Lady Olave 
gimtadienis.

Šventės tikslas? Seseriškai paspausti viena kitai rankas, širdingai įvertinti viena kitos pastangas, 
nuoširdžiai išreikšti padėką už draugystę, gražiai tarpusavyje pabendrauti, meiliai mintyse turėti kitų kraštų 
skautes, dvasiniai susijungti per visą pasaulį, pagarbiai atsiminti Namo išėjusias seses.
Jūra išdžiūsta, akmenys sudūžta, bet tikra draugystė niekad nežūsta. Linkiu draugystės, seseriškos meilės. 
Šiltai apkabinu kiekvieną!

Budžiu!
Sesė Rūta
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Mieli Broliai ir Sesės,

LR Ambasadorius Japonijai, Australijai ir 
Naujajai Zelandijai Dainius Kamaitis ir 
LSS Vyr Skautininkės pavaduotojas, Broli
jos Vadas s. fll. Tomas Dundzila Vasario 16 
minėjime Sydney, Australijoje.

SAUSIS
Sveikinu su Naujais metais. Linkiu smagių, saugių, įdomių 

stovyklų, iškylų ir sueigų. 2010-ieji metai yra pilni svarbių 
istorinių sukaktuvių. Dvi svarbiosios datos - tai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 20-metis ir Žalgirio mūšio 600 metų 
sukaktis.

Pažangumo programoje skautų III patyrimo laipsnio pirmas 
punktas klausia apie 1918 m. vasario 16-os, 1990 m kovo 11-os ir 
1991 m. sausio 13-os dienų prasmę. Kaip atšvęsite tas ir kitas 
sukaktis? Ar dalyvausite minėjime ar pamaldose? O gal surengsite 
pasirodymą, sukursite eilėraštį ar dainelę?

Čia pradinis sąrašas mums svarbių švenčių:
Sausio 13 - Laisvės gynėjų diena (1991 m.)
Vasario 16 - Lietuvos valstybės atkūrimo diena (1918 m.)
Kovo 11 - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena (1990 m.) 
Birželio 14 - Gedulo ir vilties diena (1941 m.)
Liepos 6 - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

diena (1253 m.)
Liepos 15 - Žalgirio mūšis (1410 m.)
Liepos 15-16 - Dariaus ir Girėno skrydis per Atlantą (1933 m.)

VASARIS
Sveikinu visus Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga. Prisimenam dvidešimtį Lietuvos 

tarybos narių, kurie 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje skelbė atstatantys nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą, Lietuvos valstybę. Po nepriklausomybės paskelbimo, lietuviai gynė savo šalį nuo 
vokiečių, bolševikų, bermontininkų ir lenkų. Tik 1920 m. pasirašė taikos ir paliaubų sutartis su kaimynais.

Šiais metais aukime skautiška, lietuviška dvasia. Praleiskime kiek galima daugiau laiko gamtoje. 
Iškylaukime, kad geriau pažintume Dievo sukurtą gražų pasaulį ir Jo malonės mums suteiktus talentus ir 
gabumus. Atlikime Brolijos specialybių ir patyrimo laipsnių uždavinius ir įsigykime pažangumo ženklus.
KOVAS

Šį mėnesį švenčiame ne tik Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir lietuvių skautų Globėjo 
šv. Kazimiero šventę, bet dauguma vietovių ruošia ir Kaziuko muges. Vašingtono skautai pažymės savo 
40-ąją mugę šiais metais. Tai gražus jubiliejus ir linkime jiems suruošti dar daug Kaziuko mugių.

Kaziuko mugė yra svarbi mūsų veiklai dėl įvairių priežasčių. Pirma - yra proga susirinkti smagioje 
karnavalo aplinkoje, antra-pasirodyti visuomenėje, nes skautai yra svarbi visuomenės dalis, trečia-mugė 
yra lėšų rinkimo renginys, kad vienetai galėtų lengviau vykdyti prasmingą, smagią ir įdomią veiklą. Visiems 
linkiu sėkmės!

Budėk!
Brolis Tomas
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DAVUS ĮŽODĮ, PASIJUTAU ANT PASAULIO VIRŠŪNĖS
Daiva Kazakevičiūtė-Schuksta

Kaip mes visi gerai žinome, 
.gyvenimas yra vieniša 
kelionė. Net ir artimiausios 
draugės, seserys, mylimiausi 
žmonės žengia atskirais lake
liais. Džiugu, kai tie takeliai 
susieina kartu ir ta pačia 
kryptimi.

Skautybė yra tas bendras 
takelis. Skautybė mus vienija 
dirbti Dievo, tėvynės ir ar
timo labui. Suspaudžiant 
rankas ir sudarom didesnę 
jėgą. Kartu viskas yra 
įmanoma. Skautės visada 
randa bendrą kalbą, nežiūrint 

.v. Kazakevičiaus archyve rasta 1947 m. “Žibučių” 
skilties nuotrauka

amžiaus ar padėtiesvisuomenėje skirtumų. Galim laisvai 
bendrauti, diskutuoti rimtas temas, susimąstyti, pasakoti 
gyvenimo ar kelionių įspūdžius, šeimos istorijas ir t.t. 
Yra labai geras jausmas kai žinai, kad ir skaudžiausioj 
valandoj bus sesė-draugė, kuri tave paguos.

Mano tėvas ir jo mama buvo aktyvūs skautai 
Lietuvoje. Kai po 11 pas. karo jie apsigyveno pabėgėlių 
stovykloje Wuerzburge, Vokietijoje, skautavo ir toliau. 
Vėliau tėtis kurį laiką buvo aktyvioj skautiškoj veikloj 
Los Angeles. Tėtis jau miręs. Neseniai tarp visų doku
mentų jo archyve radome nuotrauką, kuri padarė man 
didelį įspūdį. Toj nuotraukoj penkios uniformuotos 
skautės, o kitoj pusėj užrašyta “Idėjos broliui nuo 
“Žibučių”-Velykos 1947 m. balandžio 7 d.” Nežinau tų 
sesių vardų, bet veidai yra panašūs į mūsų dabartinį jau
nimą Kalifornijoje. Ž/.ūriu į tą nuotrauką ir galvoju - 
kaip stipriai jos vertino lietuvių skautavimo tradicijas, 
kad net iš giirAinės išrautos, rado viltį ir gyvenimo kelią 
pagal skaučių ideologiją. Nežinau kur tos “Žibutės” 
dabar, kur gyvena, kur šeimas sukūrė, bet tikiu, kad jos 
ir toliau gyvena pagal skaučių tradicijas.

Mano asmeniškas skautavimo kelias nebuvo be 
kliūčių. Nuo pat vaikystės norėjau būti skaute. Mano 
sesutė Audrė taip gražiai atrodydavo paukštytės unifor
moje; raudonas šlipsas, kaip puikus akcentas. Ji vis 
pasakodavo apie sueigas, o aš dar buvau per jauna ten 
dalyvauti. Gerai prisimenu, kad jau turėjau paukštyčių 
kandidatės mėlyną sijonėlį, baltą bliuskutę ir blizgantį 
švilpuką ant raudonos virvutės saugiai įdėtą kairėn 
kišenėn.

Kai gyvenome Fuller
tone, buvau septynių metų ir 
nebuvo galimybės dalyvauti 
sueigose, ir taip likau paukš
tyte kandidate. Sesės Alfos 
Pažiūrienės dėka buvo 
sudaryta “Apelsinų” skiltis. 
Mes visos skautukės iš 
Orange County stengėmės 
dalyvauti, kiek tik galėjome. 
Susitikusios mokėmės apie 
gyvenimą, draugiškumą, 
skaučių įstatus ir linksmai 
ruošėme rankdarbius. Sueigose 
dalyvaudavom be uniformų, 
tai nesijuto skirtumo tarp

davusių įžodį ir bešlipsių. Bet kai nuvažiavom į 
Ramiojo vandenyno rajono iškilmingą sueigą parapijos 
salėje, pamačiau drauges iš mokyklos jau davusias 
įžodį, ir tada supratau ko neturėjau...

Įstojau mokykloje į amerikiečių skaučių organi
zaciją. Kiekvieną ketvirtadienį ėjau į mokyklą su 
skautės uniforma ir tos dienos tapo mano mėgiamiau
sios. Po pamokų vykdavo sueigos; dirbome įvairiausius 
darbelius, lankėm senelius, mokėmės apie gamtą, 
Dievą. patriotizmą.Labai stengiaus atlikti visas savo 
pareigas, įsigijau beveik visas specialybes. Teko ir mano 
sešeS amerikietes mokyti apie Lietuvą, skautiškas 
tradicijas, tautinius šokius. Buvo smagi!, bet...vis dar 
kažko trūko. Norėjau būti lietuvaite skaute.

Pagaliau gyvenimas susiklostė taip, kad vėl galėjau 
jungtis pas lietuvaites po lituanistinės mokyklos 
Los Angeles. Ir vėl tapau kandidate. Su draugėmis su
darėme “Skruzdžių” skiltį. Reikėjo kuo greičiausiai 
viską išmokti, nes bendraamžės jau prieš pusmetį buvo 
tapusios geltonšlipsėmis. Turėjom nuostabią draug
ininką - sesę Audrą Pakalniškytę, dar tik būsimą 
Reivydienę. Ji kantriai mus globojo ir mokė. Ir štai atėjo 
balandis ir rajoninė šv. Jurgio iškyla, kurios metu 
vyksta iškilminga sueiga. Kai tą dieną daviau skautės 
įžodį ir man užrišo geltoną šlipsą, pasijutau kaip ant 
pasaulio viršūnės!

(Šis straipsnis yra ištrauka iš ilgesnio vyr.sk. Daivos Schuksta 
pašnekesio “Kodėl aš noriu būti vyresnioji skautė ”. Sesė Daiva yra 
“Kunigaikštienės Gražinos ” būrelio narė Los Angeles, jau keli metai 
talkininkauja stovyklos virtuvėje Rambyne. Red.)
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Dr. Vytautas Černius baigia kadenciją Vydūno fonde, 
Fil. Gintaras Plačas - naujas V.F. valdybos pirmininkas

Fil. Ritonė Rudaitienė

Vydūno fondo valdybos pirmininko 
pareigas sėkmingai baigęs 
dr. Vytautas Černius.

Vydūno fondo tarybos posėdyje 
2010 m. vasario 7 d., trejetą metų 
sėkmingai pirmininkavęs VF 
valdyboje, dr. Vytautas Černius 
perdavė savo pareigas fil.v.s. 
Gintarui Plačui.

Vydūno fondas yra dėkingas 
labai darbščiam ir kūrybingam 
buvusiam valdybos pirmininkui už 
įvestas naujoves ir įvykdytus svar
bius darbus einant šias atsakomin- 
gas pareigas. Pasibaigus trejų metų 
kadencijai, už intensyvų darbą ir 
gražų bendradarbiavimą su VF 
taryba, pirm. Leonas Maskaliūnas 
padėkojo visai VF valdybai: vice
pirmininkei Jūratei Variakojienei, 
ypatingų reikalų vedėjui 
Leopoldui von Braun, sekretorei 
Vidai Brazaitytei, iždininkui 
Arūnui Draugeliui ir administrato
riui Algirdui Marchertui, kurie 
aukojo savo laiką ir įvairiais darbais prisidėjo prie 
VF klestėjimo. Vytautui Černiui ir Algirdui 
Stepaičiui - VF pirmūnui ir buvusiam ilgamečiu! 
tarybos pirmininko pavaduotojui, už jo didelius 
nuopelnus Vydūno fondui, buvo įteiktos su atitinka
mais padėkos įrašais plaketės. Algirdas Stepaitis, 
priimdamas padėkos įrašą, prasitarė, kad, visgi pati 
vertingiausia jam dovana tai jaunatviško skautiško 
idealizmo ir įdėto darbo Vydūno fondo gerovei 
prisiminimai... Iš savo pusės, Vytautas Černius 
prisipažino, kad darbas VF valdyboje jam buvo 
įdomus ir mielas. Kartu su Algirdu Marchertu jie 
pasilieka užbaigti darbą surištą su “Lithuanian her
itage” knygos išleidimu, o paskui - laukia dar 
keletas neįvykdytų projektų.

Išeinančiam VF valdybos pirmininkui padarius 
ir įteikus VF valdybos trijų metų kadencijos veiklą 
apimančią sąmatą, posėdžio dalyviams buvo 
pristatytas ir balsavimu patvirtintas naujasis VF 

valdybos pirmininkas Gintaras 
Plačas.

Gintaro Plačo profesijos 
sritis yra lavinimas (Training and 
Development) ir organizacinis 
vystymasis (Organizational Devel
opment). Šis darbas, įskaitant 
veiklą Lietuvių skautų sąjungoje 
(LSS), siekia 40 metų patirtį, o 
skautybės tarnyboje, pradedant 
nuo skiltininko iki LSS tarybos 
pirmininko ir 2009 m. Devintosios 
Tautinės stovyklos viršininko 
pareigų - 50 metų.

Įžanginėje kalboje naujasis 
VF valdybos pirmininkas pasi
dalino savo vizija ir galimybėmis 
dirbant Vydūno fonde siekti 
sekančių tikslų įgyvendinimo: 
ieškoti naujų būdų ir priemonių 
VF paramai ir lėšoms, tobulinti VF 

originalius planus, gerinti administracinę komu
nikaciją, tirti galimybes kaip VF galėtų daugiau 
paremti Akademinį skautų sąjūdį (ASS) ir LSS, dėti 
pastangas, kad į VF darbus plačiau įsijungtųjaunesni 
darbuotojai.

Sekančių kelių mėnesių bėgyje, pasitelkusi 
VF dabartinių pareigūnu pagalbą, naujoji valdyba 
sustatys darbo planą, gaires bei pagrindinius 
užsimojimus ir pristatys tarybai aptarti ir patvirtinti. 
AD MELIOREM!
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Sveikinam prit.sk.s.v.kand. Martyną Matutį!

Kalėdų sueigoje 2010 m. LSB skautų vyčių sk. 
vedėjas s.fil. Ričardas Chiapetta prit. sk. Martynui 
Matučiui uždeda skauto vyčio kandidato virvutę.

Nuotr. s.fil. Vytenio Lietuvninko

Skautiškoji Matučių šeima po Dainavos koncerto 
2010 m. sausio 23 d.: “Sietuvos” d-vės narė 
močiutė Birutė, gėlių puokšte apdovanotas 
s.v.kand. Martynas, teta s.fil. Audronė Matulienė, 
tėvas, Rako stovyklavietės administratorius 
s.fil. Ginutis Matutis, mama r gi ė Matulienė, 
dėdė, buv. LSB Garbės gynėjas v.s.fil. Gražutis 
Matutis.

Šiais - 2010 metais lietuvių meno ansamblis 
Dainava švenčia 65 metų veiklos jubiliejų. 
Įkurtas 1945 m. vasarą Hanau lietuvių 
stovykloje Vokietijoje ir 1950 m. atgaivintas 
Chicagoje, Dainavos ansamblis veikia iki dabar.

Sausio 23 d. Lemont High School, Perform
ing Arts Center, Lemont, IL įvyko Dainavos kon
certas “Sąskambiai”. Programoje buvo išpildytas 
Martyno Matučio kūrinys “Lux Naturae”

Tai ir klausiam “Lituanicos” tunto skautą 
brolį Martyną taip pat ir “Dainavos” ansamblio 
narį -

Kaip čia atsitiko, broli Martynai, kad Tu toks jaunas, o 
Tavo daina net Dainavoj skambėjo?
Choro direktorius, Darius Polikaitis, žinojo apie mano 
muzikinį talentą jau daug metų. Beveik nėra muzikos birbynei 
ir chorui, tai jis manes ir paprašė parašyti.

Lotynų kalba. Ar žodžius irgi pats parašei? Kodėl?
Aš pats parašiau žodžius mano muzikai lotynų kalboje, 
bet neprisimenu pilnai kodėl norėjau taip parašyti. Gal, kad 
lietuvių kalboj prozą ar poeziją yra sunkiau rašyti tai, naudo
jant apie dvidešimt žodžių lotynų kalboje (ir porą eilių 
lietuviškai), aš parašiau “Lux Naturae“, žinodamas kad skam
bės truputi aštriau negu jei bučiau visus žodžius parašęs tik 
lietuviškai. Ir skambėjo geriau negu aš išsivaizdavau praeityje.

Skaičiau, kad jau esi gavęs premiją už savo kūrybą.
Man buvo suteikta premija Music Institute of Chicago, 
2009-siais metais už kūrinį „Generation Next 2009“.

Ar mokais muzikos atskirai?
Taip, dabar mokausi pas John A. Connolly, 
o toliau - pažiūrėsiu.

Ar lankai lituanistinę mokyklą?
Daugiau nebelankau.

Esi “Lituanicos” tunto “Dariaus ir Girėno” draugovės 
skautas. Ar turi kokias pareigas?
Taip. Aš esu mano skilties skiltininkas ir turiu gana įvairių 
pareigų su prit-skautų programa.

Kodėl esi skautas?
Buvo vienam tarpe, kad mano šeima turėjo mane priversti eiti 
į skautus. Po 10 metų mano nuomonė pasikeitė.
Sveikinam busimąjį skautą vytį brolį Martyną ir linkime 
sėkmės!! ..... ... .

v.s. Ale Namikiene

Iš Dainavos ansamblio koncerto programos:
Martynas Matutis yra vienuoliktos klasės moksleivis Lisle 

gimnazijoje Čikagos priemiestyje. 2009 metais jis laimėjo 
trečią vietą Music Institute of Chicago “Generation Next 
Young Composer’s Competition” konkurse. Baigęs gimnaziją, 
Martynas žada studijuoti kompoziciją universitete.

Gyvybės šviesa nugali viską,
Gamtos šviesa apšviečia visą, pasaulį.
Bet kas iš žmonių taps karaliumi?
Ateik pas mane, tikėki manimi, vaike, tai Dievas sakė, 
ir darėm.
Amžinoji šviesa, ateiki pas mus, kad nemirtumėm.
Naktis! Mirtis! Baimė!...
Gyvybės šviesa nugali viską, 
Gamtos šviesa apšviečia pasaulį.
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NEW YORK

Papuolėm į Hurricane Ida lietų ir vėją

Jamaica Bay Wildlife Refuge 
centre New Yorko skautai su 
vadovais -Aldute Bulotaite- 
Belzer, Mark Adomaičiu, 
Nida Milukaite-Angeliadis, 
Tadu Nemicku ir tuntininku 
Tomu Lora.

Devyniolika “Neringos-Tauro” tunto skautų ir skaučių, 
penki vadovai ir keli tėveliai 2009 m. lapkričio 14 d. 
išvykom rudens iškylai į Jamaica Bay Wildlife Refuge, 
kuris randasi maždaug 20 minučių nuo “Maironio” šeš
tadieninės mokyklos New Yorke. Planavome iškylauti 
spalio mėnesio pradžioje, bet atidėjom dėl stipraus vėjo 
ir pavojingų oro sąlygų. Gyvenant Atlanto pakrašty, 
reikia stebėti orą ir galvoti apie brolių ir sesių saugumą! 
Taigi, nukėlėm iškylą į lapkričio 14 d. ir...papuolėm į 
“Ida” uragano paskutinius lietaus ruožus bei vėjus! 
Gerai, kad šilumos buvo 60 laipsnių F, nors visi 
sušlapo, niekas neperšalo.

National Park ranger skautams aiškina taisykles. 
Atidžiai klausosi Naglis Bukauskas ir Onutė Kean.

Jamaica Bay rezervatas yra valstybinio parko 
dalis. Didžiuliame 9155 akrų plote yra gausybė pelkių, 
aukštesnių laukų, pievų ir miško, ir daug, daug vandens 
-jūros pelkių, keletas gėlo bei pusiau sūraus vandens 
prūdų. Virš 330 rūšių paukščių (pilki ir baltieji garniai, 
varnos, ereliai, net mažiausi baubliai, nykštukai, 
tilvikai ir jūros kregždės-(tems) praskrenda šią turtingą 
vietą migruodami į pietus ar šiaurę. Taip pat čia gyvena 
daug skirtingų šaltakraujų gyvūnų, kaip amfibijos ir 
virš 60 skirtingų rūšių drugelių.

Susirinkome priėmimo centre išklausyti parko 
tarnautojo (ranger) aiškinamų taisyklių. Jis rimtai skau
tams paaiškino, kad nieko negalima paimti nuo takelio, 
nes ir mažiausia šakelė gali būti svarbi lizdo dalis 
kuriam nors paukšteliui. Skautas gamtos draugas! 
Nenueiti nuo takelių, nešiukšlinti ir neliesti poison ivy, 
kurio čia daug, o paukščiams ir gyvūnams reikalingas. 
Gamta laukinė ir didelis plotas, čia pat prie JFK oro 
uosto.
Skautai pasidalino į dvi skiltis ir išėjo su vadovais į 
rezervatą. Uždavinys - “surask ir laimėk” (“scavenger 
hunt”). Reikėjo surasti ir pranešti skiltininkui jei pamatei 
garnį, garnį lizde, ančių ir jų rūšis, skirtingų medžių 
lapus, poison ivy (nuodingas vijoklis), šaltakraujų 
gyvūnų, gyvių pėdskus ir t.t. Nežiūrint, kad jau buvo 
lapkritys, pirmoji skiltis sugebėjo viską rasti, net varlę

ŽIEMA/WINTER 2010 9 SKAUTŲA/D/SS

9



NEW YORK

Antroji skiltis: paukštytės ir vilkiukai - Alyssa Walsh, Dean Adomaitis, Lindsay 
Adomaitis, Steffani Gudaitytė, Ūla Pranevičiūtė, Erikas Lora, Vytas Belzer, 
Lukas Lora, Vadovai - Jurgita Maciūnaitė, Aldutė Belzer, Mark Adomaitis 
ir Tomas Lora. Tolumoj — Jamaica Bay pelkės, žiūrint į pietus, ir Atlanto 
pakraštys.

s,v. Tadas Nemickas su vilkiukais 
Nicholas Nemicku ir Jimmy Mahoney 
rodo, kad surado visus sąraše reikiamus 
dalykus, net varlę.

Sugrįžę į Šiltą, sausą priėmimo centrą, dalinomės įspūdžiais ir 
ką išmokome apie šią laukinę vietą. Galėjome pasijuokti ir išrinkti 
kuris skautas buvo Slapiausias, nes gerokai lijo. Po to sekė karšta 
kakava skautams, karšta kava tėvams ir užkandžiai. Visi, nuo vyriau
sio vadovo iki jauniausios paukštytės nutarėm, kad verta mums čia ir 
vėl sugrįžti, bet gal kokią šiltą pavasario popietę...

vyr.sk. Aldutė Belzer
(Nuotraukas atsiuntė Aldutė Belzer)

Ir vėl pradėjo lyti..., pelkių takeliu eina 
skautas kandidatas Vytas Belzer

TORONTO

Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 2009 m. Kūčios
s. Irena Meiklejohn

Ši graži tradicija tęsiasi jau daugelį metų ir paskutiniu 
laiku kiekvienais metais kuom nors skiriasi. Šiais 
metais skautų,-ių tėvų komitetas, kartu su ps. Kristina 
Dambaraite-Janowicz, paruošė tradicinius Kūčių val
gius bufeto stiliumi. Visi galėjo pasirinkti ką jie nori, 
tokiu būdu neliko tiek daug maisto, kaip praeityje, kai 
viskas būdavo išdėliota ant stalų.

Programai, kaip visuomet, vadovavo prityru
sios skautės, prisidedant skautų vyčių kandidatams. 
Svarbiausia pranešėja buvo Larisa Saplytė, savo 
pareigą labai sklandžiai atlikusi. Visi kiti prisidėjo 
kokiu nors skaitymu. Tokiu būdu, įdomiai paruoštais 
skaitiniais, buvo pristatomos tradicinės lietuviškos 
Kūčios. Buvo malonu išgirsti kokia gražia lietuvių
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Paukštytės pasirodo

Prityrę skautai ir skautės vadovauja programai 

kalba jaunimas tai perdavė
Pasirodymus pradėjo paukštytės - užsidėjusios kalėdines 

kepuraites, padainavo dainelę su judesiais ir visiems palinkėjo 
linksmų Kalėdų švenčių. Bebriukai, neatsilikdami nuo paukš
tyčių, savo dainą dainavo su j.ps. Bekerio gitaros pritarimu. 
Vilkiukai puikiai suvaidino tipišką laužo pasirodymą “Trys 
vilkiukai”.

Skaučių pasirodyme “šykštuolis”, kurio temą pritaikė 
skautavimui, dalyvavo visos draugovės skautės. Skautai 
suvaidino škicą “Kalėdų senelis serga” taip pat įjungdami 
visus skautus. Jūrų skautės sugalvojo parodyti skirtumą tarp 
Celsius ir Fahrenheit, kas daroma Kanadoje, Amerikoje ir
kitur. Jos vaizdžiai suvaidino kiekvieną sceną.

Bebriukai gieda
Kalėdinę giesmę
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Jūrų skautai inscenizavo dainelę “Plaukė žąselė”, pakeis
dami žodžius į stovyklinį gyvenimą. Ypatingai gražus ir 
daug pasakantis paskutinis posmelis - “Nepalik šiukšles 
aplink stovyklą, Oi ne, ne, Oi ne, ne, bus jums blogai! 
Oi ne, ne, Oi ne, ne, bus jums blogai!” Žiūrovams patiko 
visi pasirodymai ir entuziastiškai plojo.

Prityrę skautai pasirodyme nieko nedarė - tik sėdėjo 
ratu ant kėdžių. Žiūrovai pradėjo nekantrauti ir šūktelėjo, 
kad nori veiksmo, o jie tik pridėjo prie lūpų pirštus, kad 
nedarytų triukšmo, nes - “Kūdikis miega...” Tuomi ir 
baigėsi meninė Kūčių programa.

Tuntininkė s. Indrė Paškauskienė padėkojo visiems 
už apsilankymą, rengėjoms už Kūčių maisto paruošimą 
bei visiems už prisidėjimą. Taip pat išreiškė padėką 
Prisikėlimo parapijos klebonui už leidimą naudotis 
patalpomis. Skautų,-ių dvasios vadas s. tėvas Augustinas 
Simanavičius, OFM, buvo pakviestas sukalbėti maldą, 
po kurios vyko vaišės.

Kaip visuomet, malonus vaizdas, kai visi dalinasi 
plotkelėmis, linkėdami vienas kitam linksmų švenčių. 
Tas momentas visus suartina į vieną didelę skautišką 
šeimą.

Negalima užmiršti Kalėdų senelio! Jo asistentai, 
“Rambyno” t. tuntininkas ps. Alvydas Saplys ir 
“Šatrijos” t. tuntininkė s. Indrė Paškauskienė padėjo 
išdalinti dovanas, kurios šiais metais susidėjo iš advento 
šokoladinio kalendoriaus ir, be abejo, turėjo didelį 
pasisekimą.

Šis vakaras nebūtų įvykęs be stropaus skautų tėvų 
komiteto. Jam vadovauja j.ps. Dana Pargauskaitė- 
Biskienė, o nariai yra - ps.fil. Loreta Staniulytė-Duz, 
vyr.sk. Jūratė Gaižutytė-Barry, Algis Nausėdas ir Romas 
Biskys. Kūčių organizavimo atžvilgiu didelį darbą atliko 
ps. Kristina Dambaraite-Janowicz.

Visi skirstėsi namo su gera nuotaika ir pažadu 
pasimatyti kitų metų skautiškose Kūčiose.

*Nuotraukos s. Irenos Meiklejohn

Skaučių pasirodymas “Šykštuolis "

Skautai žiuri į sergantį Kalėdų senį

Kalėdų senis dalina dovanėles sesėms ir broliams

Jūrų skautės rodo, kaip rengtis kai temperatūra -73 C. Prityrę skautai - nieko nedaro!
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“Aušros vartų/Kernavės” tunto 
“Juzės Augustaitytės Vaičiūnienės” 
vyr. skaučių būrelio sueiga vyko 
2009 m. lapkričio 22 d. ps. fil. 
Tinos Buntinienės namuose. 
Būreliui priklauso sesės-draugės, 
kurios kartu augo, brendo, tobu
lino savo lietuviškas, skautiškas 
žinias “Aušros vartų” tunto 
šeimoje, Chicagoje.

Būrelis gyvuoja nuo 1996 
metų. Tikslas - palaikyti ryšius su

ps.fil. Rima Zigaitytė perduoda būrelio 
vadovės pareigas ps.fil. Tinai Buntinienei

lietuvių skautų organizacija, padėti kitiems ir išlaikyti 
tarp savęs draugystės ryšius.

Sueigos pradžioje sesė Rima Zigaitytė vadovės 
pareigas perdavė sesei Tinai Buntinienei. Būrelio tradi
cija - naujai vadovei perduoti “būrelio širdelę” - med
inė širdelė su užrašu “Vis Budžiu!” pakabinta ant 
trispalvės juostelės.

Vyko įvairios, įdomios diskusijos apie ateinančią 
tunto sueigą, Kaziuko mugę, kurioje mūsų būrelis 
paruošia loteriją. O kaip dar mes galėtume padėti

tuntui? “Aušros vartų/Kernavės” 
tuntas auga. Šiuo metu draugovės 
veikia Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, Jaunimo centre Chicagoje 
ir “Rasos” lituanistinėje mokyk
loje Naperville. Visos sesės 
džiaugsmingai ir entuziastiškai 
sutiko, jeigu reikėtų, padėti draug- 
ininkėms vesti sueigas.

Susėdus prie stalo, pokalbiai 
vyko toliau. Sesė Ramunė 
Papartienė paprašė seses papuošti

tunto jaunesniosioms skautėms špilkutes, ant kurių yra 
užrašyti jų vardai. Linksmai ir greitai sesės papuošė 
savo jaunesnėms sesėms nuostabiai gražias špilkutes.

Kad ir linksma nuotaika, ir malonios kalbos, bet 
ateina laikas skirstytis. Nors visos kliaujame skirtingai 
pasirinktais gyvenimo keliais, širdyse nešiojamės meilę 
lietuviškam skautavimui.

s. Aušra Jasaitytė-Petry
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“Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės” būrelis. Sėdi: 
Nida Bichnevičiūtė-Petronienė, Rima Stroputė-Geimer, 
Julija Valaitytė-Deuchle, Ilona Vaičiulytė-Didžbalienė. 
Stovi: Aušra Jasaitytė-Petry, Ramona Steponavičiūtė- 
Žemaitienė, Ramunė Gaižutytė-Papartienė, Lidija 
Stroputė-Polikaitienė, Rima Zigaitytė ir 
Tina Antanaitytė-Buntinienė.

“Aušros vartų/Kernavės” ir “Lituanicos” tuntų Kalėdinė sueiga
s. Aušra Jasaitytė-Petry

Sniegas. Šalta, visui baiia. Kalėdos netoli. Parduotuvės 
pilnos žmonių; namai papuošti; vak<L’ neberimsta mokyk
los suoluose. Visi jau Kalėdinėje nuotaikoje _ tu°j bus 
Jėzaus gimimo šventė. Tokioje nuotaikoje Chicago? b- 
etuvių skaučių ir skautų tuntai susirinko į sueigą 2009 m. 
gruodžio 12 d., Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo 
salėje.

Jaunesniosios skautės įžodį davusios paukštytės džiaugiasi 
dovanėlėmis

Virš 100 skaučių, skautų bei jūros skautų išsirikiavę 
klausėsi komandos - “Ramiai! Lygiuot! Ramiai!” 
Įnešamos Amerikos, Lietuvos ir tuntų vėliavos. Himnai 
skamba stipriai. Tai oficiali šios šventiškos sueigos dalis, 
Kurios komendantai yra s.fil. Renata Ramanauskaitė- 
Borucki L” s-v. Dainius Dumblys.

Tarp visų draugovių, išsirikiavusi ir pati naujausioji 
- tai “Jūratės” skaučių draugovė nuo mokslo metų 
pradžios gyvuojanti “Rasos” lituanistinėje mokykloje, 
Naperville miestelyje.

“Aušros vartų/Kernavės” tunto įsakymus skaitė 
vyr.sk.kand. si. Andrėja Varaneckaitė. Tunto sesės - tikrai 
darbščios skautės! “Šešupės” draugovėje Pažangumo žy
meniu apdovanotos: Gintarė Daulytė, Kristina Stončiūtė, 
Kasandra Rugieniūtė, Olivija Petry, Karina Viktoraitė, 
Elytė McCarthy ir Lina Lietuvninkaitė. Skautės įžodį davė 
Lilė Šoliūnaitė.

“Dubysos” draugovėje, kurios sueigos vyksta šešta
dieniais Jaunimo centre, Chicagoje, jaunesniosios 
skautės įžodį davė Rūta Jackevičiūtė, Tessa Papartytė ir 
Emilytė Flannery. Joms tėveliai ir vadovės užrišo 
Tėvynės meilės ir Gerojo darbelio mazgelius.

“Saulučių” draugovėje dailininkės, dainininkės ir 
tvarkingumo specialybes įsigijo Alana Juodwalis, Daina 
Maleiškaitė, Aistė Kavaliauskaitė k Viktoria Jurevičiūtė.
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Įnešus vėliavas, prasideda Chicagos tuntų Kalėdinė sueiga gruodžio 12 d.

“Jūratės” draugovėje visos sesės yra naujai į 
Lietuvių skautų sąjungą įstojusios narės. Joms buvo 
uždėtos atitinkamos virvutės: paukštytėms kandidatėms
- Elytei Hunt, Smiltei Krugliakovaitei, Vaivai Stali- 
gaitytei, Emilijai Kedainytei; skautėms kandidatėms - 
Justinai Bražiulytei, Gretai Gaigalaitei, Emilijai 
Kiškytei, Andželikai Kudzmaitei; prit.sk. kandidatėms
- Evai ir Akvilei Kiškytėms.

Ypatinga “Aušros vartų/Kernavės” tunto draugovė
- Liepsnelės ir Giliukai. Visi jau ruošiasi būti nuostabūs 
skautai. Kiekvienam ir kiekvienai buvo užrišti balti 
kaklaraiščiai.

“Živilės” draugovė tai prityrusių skaučių draugovė. 
Sesės vis dar tobulinasi skautiškose žiniose, bet jau 
pradeda ruoštis tapti vadovėmis. Pasiekusios 16 metų 
amžiaus, prityrusios skautės pereina į vyr. skaučių kan
didačių eiles. Šioje sueigoje pro iškeltų juostų arką į 
vyr. skaučių kandidačių eiles buvo išleistos Rima Lin- 
takaitė, Diana Ramanauskaitė, Carina Ozers ir Alicija 
Viktoraitė.

Skautiški darbai nėra atliekami tik sueigų metu. 
Vasaros stovyklose sesės ir broliai turi progą panaudoti 
bei pagilinti savo žinias. Praėjusioj stovykloj pirmos 
pagalbos specialybę įsigijo paukštytės - Karolina 

Stankutė, Rasa Kerelytė, Ieva Kondraitaitė, Daina 
Maleiškaitė ir Alana Jodwalis. Virėjos specialybę - 
skautės Kristina Stončiūtė, Gabija Anglickaitė, Kasan- 
dra Rugieniūtė, Eristrida Butkeviciute, Olivija Petry, 
Karina Viktoraitė, Lina Lietuvninkaitė, o kanojos irk
luotojos, nardytojos ir ugniagesės specialybes - skautė 
Lilė Šoliūnaitė.

Visos sesės labai darbščios, bet ir broliai 
netinginiai. “Lituanicos” tunto įsakymus skaitė

Linksma mama-sesė riša mazgelį savo sesei-dukrelei
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Saliutuoja “Lltuanicos ” tunto vilkiukai

Vilkiukai įsigijo daug specialy
bių: dainininko ir laužavedžio 
specialybę - Lukas Barkauskas, 
Andrius Deuschle, Vincas 
Hoffman, Jonas Jodwalis, 
Audrys Kelečius,Mykolas
Kelpša, Adomas Kilikevičius, 
Tauras Rugienius, Tomas Sav
ickas, Tomas Sieczkowski, 
Robertas Sieczkowski, Lukas 
Stankus, Tadas Stankus ir Vytas 
Stankus, Stovyklautojo spe
cialybę - Lukas Barkauskas, 
Andrius Deuschle, Liam Pu
tnus, Tomas Savickas, Tomas 
Sieczkowski, Lukas Stankus, 
Tadas Stankus ir Andrius 
Vitas. Pakrantės gamtininko -

Garbinga pareiga Lukas Barkauskas, Vilius
jaunam broliui skautui Buntinas> Andrius DeUschle,
Jonas Jodwalis, Audrys Kelečius, Mykolas Kelpša, Ado
mas Kilikevičius, Liam Putrius, Aleksas Rasutis, Tauras 
Rugienius, Tomas Savickas ir Andrius Vitas. Rinkėjo 
specialybę - Gilius Aleksa, Vilius Buntinas, Vytas 
Buntinas, Vėjas Čiuplinskas, Aras Daulys, Andrius 
Hoch, Rytas Kulbis. Virėjo - Lukas Barkauskas, Vilius 
Buntinas, Andrius Deuschle, Jonas Jodwalis, 

Liam Putrius, Aleksas Rasutis, Lukas Rasutis, Tauras 
Rugienius, Tomas Savickas, Tomas Sieczkowski, Rober
tas Sieczkowski, Lukas Stankus, Tadas Lukas, Vytas 
Lukas ir Andrius Vitas.

Skautai, jūrų jaunis ir pilt. skautai, atlikę visus reikalav
imus, įsigijo specialybes: dainininko ir plaukiko specialybę
- Gytis Kelmelis. Dviratininko speciaij'bę įgijo prit. skau
tai, praėjusią vasarą dviračiais atkeliavę į Raką: Gilius Blin- 
strubas, Justinas Bobinas, Aleksas Jučas, Matas Lapkus ir 
Tėriukas Petry. Fizinio lavinimo ir fotografo specialybes - 
Rimas Baiškėtis; geografo - Gilius Blinstrubas ir Justinas 
Bobinas; gyvybės gelbėjimo ir šunų priežiūros specialybes
- Matas McCarthy; iškylautojo - Andrius Lelis; 
pasiruošimo pavojui - Justinas Bobinas, Kristopas Hoff
man ir Matas Lapkus; pilietiškumo visuomenėje - Zenius 
Liubinskas ir Paulius Vitas; ugniagesio - Justinas Bobinas; 
virėjo - Rimas Barškėtis ir Andrius Lelis.

Prityrusiems skautams, užbaigusiems pirmo patyrimo 
laipsnio programos reikalavimus, duotas leidimas nešioti 
atitinkamą ženklą - Rimui Barškėčiui, Giliui Blinstrubui, 
Justinui Bobinui, Matui Lapkui, Andriui Lėliui, Mantui 
Nariui, Lėliukui Petry ir Viliui Sieczkowski.

Skauto įžodį davė - Vincas Hoffman, Mykolas 
Kelpša, Adomas Kilikevičius, Lukas Kulbis, Matas 
Maleiška, Erikas McCarthy, Marius Mereckis, Mantas 
Motekaitis, Matas Rašikas ir Mozė West.
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Dešimt brolių duoda skauto įžodį!

Rugsėjo mėn. vyko LSS ruošiami skiltininkų kur
sai. Sėkmingai tuos kursus baigė: “Lituanicos” tunto 
skautai - Erikas Anužis, Gilius Blinstrubas, Vitas 
Jokubauskas, Vidas Kulbis, Jonas Majauskas, Algis 
Marcinkevičius, Mantas Naris, Tėriukas Petry, Kovas 
Rugienius, Paulius Siliūnas ir Kovas Žygas. “Aušros 
vartų/Kernavės” tunto skautės - Ieva Marcinkevičiūtė, 

Carina Ozers ir Žiema Šepetytė West. “Nerijos” tunto - 
Aistė Blaskevičiūtė, Miglė Gvildytė, Indrė Hirt, Julija 
Lapp, Sofia Mockaitis ir Aleksa Rugieniūtė. Kursuose 
patarėjais buvo jaunieji vadovai - Jonas Savickas, 
Rimvydas Šoliūnas, Rima Lintakaitė, Diana Ra
manauskaitė, Alicija Viktoraitė, Liana Jokubauskaitė, 
Daina Kielaitė ir Krista Martinkaitė.

Skautės įžodį davusiai Lilei Šoliunaitei, 
mazgelį užriša močiutė fil. Dalia Ječienė Auga liepsnelių ir giliukų gretos “Aušros vartų-Kernavės” tunte
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“Lituanicos ” tunto skautų draugovė

Vitas Jokubauskas, Vidas Kulbis, Jonas Majauskas, 
Algis Marcinkevičius, Mantas Naris, Tėriukas Petry, 
Kovas Rugienius, Paulius Siliūnas ir Kovas Žygas. 
“Aušros vartų/Kernavės” tunto skautės - Ieva Marcinke
vičiūtė, Carina Ozers ir Žiema Šepetytė West. “Nerijos” 
tunto - Aistė Blaskevičiūtė, Miglė Gvildytė, Indrė Hirt, 
Julija Lapp, Sofia Mockaitis ir Aleksa Rugieniūtė. 
Kursuose patarėjais buvo jaunieji vadovai - Jonas 
Savickas, Rimvydas Šoliūnas, Rima Lintakaitė,

Pasibaigus oficialiai daliai, s. Audra 
Lintakienė papasakojo Betliejaus taikos 
ugnies istoriją: 1986 metais vienas 
Austrijos jaunuolis nukeliavo į Betliejų ir 
uždegė žvakę. Kaip taikos ir vilties 
simbolį parsivežė ją į Vieną ir pradėjo 
platinti Kalėdų metu savo šalyje. Graži 
tradicija tuoj išplito visoje šalyje ir 
netrukus - Europoje. Betliejaus taikos 
ugnį lietuviai skautai jau kelinti metai 
prie valstybės sienos perima iš lenkų 
skautų ir platina ją Lietuvoje. Tai žmoni
jos brolybės, draugystės, taikos simbolis. 
Iš rankų į rankas perduodama ugnis neša 
viltį ir taiką, įžiebia taiką ir ramybę mūsų 
širdyse, šeimose, bendruomenėje, šalyje.

Šioje tuntų Kalėdinėje sueigoje
Betliejaus taikos ugnį “Lituanicos” ir “Aušros 
vartų/Kernavės” tuntams perdavė jūrų skaučių 
“Nerijos” tunto sesės, perėmusios ją iš latvių skautų. 
Žvakes uždegdamos prityrusios ir vyr. skautės prisim
inė lietuvius skautus visame pasaulyje. Po Kalėdinių 
giesmių, dideliame rate suskambo “Ateina naktis” ir 
tada visi skaniai pasigardžiavo tėvelių suneštais 
užkandžiais.

* Nuotraukos s.fil. Vytenio Lietuvninko irs. Aušros Petry

“Dariaus ir Girėno prit. skautų draugovė
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“Lituanicos ” 
tuntininko 
pavaduotojas 
s.v. Dainius 
Dumblys ir 
tuntininkas v.s. 
Edis Leipus

“Živilės ” draugovės prityrusios skautės - Alicija Viktoraitė, 
Carina Ozers, Rima Lintakaitė, Ieva Marcinkevičiūtė ir 
Diana Ramanauskaitė

“Aušros vartų-Kernavės” t. tuntininkėps. Rasa 
Ramanauskienė ir vyr skaučių kandidačių 
draugininkės s. Loreta Jučienė ir j.s. Dana Mikužienė
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Kalėdų mugė Pasaulio lietuvių centre, Lemonte

Gruodžio pradžioje vykstančioje 
kasmetinėje Kalėdų mugėje 
PLC, Lemonte, tarp daugybės 
prekiautojų (maistu, drabužiais, 
papuošalais-brangenybėmis, kny
gomis, meno kūriniais, šiaud
inukais ir kt.) nuolatos dalyvauja 
Chicagos-Lemonto skautų ir 
skaučių tuntai, atskiri būreliai bei 
draugovės.
Tai dvi dienos gana nelengvo 
darbo. Beveik kiekvienais metais 
sesės sako “baigta”, “nebėr 
sveikatos”... O sekančiais metais 
ir vėl tie patys žmonės, tie patys 
skautiškieji prekystaliai nukloti 
puikiais rankdarbiais, šimtais 
maišelių kūčiukų, pyragaičių, net 
šaldytais grybų koldūnais “Neri
jos” tunte, ir “Sofijos Čiurlionienės” vyr.skaučių būre
lio sesės s. Jolantos Mockaitienės lietuviškais sūriais, 
kurie šeštadienį tuoj buvo išpirkti ir sekmadieniui dar

Prie “Nerijos ” tunto prekystalio budi 
j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta, “Skautų aido” bendradarbė.

“Aušros vartų-Kernavės” tunto rankdarbių būrelis: Dalia Trakienė, 
Jūratė Vallee. Laima Rupinskienė, Audronė Matulienė, Lydija Griauzdienė, 
Alvida Rukuižienė, Rūta Ozers

virš dešimties užsakyta... Buvo ilga naktis sesei Jolan
tai, bet iš ryto sekmadienį - atvežė siūrius! Čia rašanti 
vos patikėjo akimis - Jolanta sūrius profesionaliai į 
plastmasę uždaro.
Kalėdų mugė PLC sutraukia labai daug lankytojų, o 
prekystalių buvo arti 50. Tarp jų - šeši skautiški. Iš jų 
išsiskiria vyr.skaučių/skautininkių “Sietuvos” drau
govės loterija - sunkus darbas. “Ach, dar vienus metus 
vadovausiu loterijai”, atsidūsta “Sietuvos” draugovės 
valdybos narė sesė Aurelija Kriaučiūnienė ir tempia tą 
naštą, o jai padeda ir kitos. “Aušros vartų-Kernavės” 
tunto rankdarbių būrelis keli metai rudens grožį “mato” 
užsidariusios, prie darbų palinkusios. Jos paruošia 
gražius medžio-gintaro kūrinius, lėkštes puoštas lietu
viškais audiniais, saldumynams peilius gintarinėmis 
rankenomis, lietuviškų audiniu krepšius, šiaudinukus, 
kojoms valyti kilimus su lietuviškais pasveikinimais ir 
t.t. Ir visi tie skautų,-ių atliekami darbai yra ne sau, bet 
savo artimui. Tuntai turi užsidirbti stovyklavietės 
reikalams, negalinčių susimokėti už stovyklavimą 
paramai, buklų nuomai, būreliai - įvairiai skautiškai 
šalpai, spaudai. Ir dvi senos sesės skautės, visus metus 
veriančios šiaudinukus, įeina į Šią grupę.

* Nuotraukos A. N am iki enės
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Vydūno fondo išleistas knygas, žemėlapius “Lituanicos ” tunte nuo vilkiuko iki dabar - s.fil. Gintaras Aukštuolis ir
bei atvirukus parduoda s.fil. Vida Brazaitytė, s. fil. Vytenis Lietuvninkas, ‘'Skautų aido " bendradarbis.
Vydūno fondo valdybos sekretorė.

Vyr.skaučių “Sofijos Čiurlionienės ” būrelio vadovė 
s. Zita Baltramonaitė prie sesių paruoštų pyragų, sūrių ir 
kitų skanumynų.

Sesės darbininkės prie “Sietuvos” loterijos - 
s. Valė Kliknienė, draugininke ps. Irena Kirkuvienė, 
vyr.sk. Irena Kriaučeliūnienė ir s. Valė Plepienė. Priekyje 

loterijos rengimo vadovė vyr. sk. Aurelija Kriaučiūnienė.
*Nuotr ps.Irenos Kirkuvienės

“Verpsčių” Kalėdinė sueiga
2009 m. gruodžio 17 d. “Verpstės” (vyr. skaučių ir 
skautininkių būrelio sesės) rinkosi Irenos Kerelienės 
namuose, kad artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga galėtų seseriškai pasidalinti kalėdaičiais ir 
šventiniais sveikinimais bei linkėjimais. Šių Kalė
dinių sueigų jau nebeįmanoma įsivaizduoti be 
brolio t. Antano Saulaičio SJ, neoficialiai tapusio 
“Verpsčių” kapelionu.

Kaip visuomet, Kalėdinė sueiga buvo 
pradėta skaitant Nijolės Užubalienės Kūčioms 
parašytą kūrinį, simboliškai suburiantį savo tarpan 
lietuvaites skautes iš visų pasaulio kraštų, kuriuose 

jos gyvena ir veikia, uždegant specialioje žvakidėje 
žvakes. Namų šeimininkė uždegė prisiminimo 
žvakutes Amžinybėn išėjusioms būrelio sesėms: 
Ramunei Lukienei, Nijolei Maskaliūnienei, Onai 
Siliūnienei (Mamunėlei), Aldonai Markelienei, 
Halinai Plaušinaitienei ir Laimai Luneckienei, už 
kiekvieną atskirai sukalbant “Amžinąjį atilsį”.

“Verpsčių” vadovė Vida Rimienė išdalino 
ankstyvesnės LSS vadovybės suteiktus pažymėjimus 
ir ženkliukus sesėms, kurios skautauja jau daugiau 
kaip 50 metų. Tai ilgai laukta, graži Kalėdinė 
dovanėlė. Dar prieš susirenkant aplink Kūčių stalą,
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“Verpstės ” Kalėdinėje sueigoje. 
Priekyje: Irena Grigaitienė, 
Nijolė Martinaitytė-Nelson, 
Mylita Lauraitienė, Genovaitė 
Treinienė, Daila Liubinskienė, 
Danutė Korzonienė. Stovi: 
Dalia Povilaitienė, Joana 
Krutulienė, Aušrelė Sakalaitė, 
Rita Penčylienė, Marytė Utz, 
Ritonė Rudaitienė, Antanas 
Saulaitis SJ, Vida Rimienė, 
Irena Kerelienė ir 
Aldona Rauckienė

visos sesės buvo pakviestos pasidalinti savo labiau
siai atmintinu Kūčių vakaro prisiminimu. Ir kokių 
įdomių, dramatiškų ir graudžių istorijų teko išgirsti! 
Ypač iš tų, kurios pasidalino savo išgyvenimais karo 
metu, pasitraukus iš tėvynės. Išardytų šeinių, maisto 
stygiaus ir visiškos nežinios dėl ateities prisimini
mai, net ir daugeliui metų prabėgus, daugumą 
jaudino ir graudino iki ašarų...

Kūčių stalą palaimino ir maldą iš kun. Sta
sio Ylos maldaknygės paskaitė t. Antanas Saulaitis 
SJ. Ilgai užtruko, kol besidalindamos kalėdaičiais 

apėjome 18-kai padengtą stalą. Neskubėdamos 
skanavomės tradiciniais iš savo tėvų ir senelių 
paveldėtais Kūčių stalui skirtais valgiais ir dali
nomės nepamirštamais prisiminimais tų sesių, kurios 
negalėjo būti kartu... Pasidalinome su jomis Kalėdų 
atvirukais.

Kalėdinę sueigą baigėme rate, sujungtomis 
širdimis ir rankomis, su tradicine “Ateina naktis”. 
Iki pasimatymo!

Sesė Ritonė Rudaitienė

Smagiausios valandos - su draugėmis skaučių tarpe
Dabar, kai Kūčios, Kalėdos ir Nauji metai už durų, 
bandome prisiminti smagiausias valandas, praleistas 
kartu su draugais ir draugėmis skaučių tarpe. Turbūt 
pirmą vietą užima Kūčios New Buffalo, Michigan, 
vyr. skaučių “Mirgos” būrelyje, kurias jau antri 
metai iš eilės atšventėm pas sergančią sesę Reginą 
Vaitkienę. Mūsų būrelis gyvuoja jau 55 metus, tad 
nenuostabu, kad daug kas mus riša; tiek stovyklų, 
tiek darbo Kaziuko mugėse, tiek sueigų su Kalėdų 
seneliu, kol vaikai buvo maži, ir iškylų vasaros metu, 
ir tiek gerų darbelių...

“Mirgos” būrelis dabar kiek sumažėjęs. Ke
lios išsikėlė gyventi pas vaikus į kitas valstijas, kitas 
priglaudė šiltas oras Floridoje ar Kalifornijoje.

Šį kartą “Mirgos” būrelio Kūčioms išpuolė 
šaltas, bet sausas oras ir suvažiavome visos: skil- 
tininkė Albina Ramanauskienė, kuri viską suorgani
zavo, ir mes eilinės sesės - Rita ir Romas Fabijonai, 
Larisa ir Aleksas Jankūnai, Rūta ir Viktoras Jautokai, 
Ilona ir Henrikas Laučiai, ir Marija Žygienė. Mus 
pasitiko nustebusi Regina Vaitkienė ir jos sūnus Vy
tautas, su kuriuo ši šventė buvo planuota. Suvežėm 
savo namuose paruoštą maistą - silkes, žuvis, 
mišrainę, kūčiukus su aguonų pienu, vėžiukus, dar 
kiek susikibusius dėl šalčio - duoną, kompotą, ir 
užbaigėm tortu.

Kūčias pradėjom su malda, kurią perskaitė 
sesė Rita, ir kalėdaičio laužymu bei linkėjimais.
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“Mirgos ” būrelyje visos 
kartu jau 55-tos Kūčios. 
Iš k.: Marija Žygienė, 
Regina Vaitkienė, 
Larisa Jankūnienė, 
Ilona Laučienė, 
Rūta Jautokienė, 
Albina Ramanauskienė ir
Rita Fabijonienė.

Čia veidai pralinksmėjo, visi mielai vaišinomės po 
tokios kelionės. Po sesės Albinos sveikinimo, sesė 
Rūta perskaitė kelis straipsnius, jų tarpe ir Jono 
Aisčio eilėraštį “Šilainę”- Kadangi mes visos 
vaikystę praleidome Lietuvoje, mums atrodė lyg 
rašytojas “Šilainę” rašė kiekvienam iš mūsų atskirai...

Sesė Regina dėkojo, kad jos nepamirštame. Dar 
kurį laiką dalinomės džiaugsmais ir vargais, prisi
minimais ir planais ateičiai. Gi paskui, užmiršusios 
visas bakterijas, širdingai atsibučiavome ir grįžome 
namo jau patamsyje pilnos šilumos ir skautiškos 
nuotaikos. c .Sese Rita

Sesės “Mirgos” atsiuntė “Skautų aidui” 
dovanų-auką ir sveikinimą:

Mūs “Skautų aidas ” ir vėl atėjo:
Nebijo šalčio, sniego, nei vėjo!
Metai po metų jis lanko mus, 
Visada jaunas ir įdomus.

Randam čia nuotraukas mūsų visų, 
Brolių ir sesių, žymių vadų.
Valio stovykloms, laužų liepsnoms!
Ir “Skautų aidui’’! Ir jo dainoms!

Brangi viešnia “Sietuvos” draugovėje

Šventės džiaugsme "Skautų aido ” redaktorė sesė Alė, 
"Sietuvos” d-vės draugininkeps. Irena Kirkuvienė, 
seselė s. Igne, Danguolė Vitkienė.

Nuotr. Irenos Kirkuvienės

Vyr.skaučių-skautininkių “Sietuvos” draugovės Kalėdinė 
sueiga-Kūčios vyko 2009 m. gruodžio 16 d. Ateitininkų 
namuose, Lemont, IL. Gražiam mūsų būriui netrukdė 
susirinkti nei praėjusios mugės nuovargis, nei šaltas oras. 
Stalai gražiausiai išdabinti - dega žvakės, ant lėkščių 
kalėdaičiai, vaišės viršija tradicinį Kūčių maisto skaičių- 
dvylika. Laukiam brangios viešnios - Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolijos vyriausiosios - seselės Ignės.

Seselė Igne - mūsų sesė s. Igne Marijošiūtė 
gruodyje lankė seseles Lemonte, tai sutiko ir į “Sietuvą” 
užsukti. Visoms prie stalo susėdus, sueigą vedė draugininke 
ps. Irena Kirkuvienė. Šventę, kaip visada, pradėjome 
malda, kurią skaitė s. Rita Fabijonienė. Sesėms skaitant 
eilėraščių posmus, žvakę Dievui uždegė seselė s. Igne, 
Tėvynei-j.v.s.fil. Birutė Vindašienė, Artimui-v.s. Regina 
Kučienė, draugovės gimtadieniui - v.s.fil. Jolanda 
Kerelienė.
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“Sietuvos" draugovė 2009 m. Kūčių šventėje.

“Duodama vyresniosios skautės įžodį pasižadėjau 
šimtą procentų artimui!”, sako sesė Igne ir pasakoja 
ištraukas iš savo skautiškojo gyvenimo, net juoką 
sukeldama kaip jai buvo uždėtas žalias kaklaraištis 
stovykloje duodant skautininkės įžodį.

“Sietuvos” draugovės valdyba “Skautų aido” metus 
užbaigė ne tik auka “Skautų aidui”, bet šioj sueigoj 
savo sesę - SA redaktorę apjuosė juosta! Sekė 
vaišės, giesmės, sesės draugininkės dovanoti 
angeliukai ir linkėjimai, linkėjimai!

Dėkinga sesė Alė

2010 m. Žiemos išvyka į Raką
Pagalvokim - “Lituanicos” tunto “Dariaus ir 
Girėno” prit. skautų draugovės žiemos iškyla šiais 
metais į Rako stovyklavietę jau dešimtoji iš eilės! 
Gal todėl, kad yra vienas iš populiariausių kasme
tinių įvykių mūsų vieneto skautiškame kalendoriuje. 
Niekuomet tiksliai nežinom kas mūsų laukia po 
penkių valandų kelionės į šiaurę nuo Čikagos. Ar tai 
būtų sniego pusnys, ar šalti vėjai, mes žinome, kad 
bus smagu!

Šių metų kelionė prasidėjo penktadienį, 
sausio 29 d. Keturi skautai vyčiai - Linas Aleksiū- 
nas, Audrius Aleksiūnas, Mikutis Leipus ir Andrius 
Markulis iš Čikagos Rako link pajudėjo penktadi
enio vidurdienį. Jie turėjo atlikti įvairius uždavinius 
- atkasti stovyklavietės vartus, kad galėtumėm įvaži
uoti, atrakinti pastatus ir užkurti pečius, kad būtų 

šilta ir smagu atvykusioms. Ačiū, Broliai Vyčiai! 
Susirinkome Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. 
Dėka brolio Juozo Kapačinsko, kuris paskolino 
“Bake For Me” kepyklos sunkvežimį, turėjome kur 
sutalpinti visus stovyklavimo reikmenis. Tuntininkas 
Edis Leipus išnuomavo didelį 15 vietų mikrobusą, o 
brolis Vytenis Lietuvninkas vairavo savo Explorer 
SUV, kaip atsarginę susisiekimo priemonę. Iškyloje 
dalyvavo: vadija - Donatas Ramanauskas, Juozas 
Kapačinskas ir Mikutis Leipus; instruktoriai - Au
drius Aleksiūnas, Linas Aleksiūnas, Edis Leipus, 
Vytenis Lietuvninkas, Andrius Lietuvninkas, An
drius Markulis, Terry Petry Sr., Rimvydas Šoliūnas, 
Marius Stalionis ir Linas Sutkus. Skiltys: “Šaunūs 
šernai” - Aleksas Jučas, Gilius Blinstrubas, Justas 
Bobinas, Danielius Mockaitis ir Jonas Majauskas;
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Pusryčiai “Lituanicos” virtuvėje. Vadovai - Terry Petry, Linas Sutkus 
ir Juozas Kapačinskas.

Pačių pastatytas roges nuo kalnelio stumia Justinas Bobinas ii' 
Teriukas Petry, o sėdi - Gilius Blinstrubas.

Maistų gaminam ant pečiuko, o rankas pasišildom prje iau% n0

ŽIEMA/WINTER 2010

“Skrendantys pingvinai” - Martynas 
Matutis, Terrence Petry Jr., Matas Lapkus, 
Rimas Barškėtis ir Vidas Kulbis.

Išvažiavom iš Lemento 6:30 v.v. 
Kelias sausas, judėjimas geras. New 
Buffalo, MI išvažiavimą pasiekėm 8:00 v. v. 
Ten prie mūsų prisijungė brolis Danielius 
Mockaitis, gyvenantis Beverly Shores, IN. 
Vakarieniavom McDonald’s restorane ir 
važiavom toliau. Trumpam sustojom Grand 
Haven, MI pripildyti gazolino tankus ir per
sirengti į šiltą žieminę aprangą, nes 
už pusantros valandos būsime Rakė. 
Stovyklavietės vartus pasiekėm apie vidur
naktį. Sniego apie 4-6 inčus, bet kietas ir 
slidus. Tik įvažiavę pro vartus, paliekame 
mikrobusą ir sunkvežimį, ir nešame savo 
mantą į nakvynės vietas - prit. skautai į 
ambulatoriją, jaunieji skautai vyčiai į 
“Aušros vartų” virtuvę, vyresnieji vadovai 
- į “Lituanicos” virtuvę. Trys iš viso būrio 
pasirinko miegoti lauke. Teriukas Petry ir 
Donatas Ramanauskas atskirose palap
inėse, o Edis Leipus mažame, neapšildytam 
šeimininkių namelyje. Temperatūra apie 
6F. (Žiemos stovyklautojo specialybei įsi
gyti reikia bent keturias naktis, nebūtinai iš 
eilės, nakvoti lauke). Tyla 2:00 v.r.

Šeštadienį keliamės apie 8:00 v.r. 
Brolio Juozo vadovaujami, prit. skautai 
paruošė pusryčius: šilta avižinė košė, karšta 
kakava, javainiai su pienu, sumuštiniai, 
virti kiaušiniai, šviežus vaisiai bei sultys. 
Mūsų laukė sudėtingas užsiėmimas. Po 
pusryčių vyko vėliavos pakėlimas, kurio 
metu buvo paaiškinta uždavinys - pastatyti 
roges, panašias į tas, kurias vartojo, ir tebe
vartoja, Alaskos ir šiaurės Kanados gyven
tojai. Jos paprastai būna šunų tempiamos. 
Tas roges pavadinome “Klondike Sleds”, 
nes jos buvo vartojamos istoriniame laiko
tarpyje 1897-1899 m. ieškant aukso 
Alaskoj ir Kanadoj.

Vienas roges pastatė prit. skautai, 
kitas - skautai vyčiai. Rogių statybą koor
dinavo brolis Linas Sutkus, kuris dar 
Lemonte sueigoje padėjo prit. skautams 
pastatyti jų modelį. Na, o dabar laikas
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2010 m. žiemos iškylautojai Rako stovyklavietėje.

pastatyti tikras. Išskyrus 4”x4” medinius balkius, 
kuriuos iš anksto paruošė brolis Vytenis 
Lietuvninkas, skautai vartojo tiktai virvę ir pioneri- 
jai rąstus. Skiltys pasidalino darbais. Vieni skautai 
sustatė laužą, kad galėtumėm pasišildyti užsiėmimo 
metu, kiti rišo ir statė roges, o dar kiti pradėjo ruošti 
pietus. Kaip paprastai, pietus ruošėm lauke. Ant 
laužo kepėm dešreles, virėm vandenį karštai Ramen 
sriubai su makaronais. Dar buvo šviežių morkų, 
apelsinų, obuolių.

Rogės baigtos statyti apie 1:30 v.p.p. Mažai 
beliko laiko pasiruošti “Klondike Derby” - “Žiemos 
skautoramai”, kuri prasidėjo 2:00 v.p.p. 2010 
Žiemos skautoramos žaidimo taisyklės:
Lavinimo tikslas - Pakartoti, atnaujinti ar išmokti 
saugaus gyvenimo (emergency preparedness) ir 
skautamokslio sugebėjimus, pvz. mazgų rišimą, 
laužo kūrimą, navigaciją (kompasas ir žemėlapis), 
skilties sistemos vartojimas - skiltininkui vadovau
jant, pasidalinti darbais.
Žaidimo tikslas - Kiekviena skiltis keliauja su savo 
rogėmis nurodytu maršrutu, pakelyje surasdami 

“Klondike” stotis. Prie kiekvienos stoties skiltis 
atlieka saugaus gyvenimo ar skautamokslio už
davinį. Pirma skiltis gerai atlikusi visus uždavinius ir 
baigusi visą kelionę su savo rogėmis, laimi žaidimą. 
Žaidimo taisyklės - Skiltis visą laiką keliauja kartu. 
Skiltis visos kelionės metu tempia savo roges. 
Rogėse pilną laiką yra vežamas vienas skautas ir 
skilties turtas (kuprinės, gėrimai, įrankiai ir 1.1.) 
Kiekviena skiltis žaidimo pradžioje gauna Rako 
stovyklavietės žemėlapį, kuriame yra pažymėta 
pirmoji “Klondike” stotis. Skiltis pasirenka kelią ir 
pradeda kelionę. Pasiekus pirmąją stotį, skiltis iš 
stoties vadovo gauna uždavinį. Gerai jį atlikus, pagal 
naują žemėlapį, keliauja į sekančią stotį ir t.t.
Žaidimas tęsiasi kol skiltys, keliaudamos iš vienos 
stoties į kitą, atlieka visus uždavinius. Po paskutinio 
uždavinio, skiltis keliauja kuo greičiau į nurodytą 
užbaigimo vietą.
“Klondike-Žiemos skautoramos stotys”:
Stotis - A, vadovas - Terry Petry, vieta - “Aušros 
vartų” virtuvės pastogė.
Šioje kliūtyje skiltis parodo mazgų rišimo gabumus.
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Kiekvienas narys turi teisingai iš karto surišti: 
gelbėjimo kilpą, gerąjį, piemenų, palapinės ir aštuo
niukės mazgus. Baigę teisingai surišti visus penkis 
mazgus, skiltis pasirenka du mazgus, kuriuos turi 
surišti mūvėdami pirštines!
Stotis - B, vadovas - Juozas Kapačinskas, vieta - 
“Kernavės” laužavietė.

Čia skiltis turi sukurti laužą, kuris būtų tokio 
aukščio ir karštumo, kad ugnis pradegintų 18 inčų 
virš žemės ištiestą virvę. Galima naudoti tik gamtoje 
randamas priemones - šakas, konkorėžius, žievę. 
Ugnį įžiebti reikia titnagu ir geležim, padidinamuoju 
stiklu ar trynimo būdu. Pradeginus virvę, skiltis 
sutvarko laužavietę, kad neliktų žymės.
Stotis - C, vadovas - Edis Leipus, vieta - užšąlęs 
prūdas netoli ambulatorijos.

Šioje stotyje skiltis turi išgelbėti skautą, 
kuris “įkrito” pro ledą į ežerą. Nuo kranto reikia 
numesti virvę su gelbėjimo kilpa “skęstančiam” ir 
atitempti jį ledo paviršiumi atgal į krantą. Tas turi 
būti atlikta per tris minutes, nes skautas sušals ir 
nuskęs, jei nebus išgelbėtas. Jei neišgelbsti per tris 
minutes, ant ledo “skęsta” kitas skautas, kurį reikia 
per kitas tris minutes išgelbėti. Išgelbėjus bent vieną 
skautą, skiltis gauna nurodymus į sekančią stotį.
Stotis - D, vadovas - Linas Sutkus, vieta - prie 
Miško brolių bunkerio griuvėsių.

Šioje stotyje skiltis turi išgelbėti “sužeistą” 
skautą kalnuose. Iš virvės reikia surišti neštuvų ir 
nešti sužeistąjį į statų šlaitą ir aplink kitas kliūtis. 
Kai sužeistasis nunešamas į saugią (nustatytą) vietą, 
skiltis atriša neštuvą, tvarkingai suvynioja virvę ir 
grąžina instruktoriui, ir gauna žemėlapį sekančiai 
vietai.
Stotis - E, vadovas - Vytenis Lietuvninkas, vieta - 
netoli “Lituanicos” virtuvės.

Čia reikia ištraukti giliame sniege įstrigusį 
automobilį. Mašinos vairas veikia, bet bėgiai 
neveikia. Vienai skilčiai automobilį išstumti yra per 
sunku. Vartojant takelažą ar kitas nemotorizuotas 
priemones automobilis turi būti trumpą distanciją 
nuvilktas ten, kur negilus sniegas.
Šis “Žiemos skautoramos” užsiėmimas tęsėsi visą 
popietę. Iš stoties į stotį viena skiltis keliavo pagal 
laikrodį (clockwise), kita - prieš (counter-clock
wise). Prityrusių skautų pagamintos rogės gerai 
išlaikė visą kelionę (gal dėl to, kad brolis Linas juos 
daugiau prižiūrėjo užsiėmimo metu?), o skautų vyčių 
rogės pakely prarado viršutinę dalį ir jų keleivis 

važiuodamas turėjo ant bėgių stovėti ir balansuoti. 
Ilgiausia ir sunkiausia kelionės dalis buvo nukeliauti 
iki seno bunkerio griuvėsių. Ši stotis buvo trečioji, 
per vidurį žaidimo. Ten susitiko abi skiltys, tai 
suprato, kad rungtynės labai artimos (the competi
tion was closely matched). Taigi, po beveik keturių 
valandų, ir jau sutemus (apie 6 v.v.) skirtumas tarp 
žaidimo užbaigimo pirmos ir antros vietos buvo tik 
90 sekundžių! Kelionė prasidėjo ir baigėsi prie 
ambulatorijos. Baigiant varžybas sulaukėm jūrų 
skaučių, kurios aplankė Rako stovyklavietę po 
“luge” rogučių iškylos netoli Muskegon, MI, apie 1 
vai. nuo Rako.

Gaila, kad sesės nepasiliko vakarienei. Visą 
popietę brolis Vytenis ruošė mums puotą. Jautiena 
iškepta ketaus puode (BBQ Beef brisket in cast-iron 
Dutch oven), keptos pupos ir obuoliai su mėlynėmis, 
kepti tešloje. Žinoma, po tokios smagios ir ilgos 
popietės, viskas buvo nepaprastai skanu. Po 
vakarienės - laisvalaikis. Prit. skautai, taip skaniai 
pavalgę, vėl buvo pilni energijos ir nemaža jų grupė 
išėjo važinėtis mažomis rogutėmis nuo Rako 
kalnelių. Skautai vyčiai turėjo laiko pasikalbėti 
įvairiomis temomis prie lauželio bei virtuvėje. 
Palyginant su penktadienio vakaru, poilsio metas 
anksti, apie 11:00 v.v

Sekmadienį kėlėmės anksti. Brolis Juozas 
vėl ruošė pusryčius su prit. skautais, o po pusryčių - 
tuoj prie susitvarkymo darbų. Apie 10:00 v.r. išsiriki
avome vėliavos nuleidimui. Brolis Edis išdalino 
paruoštas špilkutes tiems, kurie pirmą sykį dalyvavo 
žiemos iškyloje į Raką. Padarę nuotraukas, baigėm 
krauti mantą, užgesinom elektrą ir dujas, užrakinom 
pastatus. Beliko tik išstumti įklimpusį sunkvežimį į 
Hawley kelią. Tas darbas su 22 skautų pagalba sekėsi 
neblogai. Vienuoliktą valandą ryto, pagal tvarką, jau 
važiavom Čikagos link. Sustojom pietums Holland, 
MI, o antrą kartą New Buffalo, kur išleidom 
Danielių Mockaitį. Grįžom į Lementą apie 5:00 v.v.

Tikrai džiugu, kad toks didelis skaičius 
dalyvavo šių metų žiemos iškyloje. Ypač džiaugiuosi 
tais, kurie dalyvavo pirmą kartą. Mat, kai jau sykį 
tokioj iškyloj esi dalyvavęs, grįžti beveik kiekvien
ais metais. Kas nors stebuklingo - žiemos šalčiai 
ir sniegas Rako stovyklavietėje. Tikimės tęsti tą 
tradiciją ir 2011 metais.

Donatas Ramanauskas 
“Dariaus ir Girėno” d-vės draugininkas

* Nuotraukos s.fil. Vytenio Lietuvninko
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Tarp daugelio sukaktuvių 2009 metais, 45-ąjį gimtadienį 
turiningai atšventė ir “Kun. Gražinos” vyr. skaučių 
būrelis, Los Angeles, CA.

Spalio 24 d. skautininkų Violetos ir Mindaugo 
Gedgaudų namuose, Newhall, CA, įvyko ypatinga 
būrelio sueiga. Pasistiprinusios suneštomis vaišėmis, 
išklausėm dviejų vyr. skaučių kandidačių paruoštų temų, 
kodėl jos nori būti vyresniosiomis skautėmis. Jų 
nuoširdūs pasisakymai daugeliui išspaudė ašaras, o tuo 
pačiu kėlė ir džiaugsmą, kad mūsų būrelis vis auga ir, 
naujoms narėms jungiantis, - jaunėja... Artėjant rudens 
vakaro prieblandai, lyg miške apsuptos sodo medžių, su 
džiaugsmu užrišom mėlynuosius kaklaraiščius Vaivai 
Pažemėnaitei ir Daivai KazakeviČiūtei-Schuksta.

Tradicinė Kalėdinė sueiga vyko gruodžio 12 d. 
sesės Emos Dovydaitienės namuose, Los Angeles, CA. 
Nors tą dieną lietus pylė kaip iš kibiro, bet vistiek iš arti, 
ir iš toli suvažiavo gausus būrys sesių su vyrais ir 

svečiais. Gėrėjomės skoningai papuoštais stalais, eglute. 
Kaip ir kasmet dalyviai suaukojo nemažą sumą pinigų 
Paparčių vaikų globos namų auklėtiniams-skautukams, 
kad jie galėtų aktyviai dalyvauti skautiškoj veikloj 
Lietuvoje. Brolio Kęsto Reivydo vedami, giedojom 
Kalėdines giesmes bei dainas, o pabaigai trūkom iš juoko 
dainuodamos jo sukurtą apie mus dainą (Pagal “Rudolfas 
Raudonosis Reindyras”). Čia vienas stulpelis - “...mes 
esam Gražinietės, senstame labai kukliai, neskelbiame 
mes amžiaus, trisdešimt maždaug gerai...”

Padėka mūsų jaunoms vadovėms sesėms Audrai 
Reivydienei, Darijai Francesco, Laimai Balchienei ir 
Laimai Sturonaitei. Sesių Audros Reivydienės ir Vandos 
Zelenienės rūpesčiu buvo paruoštas ir išspausdintas 
leidinėlis mūsų būrelio 45-ajam gimtadieniui atžymėti. 
Kaip brolis Kęstas savo dainoje mums linki: “...tegu 
dešimtieji būna mums geriausi!...”

Sesė Birutė P.

“Kun. Gražinos ’’ vyr. skaučių būrelis spalio 24 d. Naujos vyr. skautės - sesės Daiva ir Vaiva stovi antra ir trečia iš dešinės.
Nuotr. s.fil. Inos Petokienės
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Skautybės mintis - savanoriškai tarnauti artimui
45-kis metus kartu skautiškai bendravusios “Kum 
Gražinos” vyr. skaučių būrelio sesės, Los Angeles, 
išleido dailų leidinėlį, kuriame labai vykusiai 
atlikta jų turiningos veiklos suvestinė.

Medžiagą leidiniui paruošė v.s.fil.
Audra Reivydienė, tekstas - v.s. Vandos 
Zelenienės, nuotraukos - s.fil. Inos 
Petokienės.

v.s. Vanda Zelenienė leidinio 
pradžioje rašo: “Skautiško gyvenimo 
didžioji prasmė mus visas žavi; ir jaunas 
ir senas, taip pat ir jungia, ir įpareigoja 
nenuleisti rankų sunkiais metais. Šiandien 
galime pasidžiaugti, kad “Kunigaikštienės Graži
nos” vyresniųjų skaučių būrelis dar gyvastingas ir 
darbingas!”

ps. Aldonos Palukaitienės sumanymu būrelis 
buvo įsteigtas 1964 m. sausio 5 d. Pirmoje sueigoje 
dalyvavo devynios sesės. Su didėjančiomis gretomis, 
augo ir “Kum Gražinos” būrelio darbai. 1987 metais 
būrelis apdovanotas Pažangumo žymeniu. Sesė 
Zelenienė leidiny rašo apie būrelio suruoštas gausybę 
parodų, paskaitų. Jos suruošė net “Draugo” dienraščio 
romano premijos įteikimo iškilmes ir koncertą. Lietuvai 
atgavus laisvę, naujai įsteigtai gimnazijos bibliotekai 

s*'
t

w

Mariampolėje, pasiuntė 400 svarų knygų, ir iki dabar 
Kalėdinės sueigos metu surenka aukas skautams 

Lietuvoje. Taip pat ir nuosavoji Rambyno 
stovyklavietė nuolat gauna šių sesių paramą. 

Lėšas tam jos uždirba dalyvaudamos 
Lietuvių dienose bei Kaziuko mugėse 
ruošdamos pietus, vaišindamos 
kepsniais.
Leidiny spausdinami literatūros kritiko 
Prano Visvydo žodžiai iš “Draugo” 

dienraščio: “Turbūt nesuklysiu pasakęs, 
jog Kunigaikštienės Gražinos vyresniųjų 
caučių būrelis Los Angeles savo kultūrine 

veikla pralenkia bet kurią organizaciją. Šalia 
kitiems parankių balių, jos savo energiją nukreipia 
kūrybinei! pusėn; surengia naudingas paskaitas, dailės 
parodas, knygos sutiktuves, atidaro biblioteką”.

Paskutiniame puslapyje prisimenamos 15 sesių, 
kurios jau išėjusios Namo...
Apžvalgą sesė Zelenienė užbaigia: “Skautybės mintis 
- savanoriškai tarnauti artimui, išlaikė būrelio veiklą 
dinamišką ir savitarpio draugystes stiprias, sumaniai 
vadovaujant pasišventusioms vadovėms, kurių priskait- 
oma trisdešimt. Lai Viešpaties Palaima lydi mus visas”.

Metinė Ramiojo vandenyno rajono sueiga

Nešamos žvakės Sausio 13 minėjime šv. Kazimiero bažnyčioje

Metinė Ramiojo vandenyno rajono sueiga, Los Angeles, įvyko 2010 
m. sausio 10 d. “Palangos” ir “Kalniškių” tuntai, sesės ir broliai 
skautininkai bei vyresnieji, skautai akademikai su vėliavomis da
lyvavo šv. Mišiose šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Buvo min
ima Sausio 13-ji. Prie altoriaus buvo pastatytos didelės 1991 m.

sausio 13 d. Vilniuje žuvusiųjų nuotraukos. 
Skautai skaitė Mišių skaitinius. Gražias 
apeigas suorganizavo s.fil. Jūratė Venckienė. 
Minėjime dalyvavo dr. Liucija Baškauskaitė, 
anomis skausmo dienomis viena iš pirmųjų 
pranešusi pasauliui per televiziją apie sausio 
tryliktosios įvykius.

Po Mišių vyko vaišės Lietuvių Tautiniuose 
namuose ir tada iškilminga sueiga. Paukštyčių 
“Kregždžių” draugovės draugininkės vyr.sk. 
Kendros Kiršonytės paruoštos, jaunesniosios 
skautės įžodį davė Simona Zauniūtė, Alina 
Variakojytė, Erika Gedgaudaitė ir Saulė 
Baipšytė. Skautininko įžodį davė buvęs 
“Kalniškių” tunto tuntininkas s.v. Marius 
Anelauskas. Įžodžiui vadovavo amžiumi 
vyriausias, buv. LSB Vyr. Skautininkas, v.s.fil. 
Eugenijus Vilkas, o žalią kaklaraištį broliui
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Mariui užrišo rajono vadas v.s.fil. Vytenis 
Vilkas. Pasveikinti į skautininko laipsnį 
pakelti ps.fil. Juozas Venckus ir ps. Kęstas 
Reivydas.

50 metų Skautavimo ženkliukus rajono 
vadas įteikė s.fil. Jūratei Venckienei, 
s.fil. Juozui Venckui, ps.fil. Zigmui Viskatai, 
ps. Mindaugui Gedgaudui. “Anykščių 
šilelio” vilkiukų draugovės adjutantas 
s.v. Arūnas Bruožis apdovanotas Tėvynės 
Sūnaus žymeniu.

Kaip visada, penkios skautės ir penki 
skautai, sakydami Skautų Įstatus, uždegė 
dešimtį žvakių. Linksmą “muzikinių 
kėdžių” žaidimą paukštytėms ir vilkiukams 
dainuodami pravedė skautai vyčiai. Žaidimą 
laimėjo vilkiukas Dante Scola.

Su Ramiojo vandenyno rajono vado 
v.s.fil. Vytenio Vilko linkėjimais gražiems 
veiklos metams, sueiga baigta bendrame rate 
giedant “Ateina naktis”.

VV.
*Nuotraukos s.fil. Inos Petokienės

"Kalniškių ” ir "Palangos ” tuntai pamaldose Los Angeles

Apdovanoti broliai ps Mindaugas Gedgaudas, ps.fil. Zigmas Viskanta, 
s.jil. Juozas Venckus, s.y. Gintaras Prišmantas irs. KęstasReivydas.

"Kalniškių” tunte daug skautų vyčių!
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LOS ANGELES

Skautininko įžodį pravedė v.s.fd. Eugenijus Vilkas; 
šalia - v.s.fd. Irena Vilkienė.s. v. Mariui Anelauskui žalią kaklaraištį uždeda v.s.fd. Vytenis Vilkas. 

Kairėje - v.s.fd. Daina Kasputienė ir s.jil. Jūratė Venckienė

“Anykščių šilelio'' vilkiukai su vadovais
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Skautams vyčiams dainuojant, žaidžiam "muzikines kėdes

Džiaugiamės!
“Amerikos lietuvis” laikraštyje Audronė Simanonytė rašo 
apie buvusį Ramiojo vandenyno rajono LSB Atstovą s. fil. 
Juozą Venckų.

Labai įdomus straipsnis. Rašoma, kad brolis Juozas, 
šalia inžinieriaus profesijos, šeimos bei darbo skautų orga
nizacijoje, 23 metus yra paaukojęs “Search and Rescue” 

komandos darbams Los Angeles priemiestyje Montrose. 
Toji komanda priklauso Los Angeles policijos departamen
tui ir jos pagrindinis darbas yra gelbėti pasiklydusius, į 
nelaimę patekusius žmones Kalifornijos parkuose/kalnuose.

Džiaugiamės, didžiuojamės ir viso geriausio Broliui 
Juozui linkime! ...

Įdomi sueiga dailininkės namuose
Š.m. vasario 20 d. “Kun. Gražinos” būrelis susirinko 
įdomiai sueigai dail. Irenos Raulinaitienės namuose, 
Glendale, CA. Sueigoje dalyvavo, Violetos Gedgau
dienės lydima, dienraščio “Draugo” vyriausioji redak
torė dr. Dalia Cidzikaitė, kuri sekančią dieną buvo 

Vasario 16 minėjimo prelegente Los Angeles. Gražini- 
etėms buvo gera proga susipažinti su viešnia, pateikti 
keletą klausimų, o redaktorė Dalia prisipažino pirmą 
kartą dalyvaujanti skaučių sueigoje.
Dailininkė Irena Raulinaitienė supažindino mus su
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Dail. Irena Raulinaitienė rodo naujai atspausdintą jos mamos 
paruoštą knygą “Dainos ”

grafikos menu, ypač su spausdinimo technika. Jos 
namai išpuošti pačios ir daugelio kitų menininkų dar
bais, kad jautėmės lyg muziejuje. Irena mėgsta gėlių, 
gamtos temas, o tas darbas, pakeitus spalvų kombi
naciją, įgauna naujas savybes. Prie darbo stalo Irena 
demonstravo spausdinimo eigą ir kiekvienai dovanojo 
po miniatiūrinį paveikslėlį, tinkamą pasveikinimui ar 
dovanėlei, o visam būreliui - didelį paveikslą.

Turėjome dar vieną viešnią, buvusią čikagietę sesę 
Ireną Šerelienę, kuri dabar gyvena netoli Los Angeles. 
Be to vis didėja mūsų būrelis jaunesnių vyr. skaučių 
skaičiais. Tai yra maloni viltis, kad “Kun. Gražinos” 
būrelis Los Angeles dar ilgai veiks ir gyvuos.

Sesė Birutė
*Nuoti: s.fil. Inos Petokienės

Sesės Darijos vadovaujamos, planuojame Kaziuko mugės darbus

“Draugo ” vyz: redaktorė dr Dalia Cidzikaitė ir 
v.s. Birutė Prasauskienė

Svečiai iš Čikagos

CLEVELAND

Akademinio skautų sąjūdžio vadijos pirmininkas fil. 
Vytenis Kirvelaitis ir Filisterių skautų sąjūdžio 
pirmininkė fil. Svajonė Kerelytė apsilankė Clevelando 
Akademikų skyriaus pirmoje šių metų sueigoje. 
Svajonė Kerelytė labai džiaugėsi gausiu clevelandiečių 
dalyvavimu šioje sueigoje, jų veikla bei entuziazmu. 
Vytenis Kirvelaitis įdomiai parvedė dalyvių tarpusavio 
susipažinimą. Pirmininkų lankymosi tikslas yra 
palaikyti gyvus ryšius su įvairių miestų skyriais ir juos 

informuoti apie Akademinio skautų sąjūdžio ateities 
darbo planus.

Visiems skyriams labai svarbus tikslas yra 
kandidatų paruošimas. Studijuojantis jaunimas yra 
išsiblaškęs po įvairius universitetus, tad tradicinės 
sueigos yra labai sunkiai įgyvendinamos. Jau yra 
įsteigta internetinė svetainė kandidatų ruošimui. Joje 
galima rasti pamokas (modules), įvairių temų 
aprašymus, kuriuos įstojantys kandidatai gali peržiūrėti.
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Tai būtų tik viena programos dalis, o antroji būtų aki
vaizdinės sueigos, kurios papildytų pasiruošimą. Labai 
džiaugiamės, kad toks reikalingas ir praktiškas projek
tas yra paruoštas, nes jis tikrai palengvins skyrių veiklą.

Akademinis skautų sąjūdis šiais metais rengia 
visuotinį narių suvažiavimą, kuris vyks balandžio 
16-18 dienomis, Doubletree Hotel Crystal City, 

Washington, DC. Suvažiavimo šūkis yra “Atnaujink 
savo pasižadėjimą!” Visi nariai yra kviečiami dalyvauti.

Clevelando Akademikų skautų valdybą sudaro 
filisteriai dr. Stepas Matas, Mylita Nasvytienė ir Danutė 
Liaubienė.

s.fil. Irena Gedrienė

Filisterių sueigoje Clevelande. Pirmoje eilėje: Irena Gedrienė, Vytenis Kirvelaitis, Danutė Liaubienė, Vaiva Mildažienė; antroje 
-Algis Gedris, Vincas Taraška, Rasa Taraškienė, Marytė Puškorienė, SvajonėKerelytė, Amanda Muliolienė, Rimgailė Nasvytienė, 
Mylita Nasvytienė, dr. Rauda Gelažienė, dr. Giedrė Matienė; trečioje - Jurgis Šenbergas, dr. Stepas Matas, Edis Kižys, Algirdas 
Muliolis, Jonas Totoraitis, Rimas Minkūnas.

*Nuotr Donato Nasvyčio

Šaltą ir vėjuotą, pavasario pamirštą rugpjūčio 27 
dienos rytą, susirinko 20 skautukų ir “Aušros” 
tunto vadovai išvykai į ūkį - “Fairfield Farm” 
Sydnėjuje. Šaltas oras neatbaidė šių entuziastiškai 
pasiruošusių vaikų, ir šypsenos spindėjo iš po ša
likų ir tvirtai užmaukšlintų kepurių. Dienos bėgyje 
buvo numatyta atlikti daug įdomių užsiėmimų, o 
svarbiausia - pabendrauti su ūkio gyvuliais. Juk 

skautas - gamtos draugas.
Pirmas darbas buvo pripildyti gyvulių 

lovius ėdalu. Nelengva tai buvo atlikti, nes alkani 
ūkio gyventojai, neturėdami kantrybės, stumdėsi, 
kriuksėjo, mykė. Skautukai džiaugsmingai kikeno 
šioje šurmulynėje, taip staigiai užsidirbę 
populiarumą. Po to reikėjo karvę melžti. Skautai 
šauniai užsiėmė šiuo darbu ir neužilgo girdėjosi
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“čiurkšt”, “švirkšt” į 
kibirėlį didžiam karvės 
pasitenkinimui.

Visi stebėjo aviganių 
šunų pasirodymą. Šie 
nuostabūs šunys lakstė 
ant avių nugarų ir karts 
nuo karto kuštelėdavo 
joms į kojas, kol jas 
suganė atgal į tvartą. 
Kažkaip per visą šį 
pasirodymą, visai šalia 
susisukusi raudonpilvė 
juoda gyvatė ramiai 
šildėsi saulėje.

Brolis vytis šefas 
ir padėjėjai paruošė 
skanius karštus BBQ 
pietus. Ūkio darbais 
persidirbę ir šalto vėjo 
išblaškyti visi gardžiai 
prisivalgė. Reikėjo 
pasisotinti, nes toliau 
laukė dar daugiau nuo
tykių. Stebėjome avių 
kirpimą ir apgailestavom 
matydami vargšes ave-

Vasario 16-ąjq Lietuvių skautų brolijos Vadas s.fil. Tomas Dundzila šventė Sydney, 
Australijoje su "Aušros ” tunto skautais ir skautėmis. Priekyje stovi Dominic, antroj eilėj - 
Ieva, Giorgia, Emilija, Magdalena, Daniella, Briano, s. Marina, trečioj eilėj - Jonas, Dana, 
Jonas, Natalia, s. Audrutė, s. Darius, Lara, s. Kristina, s. Tomas J. ir Brolijos Vadas 
s. fil. Tomas D.

les, praradusias šiltą kailį ir drebančias nuo šalčio. 
Botago kirčiai skambėjo kaip griaustinis. Sunku 
patikėti, kad ir treneris, ir šuo tiek pripratę prie šio 
pasirodymo, kad kai botagas išlupo šaką iš šuns 
nasrų, nei šuo, nei žmogus nekrūptelėjo. “Darže
lyje” skautai patyrė jaunųjų gyvulėlių smalsumą ir 
džiaugėsi, kai ožkutės šokinėjo aplink ir vištos 
tūpė jiems ant kelių.

Šiame ūkyje gyvena ne tik ūkiniai gyvuliai, bet 
ir Australijos laukiniai gyvūnai: emu, kengūros, 
alpaca ir kupranugariai. Skautams buvo proga

pasiklausyti informacijos apie koalas ir jų 
apgailėtiną nykimą. Tai girdint visi nuliūdo, ir 
proga paglostyti čia gyvenančią koalą tapo net 
aitresnė.

Paskutinis šios nuostabios išvykos užsiėmimas 
buvo pasivažinėjimas ant šieno vežimo. Visų 
dantys kaleno, kepurės nuo galvų krito, pilvai 
apsisuko nuo vežimo kratymo. Bet šypsenos, 
šypsenos puošė kiekvieną veidelį!

Sesė Elena ir sesė Dovilė 
*Šį straipsnį iš Australijos lietuvių savaitraščio 

"Mūsų Pastogė ” atsiuntė v.s. Nijolė Užubalienė.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Sidnėjuje
604 kilometrų kelionė siekiant keliautojo specialybės

0 km - užrakinu namo duris.
8 km - Lipu į tarpmiestinį auto
busą Canberros centre. Autobusas 
gan pilnas, bet antroje eilėje yra 
laisva vieta Šalia jaunos moters. 
Atsisėdu ir laukiu kada pradėsime 
važiuoti. Šalia manęs sėdinti mo
teris turi kelis auskarus ausyse. 

Lūpoje ir antakyje irgi žiedai bei 
smeigtukai. Ranką ir kaklą puošia 
įvairios tatuiruotės. Per trijų va
landų kelionę ji beveik visą laiką 
snaudė, kaip ir dauguma kitų 
keleivių.
291 km - Išlipu Sidnėjaus cen
trinėje traukinių stotyje. Pasiimu 

savo kuprinę ir einu į miesto 
traukinuką. Aplink žmonės iš viso 
pasaulio. Matosi daug azijietiškų 
veidų. Nusipirkęs bilietą, einu į 
peroną. Ten yra ekranai, kuriuose 
pranešama kada atvyks sekantys 
trys traukiniai ir nurodo jų 
maršrutą. Reiks palaukti mano
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traukinio 15 minučių. Dviejų 
aukštų traukinys laiku atvyksta, 
sargas sušvilpia švilpuku praneš
damas, kad keleiviai saugiai 
sulipę ir duris galima uždaryti. 
Riedam į priekį, stojam Redfern 
stotyje. Riedam į priekį, stojam 
Erskineville. Riedam į priekį, 
stojam St. Peters ir 1.1.
315 km - Yagoona stotis. Išlipęs 
iš traukinuko, lipu laiptais į viršų 
pasiekti gatvę. Apsidairau ir einu 
link autobuso stotelės ženklo. 
Pagal tvarkraštį, autobusas Nr. 
907 pravažiuoja 4 ir 34 minutės 
po valandos. Neskubiai einu šali
gatviu. Tuo momentu pasirodo 
autobusas, bet dar reikia pereiti 
per gatvę ir apie 50 metrų bėgti, 
kad pavyčiau. Nutariau nebandyti.

Priėjęs stotelę, nusiimu kuprinę 
ir žvalgaus. Priešais mane - KFC 
(Kentucky Fried Chicken), šalia 
jos IGA maisto parduotuvė ir 
arabų Halai mėsininkas. Mano 
gatvės pusėje - azijietiškos ben
drovės: maisto parduotuvė, kėdžių 
parduotuvė, buhalterijos ben
drovė. Už jų vėl arabai. Stoviu 
tarptautiniame, darbininkų klasės 
rajone. Netoli sustoja sunkvežimis 
ir darbininkai iškrauna vandens 
butelius, ir pristato juos krautuvės 
savininkui. Pravažiuojantis vyrukas 
pastebi beeinantį draugą, stabteli 
ir, nuleidęs mašinos langą, 
pasišnekučiuoja. Motinos perkasi 
vaisių ir duonos, ir neša maišelius 
namo. Vaikai praeina, įsuka į 
krautuvėlę, po kelių minučių 
išeina ledus laižydami. Mes visi 
panašūs, nepaisant mūsų odos 
spalvos, algos ar gyvenvietės.
324 km - Jau persirengęs į uni
formą ateinu į Sidnėjaus lietuvių 
klubą “Dainavą”. Gražiai įrengtas 
restoranas, o už jo salė, kurioje 
vyks Vasario 16 minėjimas. 
Kelios minutės prieš programą 
prisipildo salė. Prie scenos Aus

tralijos valstybinė ir Lietuvos 
tautinė vėliavos. Scenos gilumoje 
gražus, didelis Vytis dengia sieną. 
Programos vadovas, buvęs jūrų 
budys Vytautas Juška, dabar 
Sidnėjaus LB pirmininkas, tarė 
įvadinį žodį ir pakvietė s.v. kun. 
Hermaną Šulcą sukalbėti maldą. 
Po jo dalyvius pasveikino garbės 
svečias, Lietuvos ambasadorius 
Australijoje, Naujojoje Zelandi
joje ir Japonijoje, Dainius 
Kamaitis. Seka pilna ir įvairi 
programa: deklamavo artistai ir 
poetai, dainavo ir šoko mokyklos 
vaikai, dainavo chorai, duetai, 
solistai, skambino pianistai ir 
šoko tautinių šokių grupė.

Pertraukos metu netikėtai 
susipažinau su s. Viktoru Šliteriu. 
Išsiaiškinome, kad esu ne sykį 
stovyklavęs su jo dukra Daina 
Šliteryte-Mattis, kuri buvo 
laužavedė Jubiliejinėje stovykloje 
2003 m. Po programos labai 
maloniai pavakarieniavome su 
sesėmis v.s. Dana Lynikiene ir 
s. Birute Prašmutaite, kurios buvo 
atvykusios iš Melbourne. Sesė 
Dana yra “Džiugo” tunto tun- 
tininkė. Ją susipažinau Tautinėje 
stovykloje 2008 m. Sesė Birutė 
yra Melbourne skautininkų,-ių 
ramovės pirmininkė, o ją susi
pažinau jaunimo kongrese prieš 
daugelį metų. Su mumis smagiai 
praleido vakarienę buvusi paukš
tytė dr. Angonita Grincevičiūtė- 
Wallis, dabartinė Australijos LB 
pirmininkė. Graži, iškilminga 
šventė. Labai džiaugiuosi, kad 
galėjau dalyvauti.
336 km - Sekantį rytą su žmona 
stovėjome prieš šv. Joachimo 
mokyklos vartus, kurie buvo 
užrakinti. Palaukėm 10-15 min
učių ir pradėjau abejoti ar esame 
teisingoj vietoj. Užklausiau 
praeinantį vyrą ar šalia mokyklos 
yra bažnyčia, o jis sako, kad 
bažnyčia už kelių kvartalų ir 

nurodė, kaip ją pasiekti. Patyriau 
dvi geras pamokas. Pirma, kad 
Google žemėlapiai ne visada 
tiksliai parodo, antra, kad vietiniai 
žmonės gali geriau patarti nei 
internete surašyta.
337 km - Prie bažnyčios pa
matėme besirenkančius unifor
muotus skautus ir netrukus 
prasidėjo trumpa “Aušros” tunto 
sueiga. Tuntininkė s. Kristina 
Rupšienė iškvietė vyr. skautes 
kandidates Giorgia Gakaitę, Ievą 
Petraitytę ir prit. sk. Larą Kains 
į priekį, o Vyriausios skautininkės 
pavaduotojas įteikė joms 
Pažangumo žymenį. Įspūdis labai 
geras. Visos sesės švariomis, 
tvarkingomis uniformomis, graži
ais kaklaraiščiais ir panašiomis 
ilgomis kojinėmis. Atrodė, kaip 
grynos skautės. Pastebėjau, kad 
jos visos kalba lietuviškai. Šaun
uolės! Įsakyme paminėti ir keturi 
kiti apdovanoti skautai, kurie jau 
gavo žymenį ar turės palaukti 
stovyklos - s.v. Darius Kazokas, 
prityrusios skautės Natalija Lee, 
Magdalena Sonios ir Elvis Jaram- 
inaitė.

Prieš baigiant sueigą, sušukom 
trumpą video, kuris randasi 2010 
m. kovo mėn. Brolijos tinklapyje, 
ir tada nužygiavom į bažnyčią. 
Visas tuntas dalyvavo procesijoje 
su vėliava. Kartu ėjo Lietuvių 
Bendruomenės ir sportininkų 
atstovai, o visus sekė kun. Šulcas.

Pamokslo metu kun. Šulcas 
papasakojo apie savo gyvenimą 
Ruandoje, kur jis kelis dešimt
mečius yra misionierius, yra 
įsteigęs našlaičiams globos 
namus, amatų mokyklą ir gimnaz
iją. Kalbėjo apie šv. Kalėdas ir 
gyvą prakartėlę. Vienais metais 
nebuvo naujai gimusio berniuko, 
kurį būtų galima paguldyti 
prakartėlėj, tai tą garbingą vietą 
užėmė naujai gimusi mergytė.
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2009 metais krūmuose buvo ras
tas paliktas silpnutis kūdikis, kuris 
prie geros priežiūros sustiprėjo ir 
jam teko gulėti prakartėlėje per šv. 
Kalėdų mišias. Salia tų sim
bolinių, griaudingų ir laimingų 
pasakų, kun. Šulcas paminėjo Jau
nimo namus Kretingos rajone, kur 
suvažiuoja vaikai iš asocialių 

šeimų ir vasarą ten vyksta jau
nimo stovyklos. Kunigas Šulcas 
yra įgyvendinęs skautų vyčių 
Tradicinės dainos žodžius:
Šventi darbai, eime, draugai
Reikia skubėt, dirbti, krutėt,
Šelpti vargšus, šviesti mažus -
Tai mūs darbai, tai reikalai.

604 km - Be nuotykių mūsų auto
mobilis įsuko į namų kiemą. Ilgai 
liks šios prasmingos kelionės šilti 
prisiminimai.

Brolis Keliautojas

MELBOURNE

“Džiugo” tunto
“Lietuvių didvyrių” stovykla

Pirmoji Lietuvių skautų sąjungoje 2010 m. stovykla

Stovyklautojai ir svečiai po vėliavų nuleidimo "Lietuvių didvyrių" stovykloje 2010 m. sausio 3 d. kairėje stovyklos 
virš. j.b. Tadas Adomavičius, Australijos rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis, Brolijos atstovas Australijoje 
v.s. Narcizas Ramanauskas.

Prie Yarros upės, Clifford Park stovyklavietėje, Wonga 
Park, sausio 2-7 dienomis stovyklavo virš 60 skautų. 
Stovyklai vadovavo: viršininkas j.b. Tadas Adamav- 
ičius, adjutantas s.v. Vytautas Krivickas, iždininkas j.b. 
Žydrūnas Strazdauškas. Paukštyčių vadovė ps. Dona 
Gaylard, vilkiukų - j.b. Saulius Balnionis, skaučių - 
vyr.sk. Danielė Milvydaitė, skautų-j.b. Darius Pranck- 
ūnas, vyr. skaučių - vyr.sk. Elena Tamašauskaitė, 
skautų vyčių - s.v. Arūnas Mickus. Randarbių vadovė 
vyr.sk. Irta Strazdauskienė, o Australijos rajono Seser

ijos atstovė v.s. Rasa Statkuvienė buvo stovyklos 
programos vadovė.

Pastovyklių vardai: paukštyčių - “Birutės”, 
vilkiukų - “Romo Kalantos”, skaučių - Lietuvos Prezi
dentės “Dalios Grybauskaitės” vardu, skautų - “Karali
aus Mindaugo” ir krepšininko “Šarūno Jasikevičiaus” 
vardu, vyresnių skaučių - “Birutės Galdikas”, skautų 
vyčių - “Vytauto Didžiojo”, jūrų budžių - “Dariaus ir 
Girėno”, skautininkų - “Žydrūno Savicko” (stipriausias 
pasauly asmuo).

ŽIEMA/WINTER 2010 37 SKAUTŲ AIDAS

37



Svečių dieną, sausio 3, įvyko v.s. Birutės 
Prašmutaitės sušauktas skautininkų posėdis. Pavakary 
kun. Algirdas Šimkus aukojo šv. Mišias. Jis pasidžiaugė 
dideliu ir gražiu jaunų šeimų būriu ir kvietė visus 
lankytis sekmadieniais lietuviškose pamaldose 
šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje. Ps. Zita 
Prašmutaitė paruošė liturginius skaitinius, kuriuos 
gražiai atliko skautų ir skaučių atstovai iš kiekvieno 
šlipso grupės. Eukaliptų miško skliautuose nuostabiai 
skambėjo giesmės “Kažkas verkia, ar girdi?” ir “Sutelk 
mus, Viešpatie, būrin”. Po šv. Mišių girdėjosi kukabūrų 
“kalbėjimas”.

Trijų-ketverių metų vaikai, su tėvais skautais 
permiegoję stovykloje, gavo baltus aguonyčių ir 
gintarėlių kaklaraiščius. Jais pasipuošė ir didžiavosi 
Ava Šimkutė, Sam kukaitis ir Mantas Kasperiūnas. 
Paukštyčių įžodį davė Milda Šimkutė ir Ieva Braden, 
vilkiuku tapo Kęstutis Čelna, skauto įžodį davė Tomas 
Adamavičius ir Aleksas Čelna, prityrusių skautų - 
Kotryna Celikaitė, Benita Strazdauskaitė, Linas 

Brazdžionis (Geelong), Vytas Milvydas (Brisbane), 
Mikas Simankevičius ir Aleksas Tigani (Geelong).

Į stovyklą iš Perth, Vakarų Australijos, su dviem 
dukrom, aguonyte Ava ir paukštyte Ella atvyko vyr.sk. 
Rita Caldwell, o iš Townsville, Queensland, - vyr.sk. 
Danielė Milvydaitė.

Stovykloje laikas nepastebimai linksmai prabėgo, 
nes buvo įvairių užsiėmimų - skautų programos, 
žaidimai, iškylavimai, maudymasis Yarros upėje, 
ženklų kelionė, kliūčių žaidimas. Sočiai ir gardžiai 
visus maitino keturi stiprūs skautininkai, be atvangos 
darbavęsi virtuvėje - Rimas Skeivys, Povilas 
Kviecinskas, Algis Milvydas ir Juozas kukaitis. 
Pirmąja pagalba rūpinosi j.b.dr. Andrius Pranckūnas.

Tunto vardu dėkoju visiems vadovams ir skautų tė
vams, kurie prisidėjo prie stovyklos darbų ir pa
sisekimo.

i’.s. Danutė Lynikienė 
“Džiugo” tunto tuntininkė

* Straipsnį ir nuotrauką iš "Tėviškės Aidų” 
Australijoje, atsiuntė j.v.sjil. Vytautas Vaitkus.

IŠLYDĖTI...

Cleveland, OH, 2009 m. rugpjūčio 28 
d. mirė s. Salomėja Šeporaitytė- 
Knistautienė. Tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui ji pasižadėjo 1932 m. 
Kaune. Visą savo gyvenimą ji 
aktyviai dalyvavo skautiškoje veik
loje, atlikdama savo pareigas, pažadus 
ir įgyvendindama skautų įstatus. 
Vadovai greit pastebėjo jos darbštumą 
bei gabumus ir ji buvo siunčiama į 
apylinkės vadovų lavinimo kursus. 
Buvo paskirta vadovauti skaučių 
draugovei, kuriai priklausė skautės 
amžiumi už ją daug vyresnės. į skautų 
eiles stoti Salomėją paragino v.s. 
Dominika Kesiūnaitė.

Jauna Salomėja turėjo svajonę, ji 
troško išmokti skraidyti. Kai 1937 
metais Amerikos lietuviai padovanojo 
Lietuvai lėktuvą ir lakūnas M. Vaikus 
jį nuskraidino į Lietuvą, Salomėja 
dalyvavo šios dovanos įteikimo 
ceremonijoje. Su dideliu dėmesiu ji 
stebėjo, kaip du lakūnai ratu apskrido 
aplink Kauno miestą. Ji tuoj prisistatė 
oro kapitonui Audroniui ir pareiškė 
savo norą išmokti skraidyti. 
Užpildžius reikiamus dokumentus, už 
savaitės, šeštą vai. ryte ji pakilo

s. Salomėja Knistautienė

lėktuvu pirmą kartą. Skrydis padarė 
nepaprastą įspūdį ir ji nutarė pati 
išmokti skraidyti. Paskirtas instrukto
rius visaip bandė ją nuo to atbaidyti. 
Skrisdamas jis vartė lėktuvą kiek 
įmanydamas ir po pusvalandžio 
skraidymo, Salomėja išlipo iš lėktuvo 
išbalus, kaip linas, ir linksmai pasakė, 
kad tas jos neatbaidys. Skraidymo 
pamokos vykdavo 6 v.r., o po to 
skubėdavo į pamokas Kauno 3-je 
gimnazijoje. Salomėja sėkmingai 

išlaikė lakūnų egzaminus ir nepriklau
somoje Lietuvoje tarnavo aviacijoje, 
buvo pirmoji skautė lakūnė ir viena iš 
penkių moterų rezervisčių.

Salomėja yra pasakius, kad 
daugumai žmonių patinka gyventi 
prisiminimais, bet ji galvodavo apie 
tai, ką būtų galima rytoj geriau 
padaryti negu, kad vakar padarė.

Karo banga nunešė šeimą į 
vakarus. Gyveno Frankfurte ir 
Wuertzburge, Vokietijoje, Australijoje 
praleido dešimt metų ir gyvenimo 
kelionę užbaigė Cleveland, OH.

Salomėja su vyru Antanu užaug
ino sūnų Antaną ir dukrą Gražiną. 
Clevelande ji tęsė skautišką darbą 
skaučių eilėse kaip skautininke ir 
židinietė. Daug laiko ir energijos skyrė 
visuomeniniams darbams, priklausė 
įvairioms organizacijoms ir padėdavo 
iš Lietuvos atvažiavusiems įsikurti 
šiame krašte.

Clevelando skautija reiškia gilią 
užuojautą dukrai Gražinai, sūnui 
Antanui ir jų šeimoms.

s.jil. Irena Gedrienė
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IŠLYDĖTI...
Algirdas Trinkūnas

mirė 2010 m. sausio 5 d., Lemont, IL, sulaukęs 78 metų.
Brolis Algirdas į lietuviškąją skautybę įstojo 1946 
m. Nuertingene, Vokietijoje. Buvo skautu “Ged
imino pilies” tunte iki 1947 m., kai “stovykla” 
buvo perkelta į Schwaebisch Gmuend, kur ir to
liau veikė “Gedimino pilies” tuntas.

1947 m. su tunto skautais - Remigijum 
Vizgirda, Kęstučiu Mikėnu ir Vytautu Germanu 
dalyvavo Pasaulio skautų Jamboree (Taikos Jam
boree) Moisson, Prancūzijoje ir ten grojo ako
rdeonu lietuvių skautų pasirodymuose. 1948 m. 

dalyvavo III Tautinėje stovykloje, Alpėse ir buvo 
savo tunto pastovyklei maisto gamintoju.

Draugų vadinamas “Sanča”, brolis Algir
das buvo nuolatinis skautų tautinių šokių grupės 
akordeonistas.

Iš veiklos Amerikoje paminėtina, kad 1966 
m. Algirdas Trinkūnas buvo pirmojo Pasaulio li
etuvių jaunimo kongreso ruošimo komiteto nariu.

AN

Skautų tautinių šokių grupė Schw. Gmuende 1948 m. Pirmoj eilėj:
A. Rudžiūnas, E. Keraitis, V. Germanas, A. Dundzila. Antroj - R. Nelsas, L. Radžiūnas, 

akordeonistas Algirdas Trinkūnas, R. Vizgirdas ir K. Mikėnas.

s. Aleksandra Žukaitė-Švarienė
mirė 2010 m. sausio 8 d., Lemont, IL, sulaukus 95 metų.

Sesė Aleksandra, baigusi skaučių vadovių kursus, 
Adelbodene, Šveicarijoje, 1935 m. buvo “Birutės” 
draugovės draugininke Kaune; pakelta į paskau- 
tininkės laipsnį. Studijuodama Vytauto Didžiojo 
universitete, ji buvo “Filia Lituaniae” korp. 
pirmininke.

Vokietijoje, 1946 m. naujai įsteigtos vadovų 
ir vadovių mokyklos instruktorė ir LSS Tarybos 

narė 1948 m.
JAV, Chicagoje sesė Aleksandra 1954 m. 

buvo “Aušros vartų” tunto, “Aušros” stovyklos 
viršininke, Peewaukee, Wise. 1955 ir 1956 m. - ūkio 
skyriaus vedėja tunto stovyklose. 1961-1966 m. s. 
Aleksandra Švarienė buvo Lietuvių skaučių seseri
jos vadijoje tiekimo skyriaus vedėja.

AN
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v.s. Juozui Maslauskui išėjus Namo...
1970 m. pirmą laišką gavau iš nepažįstamo LSS skautų vadovo Anglijoje - Juozo Maslausko. Jis pasveikino 
mane perėmus Seserijos Vyr. Skautininkės pareigas ir pažadėjo palaikyti nuolatinį ryšį, informuoti apie 
Anglijos ir Europos LSS sesių ir brolių veiklą. Vėliau gaudavau bent kartą į du mėnesius po laiškelį su veik
los planais, stovyklų pasisekimu ir juokais...

v.s. Juozas Maslauskas rūpinosi savo sesėmis ir broliais skautais Anglijoje, kaip tėvas rūpinasi savo 
vaikais. Jis džiaugėsi kiekvienu laimėjimu ir stengėsi pakeisti jei kas nepavyko. Toks vadovas palieka 
gilius pėdsakus, nesvarbu kur jis begyventų.

1973 m. Jubiliejinėje stovykloje, Beaumont, OH, turėjau malonumą Brolį Juozą susipažinti! Po 
kiek metų, nežiūrint, kad jau abu neturėjome ypatingų pareigų Sąjungoje, susirašinėjome skautiškais 
reikalais iki 2003 m.

Giliausią užuojautą siunčiu a.a. Juozo Maslausko šeiniai ir LSS Europos rajono sesėms ir broliams, 
ir drauge su Jumis liūdžiu.

v.s.jil. Lilė Milukienė
buv. LSS V.S. 1970-1975,
LSS Tarybos pirm. 1976-1978

Svečiuose pas kitus etninius skautus

Per eilę metų teko lankytis ir stovyklauti pas kitų tautų skau
tus - latvius, estus, lenkus, vengrus ir rusus. Visos grupės 
turi tam tikrų panašumų, bet ir įdomių skirtumų. Norisi pasi
dalinti keliais įspūdžiais, kol jie dar neišdilo iš atminties.

Pas latvius skautus 1977 m. ESI MODRA! (Budėk!)
Latvių skautai įsisteigė 1917 m. Jų 60-ties metų ju

biliejinė stovykla įvyko 1977 m. nuosavoje stovyklavietėje 
apie 60 mylių į šiaurę nuo New York miesto. Savaitgaliui jų 
stovyklon vykome keturiese iš New Jersey ir keli iš New 
York vienetų.

Prie stovyklos vartų mus pasitiko svečiams paskirtas 
vadovas, nurodė kur statytis palapines ir supažindino su 
tolimesne tvarka. Kadangi tai buvo tik trys metai po Unity 74 
(visos savaitės šešių tautybių stovyklos), teko vėl susitikti 
su kai kuriais jau pažįstamais latvių vadovais, bei estų ir ven
grų atstovais. Vėliavų nuleidimo metu, pristatė mūsų grupę 
ir kitus svečius.

Po vakarienės buvo vadovams ir svečiams priėmimas 
paminėti latvių skautų organizacijos 60 metų sukaktį. Vėl 
įvairūs užkandžiai, didelis tortas, šampanas, dainos ir labai 
smagi nuotaika.

Vakare vyko didysis laužas, bet mums atrodė, jog buvo 
gana nuobodus. Jam vadovavo žymiai vyresnis, gal apie 50 
m., laužavedys. Laužui trūko jaunatviško ūpo. Daug kalbų, 
deklamacijų ir gana ramios, kiek nuobodžios dainos, net ir tų 
per mažai. Kai daugumoje būna tik kalbos, o tų kalbų ne
supranti, tai pasidaro dar nuobodžiau.

Po laužo sekė vakaronės, kas pas latvius yra virtusi 
paskutinės nakties tradicija. Mažos grupės po 10-12 asmenų 
apsėdę lauželius gražiai dainuoja, kalbasi, arba tik ramiai 
sėdi. Kai pavargsta, ar nusibosta - eina miegoti. Oficialios 
tylos tą naktį nebuvo. Ryte, po stovyklos uždarymo, 
pradėjome skirstytis. Labai smagūs prisiminimai.

Pas latvius vėl po dešimties metų.
Stovykla vyko kitoje vietovėje. Prie vartų nieko nebuvo. Apsidairęs randu latviškai parašytą 

raštą. Šiaip ne taip susigaudau kas ten parašyta ir važiuoju toliau dar dvi mylias ieškodamas 
stovyklos ir kur man apsistoti. Klausiu vieno, klausiu kito, niekas nieko nežino. Pagalvoju - 
nelabai pasiruošę svečiams. Apart manęs, šį kartą kitų tautybių atstovų nebuvo. Buvau paliktas 
Dievo valiai. Labai skiriasi nuo 1977 ra. stovyklos. Kitų prisiminimų veik ir neturiu. Laužas ne 
įspūdingas, po jo visi kažkur ištirpo, vietoje ramių lauželių, kaip prieš dešimtį metų, girdėjosi 
kokie tai šūkavimai, užsitęsę net iki po vidurnakčio. Kitą rytą, prastai miegojęs, su nekokiais 
įspūdžiais išvykau namo. Stovykla labai skyrėsi nuo ankstyvesnės.
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Pas rusus skautus 1979 m.
Su rusais skautai niekada 

neteko bendrauti, bet tais metais 
pasitaikė proga nuvykti į jų 
svarbią ir prasmingą jubiliejinę 
stovyklą. 1946 m. jų skautų or
ganizacijoje kilo nesantaika ir 
peštynės tarp vyresnių vadovų, 
ir organizacija skilo į dvi skautų 

organizacijas. Pagaliau po 33 metų abi organizacijos susi
taikė ir vėl susijungė.

Nuvykau į jų stovyklą šiaurinėje New York dalyje su 
keturiais mūsų New Jersey “Šarūno” draugovės skautais. 
Prie vartų mus pasitiko draugiška sargyba, pristatė mus as
meniui atsakomingam už svečių priežiūrą, ir nurodė kur 
statytis palapines. Apsitvarkius, atėjo skautininkas su 
keliomis jaunesnėm palydovėmis supažindinti mus su 
stovykla. Nors rusiškai nekalbu, bet supratau, kad ji skau
tininko klausia, kaip reikia su svečiais kalbėti - rusiškai, ar 
angliškai. Mūsų palydovas šyptelėjo ir sako “angliškai”. 
Įdomu kąjie dėsto savo šeštadieninėse mokyklose?

Stovyklavietė gražiame pušyne, bet gana primityvi. 
Sumūrinti virtuvės pečiai, kūrenami malkomis. Po dideliais 
brezentais mediniai stalai su suolais. Kiekvienas savo indus 
plaunasi pats, paruoštuose katiluose. Vargas, kad po kelias
dešimt plautų lėkščių, vanduo katiluose pasidaro drungna 
“sriuba”... Maistas nesudėtingas. Iš ryto košė ir arbata, 
priešpiečiams - sumuštiniai ir arbata, vakare - bulvės, mėsa, 
daržovės ir arbata. Kavos taip ir negavau. Lauko išvietės 
primityvios, o prausyklų ir dušų visai nebuvo. Visi ėjo 
apsiprausti į tą patį upelį, tik seserija - kalne, o brolija - 
pakalnėje. Kaip jiems sveikatos inspektoriai tai leido, 

Pas vengrus 
skautus 1985 m. JO 
MUNKAT !

Vengrai skautai įsis
teigė 1910 m., tad 
Ši stovykla buvo jų 
75-to jubiliejaus proga. 
Kadangi stovykla vyko 
ne per toliausiai nuo 
Rochester, NY, apart 
manęs, dalyvavo grupė

vyresnių skautų ir skaučių iš Rochester vietininkijų. 
Buvome tvarkingai pasitikti. Jaunesniems buvo paskirti 
atitinkamo amžiaus palydovai. Aprodė visą stovyklą, 
[domios jų apeigos per pagrindinį vėliavų nuleidimą. 
Labai gyvas laužas su pasirodymais, dainomis ir šokiais. 

neaišku; o gal ir nežinojo, kad ten kas stovyklauja.
Šeštadienio rytą laukiame eilėje pusryčių. Vienas mano 

skautas sako kitam - “What’s this slop?” gerai, kad negarsiai 
prasižiojo. Sakau jam - “Juozai, kalbėkite lietuviškai, kad 
nesuprastų. O be to geriau valgykit kas paduota - nieko kito 
nebus, nebent vėliau ta košė bus su spirgais.” Valgė ir buvo 
gerai.

Vakare vyko organizacijų susijungimo apeigos, paradas 
ir t.t. Parade rusų skautai vėliavas neša kotą atrėmę ant 
peties. Mūsų skautai nešė vėliavas (Lietuvos ir draugovės) 
kaip pas mus įprasta - palenktas į priekį.

Vėliau vyko įdomus ir labai tvarkingas laužas. Gražios 
dainos ir geri (daug kas juokėsi) pasirodymai. Tik, žinoma, 
mes veik nieko nesupratome. Vienas svečias užsimanė 
užsirūkyti. Laužavedys suriko “Prašau tuoj užgesinti” (bent 
aš taip spėju). Žmogus atsiprašė ir tuojau užgesino cigaretę. 
Visoje stovykloje nemačiau, kad kas iš paauglių ar suaugusių 
rūkytų.

Sekmadienio rytą vyko stačiatikių-pravoslavų pamal
dos, kurios normaliai tęsiasi bent dvi valandas. Visi iki maži
ausio vilkiuko ramiai per pamaldas stovėjo. Niekas, mums 
ten būnant, neatsisėdo ant žemės. Prie susitelkimo vietos 
didelis kelmas buvo pilnas prismaigstytas peilių ir finkų. 
Mat, pas juos yra paprotys, kad į bažnyčią ar susitelkimo 
vietą negalime neštis peilių ir finkų. Mes irgi susmeigėme 
savo peilius į kelmą.

Kadangi mūsų laukė dar tolima kelionė į namus, tai 
pabuvę pamaldose gerą pusvalandį, tyliai pasitraukėme ir at
sisveikinome su šeimininkais. Grįždami kalbėjomės apie 
skirtumus ir panašumus tarp rusų ir mūsų. Draugovės skau
tams buvo įdomus ir nuotaikingas savaitgalis.

Taip kitko, pas vengras visi vyresni skautai ii' skautės turi 
priklausyti tautinių šokių grupėms.

Pas vengrus skautus visi nuo vilkiuko iki skautininko 
dėvi žalius kaklaraiščius. Šiaip jų uniformos buvo 
panašios į to meto BSA uniformas. Vengrų skautininkai 
prie kepurės turi prisisegę puošnias baltas plunksnas. 
Einame su vengrų skautininku ir kalbamės, žinoma - an
gliškai. Pro mus einantys keli vengrai skautai pradėjo 
drožti mums pamokslą - “kaip jūs čia drįstate kalbėti 
angliškai mūsų skautų stovykloje!?” Atsigręžęs mano 
palydovas jiems ramiai pasakė, kad čia svečias, kuris 
vengriškai nemoka. Skautai kiek sumišo, atsiprašė už 
sutrukdymą ir nuskubėjo. Palydovas toliau paaiškino, kad 
jų stovyklose labai griežtai laikomasi vengrų kalbos 
atžvilgiu. Vadovas, išgirdęs skautą,-ę kalbant angliškai, 
pasiunčia juos susipakuoti savo mantą ir palapinę, ir
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prisistatyti stovyklos viršininkui, kuris turi teisę juos 
išsiųsti namo. Ar iš tikro taip buvo daroma - klausimas. 
Gal tik buvo rimtas pagazdinimas. Atrodo labai griežta 
tvarka, bet tai buvo 1986 m., kada vengrų skautų buvo 
apie 10,000. Bet būnant jų stovykloje girdėjosi tik vengrų 
kalba.

Stovykloje buvo sunku surasti kavos. Virtuvėje kavos 
nėra. Mane nusiuntė į vadovų palapinę, kur turėjo būti 
katiliukas su kava. Nuėjęs radau ką tai panašaus į tirštą 
sirupą. Kavos tą dieną taip ir negavau. Sekantį ly tą nuskubė
jau į vadovų palapinę, bet kava jau buvo išgerta. Beveik 
norėjau pasisiūlyti naują puodą kavos išvirti, bet svečiui pas 
kitus šeimininkauti lyg ir nepatogu... Atrodo, pas juos 
dauguma gėrė arbatą arba kakavą. Taip ir vėl, vargšelis, likau 
be kavos.

Pas vengrus skautus labai rimtai žiūrima į vadovų 
lavinimą. Prieš perimant pareigas, turi išeiti atitinkamus 
kursus. Skiltininku netapsi be skiltininkųkursų, draugininku, 

Pas lenkus skautus 1985 m. 
CZUWAJ!

Lenkų skautai įsisteigė 
1910 m. LSS Pirmūnas Petras 
Jurgėla pirma priklausė lenkų 
draugovei, paskui rusų ir tik 
vėliau, 1918 m. įsteigė lietu
vius skautus. Jo įdomūs nuo
tykiai aprašyti “Lietuviškoji 
Skautija” knygoje.

Dalyvaujant JAV Atlanto
rajono stovykloje, buvome pakviesti į lenkų skautų stovyklą, 
kuri tuo metu vyko Connecticut valstijoje, gal pusantros va
landos kelio nuo AR stovyklos, Bolton, MA. Mūsų susidarė 
nemaža grupė - vadovų bei vyresnių skautų,-ių viso apie 16. 
Vykome keturiais automobiliais.

Privažiavę prie lenkų stovyklos vartų žiūrim pastatytas 
didelis Lenkijos žemėlapis, žinoma, su Vilniaus kraštu, kaip 
Lenkijos dalimi. Prie vartų stovinėja keli uniformuoti 
vyrukai. Sakome - “mes kviesti svečiai, kur mums važi
uoti?” Jie patraukė pečiais - “nieko nežinome”. Klausiam, 
kur statyti automobilius. Irgi nieko nežino. Važiuojam keliu 
tolyn, kol privažiavom vėliavų aikštę ir kelis pastatus. 
Pavaikštinėję, pagaliau suradome vadovą, kuris lyg tai ką

Pas estus skautus 1986 m. OLE VALMIS!
Estų skautai įsikūrė 1912 m., bet sunku prisiminti 

kodėl tais metais (1986) vyko jų gana didelė jubiliejinė 
stovykla Michigan valstijoje, apie 50 mylių į pietryčius 
nuo Rako stovyklavietės. Į šią jubiliejinę stovyklą buvo 
atvykę gal apie šimtas estų vyresnių skautų ir skaučių iš 

be draugininkų kursų, o tuntininkai turi būtinai baigti rimtus 
tuntininkų kursus. Norinčių tapti vadovais - visa eilė. Be to 
pas juos labai populiaru Miško Ženklo (Gilwell) kursai. 
Žinoma, tai buvo 1985 m. Mūsų sąjungoje, gaila, dažnai 
darome kitaip. Pirma prikalbinam asmenį perimti pareigas, 
o paskui bandome įsiūlyti kursus.

Teko matyti jų vyresnius “savaitgalinius” stovyklauto
jus, kurie daugiau atvyksta pasimatyti, pabendrauti, bet 
nebūtinai “skautauti”. Jų uniformos irgi nebuvo labai 
tvarkingos Pagalvojau - panašiai, kaip ir mūsų stovyklose. 
Mano palydovas, lyg atsiprašydamas, aiškino, kad nesinori 
visiškai atstumti vyrenius ir t.t. Jiems buvo paskirtas 
nuošalesnis rajonėlis stovyklos pakraštyje. Vėl panašiai, kaip 
ir pas mus.

Sekmadienio popietę, po smagaus savaitgalio išvykome 
namo. Mane lydėjusį vengrą skautininką teko vėl sutikti 
mūsų VIII Tautinėje stovykloje 1998 m., kada jis buvo mūsų 
svečias.

girdėjo apie mūsų apsilankymą. Bevaikščiojant, viena kiek 
vyresnė, gal 15-16 metų lenkė skautė užklausė: “What the 
*#@&* are you doing here!?” į tokį jos “pasveikinimą” 
nekreipėme dėmesio, vėliavų aikštėje iškėlėme trispalvę ir 
sugrįžome prie virtuvės pastato.

Kadangi jau buvo gerokai po pietų, mums pasiūlė 
užkąsti. Stovyklautojai buvo jau papietavę, tai valgėme 
vieni. Buvo nebloga šaltasriubė su bulvėmis, sumuštinių ir 
šaltos arbatos. Mus pasitikęs vadovas kur tai dingo, ir taip 
buvom palikti Dievo valiai. Niekas nepasiūlė mums aprodyti 
stovyklą, ar pasiliko su mumis pabendrauti. Atrodo, visi kuo 
tai užsiėmę. Atsitiktinai sutikau jų Vyriausią Skautininką. 
Pasiūliau susitikti pasikalbėti, nors trumpai, bendrais 
reikalais. Žmogus numykė, kad dabar neturi laiko, mat turi 
ruoštis savaitgaliui ir t.t.

Pavaikščiojome vieni kokį gerą pusvalandį ir sakom - 
čia mums nieko nėra, važiuojam namo. Nuėję vėliavų 
aikštėn, nuleidom savo vėliavą ir patraukėm atgal į savo 
stovyklą. Grįždami, pasidalinome bent po keletą tipiškų 
anekdotų apie lenkus. Vienbalsiai sutikome, jog čia tikrai 
buvo sugaišta diena ir pas lenkus skautus daugiau nevažiu
osime. Gal ir pasitaikė, kad visi buvo užsiėmę, bet 
tada - kodėl iš viso kviesti svečius aplankyti stovyklą? Tai 
buvo pats prasčiausias “priėmimas” kokį man teko patirti.

Švedijos, kurioje daug estų pabėgėlių buvo apsigyvenę po 
II pasaulinio karo. Ten jų organizacija labai stipriai veikė.

Atvykau penktadienio vakare. Tvarkingai mane 
pasitiko, nurodė vietą nakvynei. Apart manęs, buvo 
ir latvių skautų Vyriausias Skautininkas. (Šio straip
snio autorius v.s.fil. Kazys Matonis tuo metu buvo
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LSB Vyriausias Skautininkas. 
Red.) Estų VS pastebėjo, kad čia 
turbūt yra pirmas kartas, kada 
susitiko visi pabaltiečių skautų 
vyriausi skautininkai. Turėjome 
progos pasikalbėti apie panašius 
rūpimus klausimus, vadovus, 
vadovų lavinimą, išsimėčiusius 
vienetus, vietovėse plačiai 
pasklidusius narius, nuosavų 
stovyklaviečių reikalus ir 1.1. 
Atrodė, kad tuometiniai rūpesčiai

bei reikalai buvo visų panašus.
Susidarė bendras įspūdis, kad estai yra labai ramūs 

žmonės. Ramiai kalba, ramūs laužai, ramios dainos, 
ramiai susirenka ir ramiai po laužo išsiskirsto be jokių 
šūkavimų ir švilpukų garsų, kaip dažnai pas mus, kad 
pasitaiko.

Paskutinio vėliavų nuleidimo metu, visa stovykla 
buvo išsirikiavusi pusrutuliu aplink vėliavas, tad visi 
galėjo vieni kitus matyti. Po vakarinių apeigų, vadovas 
papūtė ragu į keturias pasaulio kryptis ir visa stovykla 
tyliai išžygiavo. Gražu ir įspūdinga.

Kelios mintys užbaigiant -
Praeityje LSB ir LSS vadijose turėdavome tarp

tautinių skyrių vedėjus, kurie palaikydavo ryšį su kit
omis etninėmis skautų organizacijomis. Laikas nuo 
laiko, vieni pas kitus apsilankydavome, pasiųsdavome 
reprezentacinį vienetą, ar bent keli asmenys nuvyk
davo ypač didžiųjų stovyklų metu, dažniausiai per 
vidurinį savaitgalį. Savotiškai įdomu pas kitus apsi
lankyti ir pabendrauti. Vis parsiveži naujų minčių, 
prapleti akiratį, pamatai panašumus ir skirtumus.

Bet laikas bėga... keičiasi vadovai, keičiasi ir 
nuomonės kas yra svarbu, įdomu, ar būtina. Iš vadijų 
sąstatų dingo tarptautinių skyrių vedėjai, nes atrodo 
nebuvo jiems kas veikti. Jau ir taip sunku prikalbinti 
žmones pareigoms. Gal mes tokiems ryšiams ne
matome reikalo, ir gal kitų tautybių skautų organizaci
jos panašiai pradėjo galvoti. Atrodo - nei mūsų 
nekviečia, nei mes kitų nekviečiame. O gal ir pakvies- 
tume, tik per vėlai apie tai pagalvojame, nes prieš 
didesnes stovyklas būna daug įvairių reikalų, ir visi jie 
svarbūs, išsirikiavę laukia mūsų dėmesio.

Brolis Kazys

SEPTYNIOS ĮSPŪDINGIAUSIOS IŠKYLOS
v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ

v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ, 
programos vedėjas 1973 m. 
Jubiliejinėje stovykloje, 
Beaumont, OH.

Atsimenu, kai Vokietijoje mes vilk
iukai stengėmės padėti didesniems 
skautams iškyloje prie Augsburgo 
stumti didžiulį geriamo vandens 
statinės vežimą. Bet labiau išliko iškyla 
iš III Tautinės stovyklos, kai lipom į 
kalną. Gale labai stataus takelio prieš 
pat nosį pamačiau mūsų belaukiančią 
tradicinę Alpių gėlę - liūtpėdę (Edel
weiss). Nužiūrėjau riedulių salelę srau
nioje Isar upėje, sugalvojau nubristi per 
tokį šaltą vandenį. Dar nežinojau, kad 
tirpstančio sniego maitinamos upės 
gali staiga patvinti. Nei nespėjau sušilt, 
kai vanduo kilo. Reikėjo skubiai 
išbristi, kad vilkiuko vanduo 
nenuneštų.

Kai buvau Waterburio skautų labai 
jaunas draugininkas, iškylavome 
miškuotuose kalneliuose prie 
Naugatuck upės. Užtrukome, sutemo, 
dangų uždengė rūkas ir debesys. 

“Broli, mes paklydome”, baiminosi 
skautukai. “Ne, broliai, žinau, kur 
einame...”, atsakiau. Veltui dairiausi į 
dangų, kol angelai pasigailėjo - tarp 
debesų pamačiau pusmėnulį. Tada 
buvo aišku, kur vakarų kryptis ir auto
buso stotis namo.

Labai šaltas žiemos ketvirtadienis 
Pennsylvanijoje. Sumuštinius paruošė 
pats ploniausias mūsų būrelio narys. 
Man buvo pavesta globoti karštos 
kakavos indą (bidoną), kurį iškylos 
vieton nuvežė kiti. Draugai pasileido 
čiuožti upeliu, o aš sėdžiu prie karštos 
kakavos statinėlės ir sumuštinių. Labai 
norėjosi pačiuožti nors visai netoli. 
Visi susirenkame pietų užkandžiui. 
Mūsų “virėjas” buvo įdėjęs tik po 
vieną ploną sumuštinį kiekvienam. O 
mano globojama kakava po savimi 
ištirpdė ledą, nuskendo į upelį. Reikėjo 
gerti labiau vasarai tinkamą šaltą kakavą.
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Su Bostono “Kęstučio” draugove stovyklavome 
amerikiečių skautų stovykloje. Labai karštą dieną 
išėjome iškylauti. Stovyklos vadovybė pažadėjo 
nurodyton vieton atvežti daug geriamo vandens, kurio 
svoris būtų apsunkinęs ilgą mūsų žygį. Saulės kaitroje 
nuėję iki kryžkelės nieko neradome. Kai kurie skautai 
pradėjo sirgti, o jų draugininkas buvo tiek ištroškęs, kad 
niekas kitas - nei patys jam patikėti skautukai - 
nerūpėjo labiau negu sulaukti vandens. Visi išmokome, 
kas tikrai yra troškulys.

Brazilijos lietuvių skautų ir vaikų stovyklos neb
uvo galima tiesiogiai pasiekti. Paliekame automobilius, 
per tris kalvas siauru džiunglių takeliu einame pėsti. 
Nešamės maistą, miegmaišius, įrankius, užsiėmimų 
priemones. Priartėję prie trečiojo kalnelio viršūnės, 
girdime didžiulį šlamesį. Mūsų takelyje iš priešingų 
pusių vienos kitas puola raudonosios ir juodosios 
skruzdėlės. Jau temsta, kito takelio nėra, o pakalnėje 
mūsų “Septynių šaltinių” žvejų kaimelis, mūsų 
stovyklavietė. Susitarėme po vieną visomis jėgomis 
bėgti per skruzdžių mūšį, kad tik neįkibtų į kojas ir iki 
pūslių nesukandžiotų.

Kartą visa Kanados “Romuvos” stovykla išėjo 
iškylon apie Lapės ežerą. Be galo graži rugpjūčio diena. 
Kadangi pamiškės laukinės avietės prinokusios, jų 

malonus kvapas nešė labai toli. O meškos labai mėgsta 
avietes, bet nemėgsta triukšmo. Vadovybė įsakė mums 
garsiai dainuoti, jei kartais kokia meška netoliese uo
gautų. Visos skautų bei skaučių virtinės galą saugojom 
dviese su kokiu vienuolikos metų skautuku. Priėję 
smėlėtą upeliuką, prieš brisdami pasilenkėme atsirišti 
batus. Jaunas skautas ir sako: “broli, mes darome, ką 
Mozė darė”.

Prezidento Kennedy laikais buvo madinga eiti 50- 
ties mylių (80 km) žygį. Kelias savaites ruošėmės, 
sparčiu žingsniu lavindami kūno bei dvasios ištvermę. 
Galėjome ir apskaičiuoti, kiek ilgai truks žiemą ir 
vasarą dideliu ratu Bostono priemiesčiuose nukeliauti. 
Pirmąsias 25 mylias nužygiavome per penkias valan
das. Tada jau žingsniai lėtėja. Iš pradžių kalbėdavomės, 
juokaudavome. Dienai įpusėjus nesinorėjo sustoti pail
sėti, nes po pertraukėlės pirmieji žingsniai vėl labai 
skauda. Nebebuvo įdomu kalbėtis, sutelkėme jėgas ke
lionę užbaigti. Tada aiškiausia supratau, kad žmogaus 
didžiausias “priešas” nėra kiti žmonės, kelias, karštis 
ar šaltis, o žmogus pats sau. Turėjai su savimi kovoti ir 
viso savęs dėmesį į tikslą kreipti. Po kelių tokių žygių 
galima visą gyvenimą didžiuotis, kad per 13 valandų 
tiek “smagiai” nužygiavome. Ir širdyje jausti, kad 
reikalui esant, gali pats save nugalėti.

PASAULIO SKAUTIJAI - 100 METŲ
2007 m. gegužės 12 d. istorinėje Lietuvos respublikos 
prezidentūroje Kaune buvo atidaryta jubiliejinė 
paroda - “Pasaulio skautijai - 100 metų”. Parodoje buvo 
chronologiškai apžvelgta Lietuvos skautų organizcijos 
kaip Pasaulio skautų organizacijos narės, eksponuota 
pasaulio ir Lietuvos skautų istorija nuo 1918 metų iki šių 
dienų.

2009 m. Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus 
išleido proginę knygą “Pasaulio skautijai - 100 metų”. Tai 
192 puslapių, kietais viršeliais knyga. Joje publikuojama 
didžioji dalis 2007 m. parodoje eksponuotos istorinės 
medžiagos. Tos parodos atidaryme vyko konferencija 
“Lietuvos skautai - pasaulio dalis”. Konferencijoje 
skaityti pranešimai irgi telpa 2009-ųjų metų knygoje.

Ši knyga plačiajai visuomenei ir Lietuvos skautams 
buvo pristatyta 2009 m. gruodžio 18 d. istorinėje LR 
prezidentūroje Kaune.
Knygos turinyje 22 straipsniai, o fotografijos net nuo 1924 
m. iki dabar. Telpa įvairių Lietuvos skautų atributika, 
apdovanojimo ženklai ir ordinai, vėliavos, gairelės ir t.t. 
Tai istorinis leidinys vertas kiekvienam skautui,-ei ir 
lietuviui pasiskaityti ar tik pasižiūrėti.

Turinys: Paroda Pasaulio skautijai - 100 metų; Pasaulio 
skautų judėjimo ištakos; Lietuvių skautų susikūrimas ir 
veikla pirmoje Lietuvos respublikoje; Lietuvos skautai 
išeivijoje; Kartu ir atskirai - liepsnojantys skautiško 
jubiliejaus laužai; Skautai Lietuvoje šiandien ir rytoj; 
Skautų judėjimas ir tarptautinė bendrija; Lietuvos skau
tiškų organizacijų Apskritas stalas; Šildanti Betliejaus 
taikos ugnis; Gerojo darbelio savaitgalis; Lietuvos jaunųjų 
krikščionių sąjungos skautės ir skautai; Lietuvos jūrų 
skautija; Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga; 
Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija; Lietuvos 
skautija; Lietuvos skaučių seserija; Lietuvos skautų 
sąjunga; Lietuvos suaugusių skautų bendrija; Studentų 
skautų korporacija “Vytis” ir Akademinė skaučių 
draugovė; Žemaitijos skautų organizacija; Exibition 
Centenary of World Scouting; Asmenvardžiai. Straipsnių 
autorių amžius įvairus; sakykim nuo 18 iki 85 metų. Iš 23 
autorių 8 yra Lietuvos ar išeivijos akademikai 
skautai. Iš pažįstamų pavardžių 12 autorių yra Lietuvos 
skautų organizacijų nariai. Atydžiai perskaičius visus 
straipsnius, asmuo gali pajusti įvairių Lietuvos skautų 
organizacijų veiklą ir Lietuvos jaunimo pajėgumą. 
Atsižvelgiant į Lietuvos ministerijų paramą, galima
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spręsti, kad Lietuvoje skautavimas yra daugiau krašto 
vertinamas kaip tobulas ir tautiškas jaunimo lavinimo 
būdas.
Knygos redaktorius - fil. Giedrius Židonis, knygos 
sudarytojos - fil. Vaida Sirvydaitė-Rakutienė ir vyr. 
sk. Rita Škiudienė, abi jos dirba Nacionaliniame M.K. 
Čiurlionio daolės muziejuje. Spausdino KOPA Kaune. 

Knygos rėmėjai: Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
Mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos Kultūros ir 
sporto rėmimo fondas ir Vydūno fondas-JAV. Tiražas 1000 
egz. Knygos kaina 30 lt. Knygą buvo galima įsigyti jos 
pristatymo metu ir Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės 
muziejuje, bei jo padaliniuose.

Kęstutis Ječius

“MŪSŲ VYTIS”
2009 m. gale skautiškas gretas pradžiugino iš Vilniaus 
atkeliavęs “Mūsų Vytis”, 104 puslapių dailus, turiningas 
leidinys - skautiškos minties žurnalas, leidžiamas 
akademikų skautų Lietuvoje.

Redaktorė, taip pat ir Skautų filisterių sąjūdžio 
Lietuvoje pirmininkė fil. Nomeda Bepirštytė rašo:

“Broliai ir sesės Lietuvoje ir išeivijoje,
su dideliu džiaugsmu “Mūsų Vytis” vėl lanko Jus ir 

sveikina Lietuvos vardo tūkstantojo gimtadienio proga, o 
tai juk reiškia, kad mažiausiai 1000 metų mūsų šalies var
das žinomas pasaulyje!

Šiais metais švenčiame dar vieną šventę - jau net 20 
metų, kai įvyko pirmasis Atkuriamasis Lietuvos skautų su
važiavimas Vilniuje (1989 m. balandžio 29-30 d.), pirmoji 
mokomoji vadovų stovykla Zervynose, pirmosios kraštų 
stovyklos, buvo duoti pirmi vieši skautų įžodžiai. Dabar 
tai atrodo tik gražios sukaktys, o tuo metu tai buvo drąsūs 
pasiryžimai. Kiekviena šventė nori nenori mus priverčia 
prisiliesti prie istorijos, pasidomėti savo šaknimis, o kartu 
įpareigoja mus tęsti tada pradėtus genis darbus.

Skaitykim, dalinkimės, draugaukim, pasidžiaukim ir 
aukime kartu!
Ad Meliorem!”

Praėjusių metų “Mūsų Vyčio” numeryje buvo pradėta 
rašyti apie skautiškas organizacijas Lietuvoje. Šiame nu
meryje fil. Jonas Mikaliūnas tęsia toliau surinkęs medži
agą apie Lietuvos skaučių seseriją, Lietuvos skautų 
sąjungą ir Lietuvių skautų sąjungą (išeivijoje). Apie šias 
sąjungas rašo jų vyr. vadovai. Daug nuotraukų ir iš visų 
kitų organizacijų. Apie Studentų skautų korporacijos 
“Vytis” ir Akademinės skaučių draugovės veiklius metus 
rašo t.n. Rūta Vyžintaitė.
Fil. Aurimas Pautienius pateikia infonnaciją apie Lietuvos 
skautiškų organizacijų apskritąjį stalą (LSOAS), t.n. 
Simona Klumbytė - apie pasirašytą bendrą Lietuvos 
skautų organizacijų deklaraciją. Ilgame pokalbyje apie 
bendrą Tautinę stovyklą 2013 m. Lietuvoje dalyvauja 
daugelio organizacijų vadovai, jų tarpe ir v.s.fil. Rimantas 
Griškelis iš LSS.
Sekantys išsamių straipsnių autoriai: s.v.fil. Giedrius 

Globys - Ideologiniai akademinių skautų ieškojimai 
išeivijoje; fil. Vilmos Pavelčikaitės-Bialoglovienės 
pokalbis su naujais mokslų daktarais skautais filisteriais 
Laura Varžinskiene ir Giedriumi Židoniu; du v.s.fil. 
Antano Saulaitičio SJ straipsniai - Kunigystė ir Apie 
pilietiškumą; fil. Bernadeta Viesulaitė - Profesorius 
Steponas Kolupaila -studentų skautų bičiulis, garbės 
narys; fil. Dalius Rakutis - Pranas Žižmaras - idealaus 
skauto įvaizdis; Vytautas V. Landsbergis - Atvirukas 
gimtadienio proga;
“Prieš 20 metų” - s. Vilija Mačiulytė ir fil. Nomeda 
Bepirštytė prisimena pirmąją vadovų stovyklą Zervynose 
- “1989 m. balandžio 29-30 d. Vilniuje vyko Atkuriamasis 
Lietuvos skautų suvažiavimas - skautų judėjimo pradžia 
naujai atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. Išeivijos 
Lietuvių skautų patirtis ir pagalba atgimstančiai Lietuvos 
skautų sąjungai tapo tvirtu pagrindu, į kurį buvo galima 
remtis ateityje. Švarbiausias įvykis po Atkuriamojo 
suvažiavimo buvo pirmoji LSS vadovų mokomoji stovykla 
Zervynose, Varėnos rajone, 1989 m. liepos 21-30 d.”
Istorijos, kurias turime žinoti - trys trumpos istorijos 
paruoštos vyr.sk.kand. Indrajos Vaitkūnaitės, s.v.junj. 
Vytenio Simokaičio su Paulium Valatka. Fil. Aivaras 
Žukauskas rašo apie Akademinio skautavimo atgimimą 
Prahoje; Alė Namikienė - apie a.a. v.s.fil. Sigitą Miknaitį; 
Milda Rakickaitė - Vasaros kelias 2009 “Šventojo 
Pranciškaus pėdomis”; fil. Vida Brazaitytė - Vydūno 
jaunimo fondo veikla 2008-2009 mokslo metais; fil. Jolita 
Buzaitytė-Kašalynienė - Vydūno fondo veiklos Lietuvoje 
2008-2009 mokslo metais apžvalga.
Šiame numeryje pradedamas naujas skyrelis “Budėk”, 
skirtas vienetų vadovams. Talpinama informacija apie 
Studentų skautų organizacijos projektus, bei linksmieji 
puslapiai.
“Mūsų Vytis” 2009 m. Nr. 1/2 (245/246) 
Išleido: Studentų skautų organizacija, 
http://www.akademikai.lt ir

Lietuvių skautų sąjungos Akademinis skautų sąjūdis 
(JAV) http://akademikai.skautai.net
Tiražas 500 egz.

Alė Namikienė
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“SKAUTŲ AIDO” ALBUME
“Kernavės'' tuntas Vilniuje 2009 metais šventė 20 metų veiklos sukaktį.
Tai ypatinga sukaktis - “Kernavės ” tuntas įsikūrė tuo pačiu metu, kai atgijo 
Lietuviškoji skautybė savąjame krašte, “dorės " vyr. skaučių būrelis “Kernavės" 
tunto 20-mečiuipadarė dovaną — išleido dainų CD “Kernave", tik Tau!
Ačiū v.s.fil. Jolitai Buzaitytei-Kašalynienei už atsiųstą plokštelę ir Valio! 
“Jorės" vyr. skaučių būreliui ir “Kernavės” tuntui Vilniuje.

2009 m. gruodžio 5 d. “Aušros vartų-Kernavės” tunto 
būkle, PLC, Lemonte, “Šešupės ” draugovės vadovės ps. 
Žiba Kairytė-Lapp ir ps. Dalia Sropienė suruošė 
šiaudinukų vėrinio sueigą, kurioje kartu darbavosi ir dvi 
senos sesės skautės.
Nuotraukoje — sėdi Gintarė Daulytė ir Kamilė Memėnaitė, 
stovi Felė Jaunienė, Žiba Kairytė-Lapp,Lilė Šoliūnaitė, 
Karina Viktoraitė, Kasandra Rugieniūtė, Kristina Stončiūtė, 
Dalia Stropienė.Alė Namikienė.

"Skautų aidas ” iškylavo 
Chicagos Museum of 
Science and Industry! 
2010 m. sausio 29-30 d. 
įvyko ps. Zibos 
Kairytės-Lapp 
organizuota naktinė 
iškyla į Mokslo ir 
Industrijos muziejų 
Chicagoje.
Dalyvavo gausus būrys 
skautų ir skaučių su 
vadovais. Nuotraukoje 
matome sesę Rasą 
Kerelytę laikančią 
“Skautų aidą ”.

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga sveikinimus “Skautų t-kėj.s. Laura Lapinskienė
aidui”, redakcijai ir bendradarbiams atsiuntė: Vasario 16 ir Kovo 11 proga sveikina “Aušros”
v.s. Alina Dvoreckienė, Vilnius, draugovė Kaune.
Sesė Gražina Judickienė, Panevėžys,
“Aušros” d-vė, Kaunas, d-kė Bronelė Inokaitienė, 
metraštininke Olga Žilinskienė,

“Nerijos” tuntas, Chicago-Lemont,

Tebūna ir teišlieka Vasario 16-oji amžinaja tiesa, švietu
sią Viltimi mūsų tautos skausmo, kančios ir netekčių 
kryžkelėse. Budėkime! Sesė Gražina Judickienė, 
Panevėžys.
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LSS TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI
LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro Įsakymu nr. 11,2010 m. vasario 12 d. pakelti bei apdovanoti:

Paskautininkės/jūrų paskautininkės laipsniu:
vyr.sk.v.sl. Lilija Gelažis, “Aušros vartų-Kemavės” t., 
Chicago, IL
vyr.sk. Žiba Kairytė-Lapp, “Aušros vartų-Kemavės” t., 
Chicago, IL
g.v.v. Audrė Kapačinskaitė, “Nerijos” t., Chicago, IL 
vyr.sk.v.sl. Dalia Urbutytė-Stropus, “Aušros 
vartų-Kernavės” t., Chicago, IL
v.sl.fil. Ginta Remeikytė-Gedo, F.S.S., 
Washington, D.C.

Skautininkės/jūrų skautininkės laipsniu:
j.ps. Onutė Savickienė, “Nerijos” t., Chicago, IL 
ps. Kristina Dambaraite-Janowicz, “Šatrijos” t., 
Toronto, ON
ps.fil. Danguolė Bielskienė, F.S.S., Chicago, IL

Vyr. skautininko,-ės laipsniu:
s. Teresė Jakubauskienė, “Neringos-Nevėžio” t., 
Worcester, MA
s.fil. Robertas Vitas, “Lituanicos” t., Chicago, IL

s.fil. Vilija Kerelytė, F.S.S., Chicago, IL

Ordinu Už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu:
Rasa Malkevičienė, “Nerijos” t., Chicago, IL
Marius Stropus, “Nerijos” t., Chicago, IL
Aldona Trejo, “Nerijos” t., Chicago, IL

Inkaro ordinu:
Gintaras Karosas, “Nerijos” t., Chicago, IL
Raimundas Kazlas, “Nerijos” t., Chicago, IL

Lelijos ordinu:
v.s.fil. Jolanda Kerelienė, F.S.S., Chicago, IL

ASS PRANEŠIMAS

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

Visi Akademinio Sąjūdžio nariai 
kviečiami dalyvauti Akademinio Skautų Sąjūdžio 

20J Om. visuotiniame Suvažiavime 
,Atnaujink Savo Pasižadėjimą“ 

kuris įvyks

2010m. balandžio mėn. 16-18 dienomis 
Doubletree Hotel Crystal City 

Washington, DC

Ruošiama įdomi suvažiavimo programa 
Ad Meliorem!

Lauksime visų!

Dėl! informacijos prašau pasižiūrėti www.skautai.net 
akademnikų puslapyje arba suvažiavimasžO 10@comcast.net

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Centro Vadija
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SKAUTŲ AIDAS
802 North Waiola
La Grange Park, II 60526
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‘Lituanistikos skyrius 
M.Mažvydo Biblioteka 
Gedimino Pr. 51 
LT-01504 Vilnius 
LITHUANIA
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