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Australia, v.s.fil.R. Rudaitienė, Lemont,IL, s.I.Meiklcjohn, Toronto, ON, 
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Lemont,IL, fil.A.Rcmcikis, Chicago IL

Visiems nuoširdus ačiū!
Sesė Alė

“Skautų aido” rėmėjai:
Hartfordo skautai ir skautės per v.s. Danguolę Banevičienę S50.00 

“Skautų aido” garbės prenumeratą užsakė j.s. Vida Račiūnienė,
Lemont,IL

Nuoširdus ačiū 
s.fil. Irena Žukauskienė 

“Skautų aido” administratorė

Pirmame viršelyje:
“Tėviškės Žiburius” Toronte su prit. skautėmis skaito ir LSS Vyriausioji 
Skautininke s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon.
“Žalgirio mūšio” stovykloje, Sydney, Australijoje žinias randame “Mūsų 
Pastogėje”. Kiekvieną trečiadienį “Skautybės kelią” galime skaityti 
“Draugo” dienraštyje, sako redaktorė s. Aušra Jasaitytė-Petry.

Antrame viršelyje:
Bauginantys “laiptai” tarp aukštų eukaliptų Australijoje.

Nuotr.s.fil. T.Dundzilos

“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
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DIE VVI - TĖ VYNE I -AR TIMUI
Lietuviškasis skautavimas
Prit.sk.sl. Rima Lintakaitė

Lietuviškas skautavimas man yra atnešęs daug įvairios naudos. Ne tik aš skautauju su mano geriausiomis 
draugėmis, bet turiu progą dalyvauti vadovų lavinimo kursuose ir tuo pačiu juose vadovauti. Šie kursai 
padeda būti geresne vadove, geresne drauge ir susipratusia bendruomenės nare. Skautavimas mus moko 
vadovauti, spręsti problemas, dirbti su kitais bei kūrybingai galvoti - visos ypatybės taip reikalingos kas
dieniame gyvenime.

Per beveik tris metus gimnazijoje, per skautavimą aš daugiau išmokau apie savo mokyklą, bendruomenę 
ir save. Praėjusiais metais man teko būti skiltininkc. Būti gera skiltininke aš turėjau suderinti mokslą, šok
ius ir lietuvišką gyvenimą, turėjau rasti laiko planuoti ir pravesti skilties sueigas. Mano atsakomybėje buvo 
e-paštu susisiekti su sesėmis, kad jos žinotų ką reikia atsivežti ar paruošti sueigai ir pranešti kas bus daroma 
ateityje. Per keturis mėnesius supratau kaip yra sunku vadovauti, ir kaip svarbu yra būti organizuotai. Kar
tais yra sunku būti bešališkai ar draugiškai, ypač kai turiu vadovauti savo draugėms. Skautybėjc įgijusi šią 
patirtį, esu efektingesnė organizuojant mokyklinius projektus ir padedant savo grupei projekto eigoje.

2009 vasarą dalyvavau Gintaro vadovių mokykloje. Ten ne tik mokiaus vadovavimo teorijos, bet 
išmokau kaip yra svarbu dirbti su kitais (teamwork) siekiant bendro tikslo. Savo skiltyje sprendėm užduo
tis per kurias artimiau susidraugavome, susibūrėm į veikiančią skiltį, atpažinome viena kitos stiprybes bei 
silpnybes. Supratusios viena kitos pajėgumus, mes galėjome juos pritaikyti ten, kur reikėjo. Ši patirtis mane 
išmokė, kad įvairios žmonių stiprybės ar silpnybės gali būti pritaikytos įvairiose situacijose. Tuo pačiu 
supratau, kad kūrybingumas gali plaukti iš visokių šaltinių! Tai išmokus, supratau, kad šie įgūdžiai tinka ne 
vien skautų stovykloje, bet ir sporte, mokyklos užsiėmimuose bei klasės projektuose, kur užduotys turi būti 
atliktos greitai, efektingai ir kūrybingai.

Visose sueigose, stovyklose ir kursuose įsigijau naują pasitikėjimą savimi ir savo vadovavimo brendimu, 
kurį nuolat panaudoju gimnazijoje. Aš nebijau paprašyti pagalbos, kurios anksčiau neprašydavau. Skau- 
tavimo dėka, geriau sugebu dalyvauti klasės projektuose - klausydama kitų nuomonės ar idėjų, lengviau 
prisidedu prie darbo ir galiu padėti organizuoti patį darbą. Svarbiausia - išmokau ir dar mokausi komandinio 
darbo vertės beveik kasdieną. Skautavimas man davė vadovavimo ypatybes ir naują pasitikėjimą savimi, 
kurį galiu naudoti bet kurioje savo gyvenimo dalyje - namuose, stovykloje ar mokykloje.

Sesė Rima Lintakaitė yra vyr.skautė 
kandidatė "Aušros vartų-Kemavės” tunte 
Chicago-Lemont. Straipsnis rašytas 
gimnazijoje dėl National Honor Society. AN
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Motinos ir Tėvo dienai

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
LSS Vyriausioji Skautininke ir 
Seserijos vadė

A4ama, mamulė, mamulytė, mamytė, mamaitė, mamyčiukė, mamučiukė, 
mamužėlytė, motinėlė, motina, motulė, motutė. Manosios mamytės akys yra 
pirmosios,kurios i mane su meile šypsojosi.
O man, mažam vaikučiui, mamytė yra visata, pasaulio esmingiausias asmuo.
Tėvas, tėtė, tėvelis, tėtis, tėvužėlis, tėvukas, tėtukas, tėtulis, tėtušis, tėtutis. Mano 
tėvelis yra pirmasis, kuris glėbyje mane švelniai supo.
Iki begalybės myliu!
Nesuvokiau nei motinos, nei tėvo meilės iki pamačiau savo vaikus. Įsimylėjau.
/Abėcėlę mamytė mokė. Lopšinę niūniavo. Dainas dainavo. Pasakas skaitė. Žaizdeles 
pabučiavo. Mamytės širdis mokė, koks žmogus turėtų būti.
Tėvelis yra tas, kuris mano ranką tvirtai savojoj laikydamas pasaulį parodė.
Meškerioti. Vinį įkalti. Saugiklį pakeisti. Mašinos motorą taisyti. Jo rankos tokios 
didelės! Tėtė toks aukštas, toks stiprus. Kažin, ar būsiu kaip jis?

Ėmiau džiaugtis. Juk veidrodyje atsispindi mamytės akys ir tėvelio rankos. Kokia palaima!
Vos teko apsisukti ir matau, kad pasidariau pavyzdys savo vaikams. Kokia atsakomybė. Tuo pačiu, savotiškas 
malonumas tėvų pėdomis minti.
/Ateinu pas tave, miela mamyte,ir pas tave, brangusis tėveli...
Su pagarba, meile ir dėkingumu sveikinu Motinos Dienos ir Tėvo Dienos proga!

VALIO! VALIO! VALIO!
Lietuvių skautų sąjunga

sveikina IX Dainų šventės 
rengėjus, dalyvius, svečius, žiūrovus.

Skautiškai sveikiname IX Dainų šventės meno vadovę 
skautininkę Dalią Viskontienę.

LINKIME PUIKIAUSIOS SĖKMĖS!

‘Toronto Airport Marriott Hotel 
(pagrindiniame šventės viešbutyje) bus atdara

Skautų laužavietė
liepos 3, šeštadieni, 10 v.r. iki 4 v.p.p.
liepos 4, sekmadieni, 9 v.r. iki 12 v.p.

Kviečiame skautus, skautes, svečius 
prie skautų laužo minutėlę smagiai praleisti.

v.s. f ii. Gintas Taoras, lss Tarybos pirmininkas 
s. fit Rūta Baltaduonytė-Lemon, LSS vyriausia Škautininkė 

s. fil. Tomas Dundzila, vyriausios Skautininkės Pavaduotojas 
v.s. fil. Vytenis Kirvelaitis, ass vadijos Pirmininkas

'901 Dixon Road
Toronto. Ontario

M9W1J5
1-800-905-2811
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Brolijos vadas 
s.fil. Tomas Dundzila ir 
skautas Tomas Drokas.

2010 m. gegužės mėn. 
Mieli Broliai ir Sesės,

Balandžio mėnesį stovyklavau su Sydnėjaus „Aušros" tunto skautais „Žalgirio 
Mūšio “ stovykloje. Skautai pagamino meniškus šarvus, dainavo, įsigijo 
specialybes ir patyrimo laipsnius, skaniai valgė, iškylavo ir žaidė kriketą. 
Sveikinu vadovus, ypač stovyklos viršininkę-tuntininkę v.s. Kristiną Rupšienę, 
už įdomios programos paruošimą ir smagų bei saugų jos pravedimą.
„Žalgirio Mūšio “ stovykloje prityrę skautai, vyresniosios skautės ir skautai 
vyčiai atliko žygį gamtoje (Australai sako „in the bush “). Iš netolimo 
miestelio traukiniu nuvažiavo į nacionalinio parko stotį. Išlipę iš traukinio 
skautai pagal žemėlapį žygiavo takeliu. Kiek paėję, keli skautai pradėjo 
kalbėli apie galimybę nužygiuoti tiesiai į stovyklą, jei pakeistų maršrutą. 
Netrukus priėjo vietą, kur takelis skyrėsi. Vienas takelis pagal maršrutą vedė į 
uolas ir krioklį, o kitas - j stovyklą. Po trumpų diskusijų skiltis nutarė laikytis 
suplanuoto maršruto. Gan greitai takelis susiaurėjo taip, kad krūmai ir žolės 
pradėjo braižyti kojas. Nors takelis lengvai matėsi, bet nesiliaujantis 

braižymas pradėjo gadinti skautų nuotaiką. Norėjo greičiau pasiekti kalno viršūnę nuo kurios turėjo matytis gražus 
vaizdas. Pasiekę akmens plokštę visi pailsėjo, kol keli patikrino žemėlapį. Atrodė, kad viršūnė buvo netoli. Ir tikrai 
-paėjus kelis žingsnius, per tankumyną pasirodė didingi rieduliai, o nuo jų vaizdas buvo labai gražus. Matėsi jūros 
įlanka, salos ir burlaiviai. Ten pavalgė pietus ii- gerai atsigėrė vandens prieš leidžiantis žemyn į uolas ir krioklį. 
Vėl prasidėjo braižymas. Vietomis reikėjo atsargiai nulipti nuo akmenų. Pagaliau pasiekė uolą, kurioje kadaise 
gyveno čiabuviai, bet uolos sienos buvo suterštos moderniais piešiniais ir užrašais. Žygiavo toliau link krioklio, bet 
pasiekus kitą akmens plokštę, visai dingo takelis. Negalėdami rasti takelio į krioklį, skiltis nutarė grįžti ir nebandyti 
per mišką brautis toliau. Po tokios kelionės gailėjosi, kad krioklio nepasiekė. Skiltis sėkmingai atsekė takelį atgal j 
traukinio stotį ir parvažiavo į miestelį, kur juos sutiko vadovai ir parvežė į stovyklą.
Stebint skautus man dingtelėjo, kad tas žygis buvo gyvenimui gera alegorija ir noriu pasidalinti savo mintimis. 
Skautai pasirinko eiti suplanuotu maršrutu, o nebandyti pasiekti stovyklos. Gyvenime dažnai būna panašių 
sprendimų ir nežinai kas bus gyvenimo takelyje. Skiltis patyrė siaurą takelį kur susibraižė kojas, bet pasiekė gražų 
vaizdą nuo kurio matė įlanką. Gyvenimo takelis dažnai nelengvas, bet jei neliūstoji vilties, gali daug atsiekti.
Skautai priėjo uolą, kuri buvo suteršta, o ieškant krioklio visai dingo takelis ir reikėjo apsisukti. Gyvenime įvyksta 
nusivylimų ir nesėkmių, bet su šeimos ir draugų pagalba galime sėkmingai grįžti į namus. Skautavimas yra 
gyvenimo mokykla. Sydnėjaus "Aušros” tunto skautai daug patyrė šioje iškyloje. Linkiu jums sėkmės gyvenimo 
žygiuose. Budėk!

Brolis Tomas

IR DIRBTI SKAUTUOS GEROVEI...
Už didelius nuopelnus Lietuvių skautų sąjungai, LSS Tarybos pirmija Geležinio 
Vilko ordinu apdovanojo v.s.fil. Romą Rupinską 2009 m. sausio 31 d., 
v.s.dr. Dalią Trakicnę 2009 m. sausio 31 d., v.s. Vincentą O’Brien 2009 m. 
lapkričio 9 d. ir v.s. Narcizą Ramanauską, kuriam ordinas buvo įteiktas 2010 
m. Vasario 16 proga.

Sveikiname gerbiamuosius mūsų vadovus tardami skautišką ačiū už jų 
nepailstantį darbą, pasiaukojimą ir pavyzdį. Šio “Skautų aido” puslapiuose nors 
trumpai bandome atsekti jų skautiško kelio datas ir ženklus.
Nuo geltonšlipsio “Lituanicos” tunte, Chicagoje, iki Lietuvių skautų brolijos 
Vyriausiojo Skautininko.

Brolis Romas gimė Anglijoje ir, devynerių metų atvykęs į Chicagą, įstojo į skau
tus “Lituanicos” tunte. Augo skautiškoje šeimoje, tėvas j.v.s. Vladas Rupinskas tarp 
daugelio kitų pareigų, buvo ir Lietuvių skautų brolijos Garbės gynėju.
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Lietuvių skautų brolijos vadijos posėdžiuose v.s.fil. 
Romas Rupinskas savo broliams nuolat kartodavo, kad 
“mūsų didžiausia pareiga yra dirbti mūsų jaunimo nau
dai”. “Lituanicos” tunto 25-mečio knygoje randame, 
kad brolis Romas 1974 m. buvo tunto adjutantu, bet 
prieš tai dar yra buvęs skautų draugovės draugininku. 
O V-ojc Tautinėje stovykloje 1968 m. Rakė, jo skiltis 
buvo viena iš pavyzdingiausiųjų. Vos 26m. sulaukęs, 
s.fil. Romas Rupinskas buvo išrinktas Brolijos 
Vyr. Skautininko v.s.fil. Sigito Miknaičio pavaduotoju 
1976-1978 m. kadencijai ir teko būti VI Tautinės 
stovyklos (Amerikoje) Brolijos pastovyklės viršininko 
pavaduotoju.

“Lituanicos” tuntinink pareigose buvo du kartus - 
1980-1982 m. ir 1996 1997 m., stovyklų viršininku - 
1994, 1996 ir 1999 m. JAV Vidurio rajono Atstovu - 
1979-1981,1997-1999 ir 2000-2002 m.

Lietuvių skautų brolijos Vyriausiuoju skautininku 
išbuvo dvi kadencijas, 2003-2005 ir 2006-2008 m. LSS 
IX Tautinėje stovykloje vadovavo Brolijos pastovyklei.

v.s.fil. Romas Rupinskas skautų Brolijoje yra 
vienas iš keliolikos prityrusių skautų vyčių, profesija - 
šiluminės energijos magistras (nuclear engineer), 
2009-2011 m. kadencijoje - LSS Tarybos narys.

v.s. dr. Dalia Stelmokaitė-Trakienė
2010 m. su tėvais Kaziuko mugėje Lemonte.

Australijos Queensland valstijos sostinėje - Brisbane 
gimusi Dalia, “Ventos” vietininkijos vadovų skau
tininkų Nijolės ir Povilo Stelmokų, buvo išauginta 
Skaučių Seserijos Vyriausiąja skautininke.

Skaučių vadovės-mamos globoje astovyklavusi 
IV Tautinėje stovykloje, Australijoje 1958 m., sesė 

Dalia skautės įžodį davė JAV, “Kernavės” tunte, 
Chicagoje 1964 m. ir po keturių metų jau nešė skilties 
gairelę išeivijoje didžiausioje V Tautinėje stovykloje, 
Rakė 1968 m.

“Skautų aido” puslapiuose atsekame jau 
vadovės v.s. Dalios Trakienės skautiškąją kelionę: 
Seserijos draugininkių suvažiavime Clevelande 
laimėjusi pirmą vietą knygos skaitymo varžybose; 
1997-1999 ir 2000-2002 m. - Seserijos Vyriausios skau- 
tininkės pavaduotoja; 2003-2005 ir 2006-2008 m. - 
Skaučių Seserijos Vyriausioji skautininke. Su tomis 
pareigomis buvo susieti atsakomingi darbai - VIII 
Tautinėj stovykloj 1998 m. - prityrusių skaučių rajono 
viršininkė, Jubiliejinėj stovykloj 2003 m. - Seserijos 
“Kernavės” pastovyklės viršininkė, IX Tautinėj stovyk
loj 2008 m. - yra buvusi ir Gintaro vadovių mokyklos 
stovyklose instruktore.
v.s. Dalia Trakicnė yra farmacijos mokslų daktarė, LSS 
Tarybos narė 2009-2011 m. kadencijoje.

v.s. Vincentas O’Brien su LSS Tarybos pirm.
v.s.fil. Rimu Griškeliu ir v.s. Romu Otto suvažiavime 
Lietuvoje 2005 m.

“LSS Anglijos rajono albume 1947-1983” (red. 
Eimutis Šova) brolio Vincento pavardę vadovų tarpe 
randame nuo 1976 m. skautų stovykloje Lietuvių 
sodyboje, Headley Park.

Nuolatinis vadovas stovyklose - “Taukuoto 
puodo” redaktorius, sporto vadovas, stovyklos 
viršininkas, v.s. Vincentas O’Brien LSS Europos 
rajono Atstovu buvo 1997-1999 m. Po to LSS 
Europos rajono vadu buvo išrinktas 2000-2002 m., 
2003-2005 m., 2006-2008 m. kadencijoms. Su LSS 
vadovais Lietuvoje lankėsi 2002 ir 2005 m.

Brolis Vincentas - anglas, lietuviškajai 
skautybei atidavęs visą savo gyvenimą. Ir lietuviškai 
gerai kalbantis!!!
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Australijos rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis LSS Tarybos posėdyje 
Chieagoje pasakė, kad Australijoje lietuvių skautų vadovai yra 
atžymimi, pagerbiami tautinių švenčių proga, kad lietuviškoji 
visuomenė matytų jaunimo auklėtojų svarbą.

Australijos rajono atstovui v.s. Narcizui Ramanauskui LSS 
Geležinio Vilko ordinas ir buvo įteiktas š.m. Vasario 16 šventėje 
Melbourne.

Brolis Narcizas 1973 m. buvo “Džiugo” tunto tuntininku, tėvų 
komiteto pirmininku, 1979-1985 m. Melbourne skautininkų ramovės 
pirmininku. 1988-1990 m. Australijos rajono Atstovas, 1994-1996 m. 
išrinktas Australijos rajono vadu, ir nuo 1997 m. iki dabar eina LSS 
Australijos rajono Atstovo pareigas.

v.s. Alė Namikienė

v.s. Narcizas Ramanauskas

GINTARINIAI AIDAI

“Gintariniai aidai ” radio programos vedėja 
v.s. Liuda Stungevičienė prie mikrofono

“...Ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą...” rašoma 
LR Prezidento Valdo Adamkaus dekrete 2005 m. birželio 
22 d. suteikiant Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino medalį v.s. Liūdai Laugalytei-Stungevičienci.

Šiais žodžiais su džiaugsmu ir pasididžiavimu dali
namės jau kelintą kartą mūsų skautiškoje šeimoje. (Tuo 
pačiu labai gaila, kad ėmė net 5 metus atsitiktinai sužinoti 
apie šį įvertinimą. AN) “Šatrijos raganų” skautininkių 

būrelio Hamiltone narė sesė Liuda Lietuvos Prezidento 
buvo apdovanota už darbą radio programoje.

Gintariniai aidai iš Hamilton, pasakoja mums sesė 
Liuda Stungevičienė, aidi jau 32 metus. Inžineriją 
McMaster universitete studijuojančio Eduardo 
Stungevičiaus iniciatyva, Gintarinių aidų radio laida 
buvo pradėta 1978 m. sausio 13 d. Pradžioje ji buvo 
girdima universiteto, vėliau Hamiltono miesto ribose, 
o šiandien internetu girdima visame pasaulyje 
(http://cfmu.McMastcr.ca) sekmadieniais 13-14 vai. p.p. 
Programoje skamba lietuviškos dainos, muzika, skaito
mos žinios iš Lietuvos, pranešami linksmi ir liūdni 
įvykiai bendruomenėje, minimos tautinės bei religinės 
šventės. Kartais programose dalyvauja vietiniai ar svečiai 
iš Lietuvos.

Kadangi tai yra mokomasis radiofonas, stotyje yra 
įsteigti techninio pažinimo ir radio žurnalistikos kursai, 
reikalaujamas mokestis ir leidimas. Stotis yra išlaikoma 
studentų unijos ir kartą metuose gaunamų dosnių aukų iš 
klausytojų. Visi stotyje dirbantys - apie 200 studentų ir 
12 daugiakultūrinių programų vedėjai dirba be atlygin
imo - yra savanoriai.

Programos steigėjui Eduardui baigus universitetą ir 
išvykus iš Hamiltono, 1980 m. Gintarinių aidų programos 
vedėjos pareigas perėmė mama - v.s. Liuda Stungevičienė 
ir tą darbą tęsia iki dabar. “Nematome radio klausytojų, 
negirdime plojimų, tačiau gausumas lietuviškų pavardžių 
rėmėjų sąraše pasisako už lietuviškų radio laidų įvertin
imą”, sako sesė Liuda ir pokalbį užbaigia - “Per meną, 
per dainą ir per lietuvišką žodį lai gyva išlieka mūsų 
Lietuva!”

v.s.Alė Namikienė
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“Gintariniai aidai’’ radio programos savanorės 
2010 m. Stovi vedėja Liuda Stungevičienė ir 
Amalija Gedrienė. Sėdi - Aldona Stanaitienė ir 
Aldona Gurgzdytė-Pietroantonio.

Eduardas Stungevičius, lietuviškos radio programos įsteigėjas 1978 
m. McMaster universitete.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino medalį 2005 m. birželio 
22 d. Vilniuje priėmė Kanados LB pirmininkė v.s. Rūta Žilinskienė 
ir jį įteikė v.s. Liūdai Stungevičienėi Hamiltone rugsėjo 8 d. 
Tautos šventės proga.
Nuotraukoje: apdovanotąją sesę Liudą (deš.) sveikina “Šatrijos 
raganų” būrelio sesės Marytė Kalvaitienė ir Toni Vilimienė.
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KAIP ATRODO DVASIOS
ir kiti didieji mažųjų klausimai į 
kuriuos atsako kum Antanas 
Saulaitis, SJ, atrado nepaprastai 
didelį susidomėjimą. Negirdėta, 
kad kokios nors kitos knygos 
pristatymas Chieagoje ar jos 
apylinkėse būtų sutraukęs tokį 
gausų jaunų, vyresnių ir jau 
pagyvenusių dalyvių skaičių.

2010 m. gegužės 7 d. vakarą, 
didžioji Pasaulio lietuvių centro, 
Lemont, IL salė, su aplink sceną 
išdėstytomis pagalvėmis ir 
kėdėmis, priminė stovyklos 
laužavietę. Brolis v.s.fil. Antanas 
Saulaitis ir Grasilda Petkienė, 
knygos išleidimo sumanytoja, 
pasipuošę mandriomis priejuostėmis 
ir sutelkę specialius virtuvinius
reikmenis, pademonstravo kaip šią 
knygą “iškepė”.

Vėliau, pasidalinus pluoštu iš knygos parinktų 
klausimų ir atsakymų, kurie be galo įdomūs, 
įžvalgūs ir atsakyti su didele išmintimi ir švelniu 
jumoru, sužinojom tikrąją knygos atsiradimo 
istoriją.

Knyga sudaryta iš klausimų, kuriuos per 
maždaug 10-tį metų atsiuntė ir tebesiunia t. 
Antanui Saulaičiui, SJ Lietuvoje leidžiamo 
žurnaliuko “Bitutė” skaitytojai... Vaikai dažnai 
klausia esminius ir sudėtingus tikėjimą liečiančius

Ir aš...ir aš...ir aš...turiu klausimą!
Nuotr. fil. Audriaus Remeikio

Istorijos takais 
“Neringos”-“Tauro” tunto iškyla i Ellis Island

Pasaulio lietuvių centre j mažųjų 
klausimus linksmai atsako 
v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ

Nuotr.fil. Audriaus Remeikio

klausimu, kuriuos ne visuomet 
suaugę - tėvai ir jaunimo auklėtojai 
sugeba tinkamai atsakyti.

Knygos sudarytoja Gabrielė 
Gailiūtė rašo: “Ši knygelė padės 
vaikams geriau pažinti Dievą ir jo 
kūrinius, o tėvelius, senelius, 
mokytojus pamokys kaip kalbėtis 
su vaikais tikėjimo klausimais, 
kaip sudėtingus dalykus paaiškinti 
suprantamai ir nesupaprastinant, 
kaip atsakyti vaikams nemeluojant, 
neišsisukinėjant ir negąsdinant”.

Šį leidinį daro labai patrauklų 
dar net nemokantiems skaityti 
ypatingai žavios dail. Sabinos 
Strazdienės iliustracijos.

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

NEW YORK

NY skautų tunto iškyla į Ellis Island įvyko 
sekmadienį, sausio 10 d. Atvykome iš dviejų punktų 
- Battery Park, kuris randasi Manhattan galiukyje, ir 
iš Liberty state park, New Jersey pusės. Iš viso 
dalyvavo 18 skautų ir skaučių, 4 vadovai ir nemažai 

tėvelių.
Visi susitikome Ellis Island muziejaus priėmimo 

salėje, nusifotografavome ir tada pasiskirstėme 
skiltimis atlikti Junior Park Ranger programai apie 
imigrantų atvykimą į Ameriką. Mokėmės šios salos
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Prie imigrantų istorinių nuotraukų Ellis Island muziejuje

“Ar matot mus balkone” - klausia Laimutė Milukaitė, Maria 
Klirnik, Ilona Karmazinaitė, Ingrida Karmazinaitė ir vadovė 
Loreta Kazakaitytė

istoriją, jos gyvavimo metus, ir kaip visi 
tuometiniai imigrantai turėjo pereiti įvairius 
fizinius, psichologinius patikrinimus bei 
egzaminus.

Jaunimui didelį įspūdį padarė žinia, kad 
atkeliavęs vaikas ar tėvas iš tolimo krašto 
per vandenyną dar ne būtinai bus 
leidžiamas čia pasilikti dėl vienos ar kitos 
priežasties. Jis gali būti atskirtas nuo 
šeimos, ypač jei serga kokia liga. Dar mums 
papasakojo, kad imigrantams duodavo 
klaidinančius klausimus, kad juos apgautų.

Po to skautai galėjo ieškoti imigrantų 
grupių bei vardų muziejaus kompiuteryje, 
surasti penkias valstijas kur yra daugiausiai 
lietuvių imigrantų, ir tada nuspręsti kodėl 
jie ten apsigyveno. Jei šeimos atvyko per 
Ellis Island tarp 1892-1924 metų, tai galima 
buvo rasti jų vardus kompiuteryje. Du mūsų 
skautai rado savo prosenelių vardus. 
Skautai apžiūrėjo visas muziejaus sales, 
matė lietuviškas maldaknyges, lietuviško 
lino, lietuvių šeimų istorijas. Lauke, 
muziejaus pievoje stovi ilgos sienos su 
pavardėmis tų, kurie prisidėjo prie Ellis
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Island atstatymo, pagerbiant savo šeimų narius 
imigrantus.

Mūsų tunto nuvykimas į Ellis Island yra didesnio 
projekto pradžia. Dabar, namuose sesės ir broliai 
kalbasi apie savo šeimų istoriją. Kas buvo pirmasis 
šeimos narys atvykęs į šį kraštą? Kodėl? Kokio 
amžiaus buvo šeimos nariai, ką veikė gyvendami 
Lietuvoje, ar vaikai ėjo į mokyklą, ar padėjo dirbti 
namuose, ar buvo skautai, kokias dainas dainavo, 
kokią lopšinę atsimena. Ar buvo lengva išmokti anglų 
kalbą, kokius darbus gavo čia atvykę, ar visiems 
patiko Amerikoje? Kiek dabar tam žmogui metų? 
Sesės ir broliai pokalbį su savo šeimos nariais gali 
užrašyti, ar filmuoti su camcorder ir t.t.

Šio projekto pristatymas vyks š.m. gegužės 8 d. 
sueigoje. Kviečiami visi tėveliai ir imigrantai! Sesės 
ir broliai, paraše straipsnelį lietuviškai spaudai ar 
šeštadieninės mokyklos laikraštėliui, gaus žurnalisto 
specialybės ženklelį.

vyr.sk. Aldutė Belzer
Nuotraukos vyr.sk. Aldutės Belzer

Laive šalta! Prieš laisvės statulą 
Vytas Belzer, Martynas Gauba ir

Prie pirmosios Ellis Island imigrantės statulos 
Laima Kezytė, Clark Adomaitis, Lindsey Adomaitytė, 
Vytas Belzer, Malas Angeliadis, Naglis Bukauskas ir 
Lukas Lora.

Taip atrodė anksčiau imigrantus priimantys pastatai. Prie 
paveikslo - s.v. Tomas Lora ir sūnūs Lukas ir Erikas.
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Tvirtos musų šaknys...!

Emigrantų projekto vadovė vyr.sk. Aidulė Bulotaitė-Belzer (deš.) su 
dukrele prit.sk. Antanina laiko atversta puslapį knygoje “Steponas 
Kolupaila ”, kur yra Vyt. Raulinaičio šaržas “Kolupaila keliauja 
Nemunu ” (Žiūr. žemiau). Prof. fil.Steponas Kolupaila - Aldutės Belzer 
senelis. Ant stalo, šalia kitų senų nuotraukų, padėta prof. Kolupailos 
kelionių baidarėmis ruošimo dokumentai, nuotraukos - Antaninos 
Bulotienės paukštyčių uniformoj, Juliaus Bulotos - skauto.

Šaržas iš Jurgio Gimbuto ir 
Juozo V. Daniaus knygos 
“Steponas Kolupaila”.

Kelis mėnesius “Neringos”-“Tauro” tunte vykęs 
Emigranto projektas buvo užbaigtas gražia sueiga 
š.m. gegužės 8 d. Atliktais darbais pasidžiaugti 
sueigoje dalyvavo skautų tėveliai ir svečiai.

Sueigos metu visi susėdo salėje. Ant lininėmis 
staltiesėmis dengtų stalų skautai išdėliojo savo 
darbus apie šeimos istoriją. Projekte dalyvavo 15 
sesių ir brolių. Vieni buvo nupiešę šeimos medį, kiti 
- sulipdę nuotraukas ant didelių kartonų; padarę 
pokalbį bei sudėję nuotraukas į kompiuterio CD; 
parašę šeimos istoriją su iliustracijomis į tam skirtą 
knygą ir t.t.

Iš eilės, vienas po kito buvo kviečiami skautai 
prie jų projekto. Išklausius jų pranešimo, sueigos 
vadovė kiekvieno dar paklausė - kas labiausiai patiko 
atliekant šį projektą, ką išmokote naujo, o jei skautas 
turėjo daug giminės nuotraukų, tai paklausė kuri iš 
tų nuotraukų yra seniausia. Pačių jauniausių 
paklausėm kokia mamos pasaka apie emigrantus 
labiausiai patiko.

Baigus pokalbį, visi skautai liko stovėti prie savo 
projekto stalo, o tėveliai ir svečiai ėjo pasižiūrėti ir 
dar paklausinėti. Turime nemažai skautų ir skaučių, 
kurių seneliai jau buvo skautai Lietuvoje ar 
Vokietijoje.

Spėjom užrašyti kelis pasisakymus:
Matas Sližys - Suradau 1910 m. US census, 

kuris Amerikoje buvo gana svarbus, Sližiųpavardę ir 
kur gyveno mano prosenelis. O po to kiek pratęsė 
įdomią istoriją Mato tėvelis - Mato prosenelis atvyko 
į JAV 1910 m. susirado darbą ir sumokėjo už Mato 
prosenelės laivo bilietą, kuri atvyko į New Yorką per 
Ellis Island 1913 m. sausio 13 d., ir apsivedė su 
Mato proseneliu sekančią dieną.

Paukštytė kandidatė Steffani Gudaitis - Dabar 
žinau kodėl mano vardas Steffani. Mano pro-pro 
prosenelės vardas buvo Stefanija!

Antanina Belzer - Aš esu ketvirtos generacijos 
lietuvė skautė. Mano prosenelis, abu seneliai jau 
Lietuvoje skautavo, o mama iv mes - čia.

Matas Angeliadis - Seniausia nuotrauka, kurią 
turime yra mano močiutės senelės.

Antanas Bublis - Man įdomiausia yra sužinojus, 
kad mano prosenelis turėjo tiek daug brolių ir seserų.

Emilija Milukaitė - Man labai patiko kalbėtis 
apie emigrantus su mano “Omą ” - močiute.
Po projekto pristatymo sekė vaišės. Visoje salėje 
jautėsi gera, maloni nuotaika.

vyr.sk. Aldutė Bulotaitė-Belzer
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Emigrantų ainiai - skautiško projekto dalyviai. Iš kairės nuo viršaus: Evangclos Kapodistrias, Antanas Bublis, Steffani 
Gudaitis, Aušrelė Pranevičiūtė, Matas Sližys, Audrytė Mockutė, Vytas Belzer, Krista ir Matas Angeliadis, Martynas 
Gauba, Emilija Milukaitė su pussesere Krista, Clark Adomaitis, Lindsay, Clark ir Dean Adomaičiai.
Nuotraukos vyr.sk. Aldutės Bulotaitės-Belzer Kolažų sudarė s. Audra Lintakienė
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TORONTO
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

tradicinė Kaziuko mugė

Prie paukštyčių stalo svečius pasitinka d-vės globėja 
ps. Kristina Dambaraitė, padėjėja vyr.sk. Rasa 
SiauČiūnaitė, Andrea Putrimaitė, Nerija Gray ir Medą 
Krukonytė.

Antanas Norkus sąžiningai blizgina ps. Lino Grybo 
batus

Jau daugelį metų tęsiama ši graži tradicija Toronto 
apylinkių lietuviams. Aišku, pasisekimas priklauso 
nuo to kiek žmonių atsilankys į šį puikų subuvimą, 
bet taip pat ir nuo skautų,-ių įdėtų pastangų, kad 
mugė būtų gerai suruošta, turėtų daug įdomių 
eksponatų pardavimui ir būtų akiai patraukli.

“Šatrijos” ir “Rambyno” skautės ir skautai 
torontiečių lietuvių nenuvylė šiais metais 
suruošdami įspūdingą Kaziuko mugę. Mugė vyko 
Prisikėlimo parapijos salėje ir buvo oficialiai 
atidaryta s. tėvo Augustino Simanavičiaus. Po 
atidarymo visi skautai dalyvavo šv. Mišiose.

Kiekvienais metais pasirenkama tema, kuri 
mugėje būna pristatoma visų draugovių 
paviljonuose. Šių metų tema - skautiškos dainos. 
Vienetas pasirinko jiems mėgiamiausią skautišką 
dainą, pagal kurią pavadino bei papuošė savo 
prekystalius-paviljonus. Skautės pasirinko “O, jūs 
čigonai”, vilkiukai - “Ant kalno mūrai”, skautai - 
“Mažas traukiniukas”, prityrusios skautės - 
“Atskrend sakalėlis”, paukštytės - “Dvi vištytės”, 
jūrų skautai - “Pučia vėjas”, jūrų skautės - “Baltos 
burės plazda”, o prityrę skautai - “Raudoni batukai”.

Paukštytės savo prekystalyje buvo išdėliojusios 
gražius rankų darbelius, saldainius bei visokius 
mamyčių iškeptus pyragus ir sausainius. Jos taip pat 
pravedė jau tradicinę 50/50 loteriją. Neatsiliko ir 
vilkiukai pardavinėdami pyragaičius, pačių 
pagamintus inkilėlius ir gražiuose vazonėliuose 
įsodintas gėlytes.

Skautų “Mindaugo” draugovė turėjo įvairių 
užsiėmimų- batų valymas, vinies kalimas, peilių bei 
kirvių aštrinimas, ateities pranašavimas ir, aišku - 
pyragaičių bei skanių karštų bandelių sumuštinių 
pardavimas.

Skaučių “Dainos” draugovė, kaip visada, labai 
išradinga. Šiais metais turėjo ne tik lietuviškomis 
emblemomis puoštas žiemines kepuraites bei 
viršutines striukes, bet ir įvairių marškinėlių su 
skautiškais užrašais. Visos prekės turėjo didelį 
pasisekimą. Kaip ir kitais metais veikė laimės 
šulinys, pritraukęs jauniausius lankytojus bei 
paukštytes ir vilkiukus. Stalas buvo apkrautas 
įvairiais rankdarbiais. Taip pat turėjo suaukotų 
dovanų loteriją. Neatsiliko ir maisto gaminime. Be
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mamyčių iškeptų pyragų, skautės pačios šildė 
dešreles.

Jūrų skautės irgi išradingos. Pritraukė vaikus su 
savo “jūrų plinko” žaidimu, pardavinėjo pačių 
pagamintas korteles ir sušaldytus koldūnus. Jų, kaip 
ir jūrų skautų stalas, pasižymėjo “napolcono” 
tortais. Jūrų skaučių ir skautų paviljono dekoracijos 
vaizdavo jūroje plaukiančius laivelius, kas sudarė 
labai gražų vaizdą. Jūrų skautai savo paviljono 
užnugaryje ištempė bures. Be “napoleonų”, jie 
pardavinėjo ir kitokius mamyčių iškeptus pyragus, o 
patys kepė skanias dešreles. Buvo smagu matyti 
skaičiumi didėjančią draugovę.

Prityrusios skautės, kaip visuomet, suko cukraus 
vatą (candy floss), pardavinėjo visų mėgstamus ant 
iešmo užvertus vaisius bei pyragus. Prityrę skautai - 
be loterijos, kurioje galėjai išlošti didelę dešrą, 
pardavinėjo pyragus ir turėjo kompiuterinį žaidimą 
su gitara, kurį daugelis norėjo išbandyti.

Prie kiekvieno stalo, kaip ir pridera Kaziuko 
mugėje, buvo parduodami riestainiai. Skautininkai 
ir skautininkės savo tradicinės loterijos šiais metais 
neruošė, bet rinko aukas jų kasmetiniam gerajam 
darbeliui - per vėlines uždegti žvakutes ant mirusių 
skautų,-čių kapų. “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
bendrai turėjo savo tradicinę suaukotų fantų loteriją, 
nuolat sukeliančią didelį susidomėjimą, v.s. Mariui 
Rusinui teko pareiga pravesti visas loterijas - 
paukštyčių, skaučių, prit. skautų ir tuntų. Daug 
mugės lankytojų grįžo į namus su gražiais laimikiais. 
Romuvos stovyklavietės valdybos atstovai rinko 
nario mokestį bei aukas 
“Romuvos” stovyklavietės 
remontui. Taip pat veikė ir 
skautų tiekimo skyrius. Tėvų 
komitetas, vadovaujamas ps. 
Danos Biskienės, visus 
puikiai pasotino lietuviškais 
patiekalais.

Apie pirmą vai. po pietų, 
skautai ir skautės sukrovė 
savo prekes, uždarė 
prekystalius ir pavargę, bet 
patenkinti skirstėsi į namus. 
Iki pasimatymo ateinančių 
metų Kaziuko mugėje!

s. Irena Meiklejohn 
Nuotraukos s. Irenos Meiklejohn

v.s.dr. Arimas Dailydė rūpestingai galanda kirvį, kaip
dantį gręždamas...

“Mirgos” draugovės sesės Jau pakuoja skanumynus.
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Jūrų skautės prie savo gaminių ir žaidimo. Dešreles parduoda jūrų skautai Mykolas Halpin, 
Romas Šimkus, j-Ps- Realius Bekeris ir Vytas Šimkus.

Nuolr. Atvirto Kišonio
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Jūrų skanių paviljone budi 
ps. Rikis Punkrys.

Visi laimingieji bilietai pereina per loterijų vadovų v. s. Mariaus 
Rusino irps. Algio Kaminsko rankas.
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Daug skanumynų ant prityrusių 
skaučių stalo.

Prityrę skautai Matas ir Andrius 
sumaniai pardavinėja loterijos 
bilietus.

SKAtffiHJNKU Gi
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Kaziuko mugėje dalyvauja ir sesės 
skautininkės - v.s. Rūta Žilinskienė, 
ps. Gerda Tarvydienė ir “Skautų aido” 
bendradarbė s. Irena Meiklejohn.
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HARTFORD

Hartfordo skautų ir 
skaučių Kaziuko mugė

Su dideliu pasisekimu praėjo dar viena Kaziuko 
mugė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems ir 
mus parėmusiems. Buvo malonu matyti ne tik 
hartfordiškius, bet ir iš toliau atsilankiusius. 
Ypatingas skautiškas ačiū mūsų LSS Tarybos 
Pirmininkui v.s.fil. Gintautui Taorui už mugės 
atidarymą perkerpant kaspiną. Jis atvyko net iš New 
Hampshire. Ačiū kun. Karveliui iš Waterburio, kuris 
mums sukalbėjo maldą. Ačiū. Ačiū.

Esame labai dėkingi visiems ir visoms - 
kugeliui skutusiems bulves, visoms ponioms 
kepusioms pyragus, piniginių bei įvairių dovanų 
aukotojams ir visiems, kurie bet kokiu būdu 
prisidėjo prie Kaziuko mugės pasisekimo. 
Bendromis jėgomis galime daug padaryti ir 
pasidžiaugti gražiais rezultatais. Nuoširdus 
skautiškas ačiū visiems!
Budėkime!

Hartfordo skautės ir skautai 
v.s. Danguolė Banevičienė

Nuotraukos Edvardo Krukausko.

Prieš mugės atidarymą skautės įžodi 
duoda Sofia ir Anastasia Dzikaitės ir 
Deana Pileikaitė. Vadovė - Debbie 
Pileikienė

LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. 
Gintautas Taoras perkirpdamas 
kaspiną atidaro 2010 m. Kaziuko 
mugę Hartforde.
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“Kaziuko mugės virėjai ” Birutė Bernotienė,
Aras Banevičius, Sigita Banevičius, Debbie Pileikienė, 
Marytė Banevičienė ir Tarybos pirmininkas brolis 
Gintas, paruošė 600 svarų skaniausių, hartfordiškų dešrų!
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HAMILTON

“Šatrijos raganų ” skautininkių būrelis Hamiltone: priekyje 
- Danutė Gutauskienė ir Irena Zubienė; stovi - Onutė 
Jusienė, Liuda Stungevičienė, Tone Vilimienė, Regina 
Bagdonienė ir Marytė Kalvaitienė.

Dėl įvairių liūdnų įvykių, Susimąstymo dienos sueigą 
“Šatrijos raganų” būrelyje šventėm kartu su Kovo 11- 
ąja. Sueigą atidariusi sesė Tone Vilimienė perskaitė 
Vyr. Skautininkės s.fil. Rūtos Lemon sveikinimą ir 
maldą Susimąstymo dienai, savo mirusias seses 
prisiminėm tylos minute ir tada pasidžiaugėm 
“Emilijos Platerytės” būrelio iš Chicagos 
Susimąstymo dienos laišku su nuoširdžiais skautiškais 
linkėjimais.

Kovo 11 šventės proga sesė Marytė Kalvaitienė 
padeklamavo eilėraštį “Lietuvai”. Prisiminėm kas 
vyko tą dieną čia, Hamiltone, kai Lietuva laisvinosi iš 
rusų jungo.

Šalia skautiškos ir tautinės šventės, šioj sueigoj 
šventėm sesių Reginos Bagdonienės ir Marytės 
Kalvaitienės gimtadienius. Apdovanojom jas rožėmis ir 
visos džiaugėmės, kad galime taip daug metų būti 
kartu. Sesė Marytė savo rožėmis pasidalino su sese 
Liuda Stungevičicnc, lietuvių radio valandėlei 
vadovaujančia jau 32 metus. Visos linkėjom sesei 
Liūdai nepavargti ir tęsti toliau šį svarbų darbą.

Sesesi Danai Gutauskicnci pakvietus mus prie 
vaišėmis apkrauto stalo, sesė Regina užpūtė 80 
žvakučių ant jai skirto torto, o sesė Marytė - 79- nias. 
Ilgiausių, sveikų ir laimingų metų mūsų sesėms! 
Retėja ir mūsų gretos, metai spaudžia mūsų pečius, bet 
“Šatrijos raganų” būrelis dar vis mielai renkasi į 
sueigas.

v.s. A. Vilimienė

Senovėje pasakos prasidėdavo - “Seniai, labai seniai, 
gyveno trys princesės...” O šiais, 2010 metais, su 
skaučių ir skautų pagalba Pelenė, Snieguolė ir 
Miegančioji Gražuolė ieškojo princo “Karalystėje” - 
Kaziuko mugėj Bostone.

Kovo septintoji prasidėjo iškilminga tuntų sueiga 
12 v.p.p. lietuvių Piliečių klube, Bostone. Įnešus 
vėliavas, buvo skaitomi įsakymai. “Baltijos” skaučių 
tunto sesė Nina Kazlienė uždėjo raudonus kaklaraiščius 
įžodį davusioms paukštytėms - Odetai Abouzcid, Vyjai 
Bernard, Katerinai Štuopytei ir Saulei Zaprauskytei. 
Skautų “Žalgirio” tunte į vilkiukų kandidatų eiles įstojo 

Nicholas Banaitis ir Jonas Braunfelds. Skautai Tomas 
Štuopis ir Lukas Veršelis priimti į prit. skautus 
kandidatus. Penki prityrę skautai - Andrius Hickey, 
Joris Katinas, Jason Miller, Jonas Šimkus ir Darius 
Veršelis įsigijo žiemos stovyklautojo specialybę.

Baigiantis sueigai, v.s. Vytas Dilba 50 metų 
Skautavimo ženkliuką įteikė v.s. Gloriai 
Adomkaiticnei, kuri, perkirpus! kaspiną, atidarė 
Kaziuko mugę. “Karalystės” stalai buvo nukloti 
gausiomis prekėmis - priejuostės, vėriniai, terariumai, 
peteliškių paveikslai, “tie-dye” kojinės, margučiai, 
paukščiams narveliai, laikrodžiai... Skautės ir skautai
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Kaziuko mugė Bostone jau atidaryta. Svečius kviečia 
v.s. Gloria Adomkaitienė ir v.s. Vytas Dilba.

Nuotr. Danos Dilbienės

ilgai tuos rankdarbius gamino, dabino. Išalkusiems 
buvo sunku nuspręsti kuo vaišintis - ar bandele su 
karšta dešrele, ar mėsainiu, ar rinktis ką nors iš valgių 
sąrašo, ir dar palikti vietos skaniam torto gabaliukui, ar 
pyragaičiui (cupcake).

Skaučių Seserijai ir “Baltijos ” tuntui naujos 
paukštytės - Saulė Zaprauskaitė, Katerina Štuopytė, 
Vyja Bernard ir Odeta Abouzeid.

“Žalgirio ” tunto vilkiukai Jonas Braunfelds, 
Tyler Kiliulis ir Nicholas Banaitis prie savo stalo. 
Draugininkas - Kęstutis Banaitis.

Po pietų, 2:30 v.p.p., prie “degančio” laužo 
prasidėjo programa, kurią sukūrė ir jai vadovavo ps. 
Angelika Kazakaitytė. Princesės Pelenė (vyr.sk.kand. 
Laura Šukytė), Snieguolė (vyr.sk.kand. Lina Baltaitė) 
ir Miegančioji gražuolė (vyr.sk. Lina Juozelskytė) 
ruošėsi baliui. Paukštytės ir visi svečiai padainavo 
“Raudoni batukai” ir padovanojo Pelenei naujus 
raudonus batus. Skautai, dainuodami “Mes Lietuvos 
kareivėliai”, įžygiavo su princu (prit.sk. Marius 
Bernotas). O kai miške paklydo Snieguolė ir 
Miegančioji gražuolė, tai vilkiukai visiems pravedė 
“Krokodilą”. Vėliau Pelenė susitiko jos seseris, o 
skautės vaidino ir dainavo “Ant kalnelio malūnas”. 
Prityrusios skautės (fėjos) su daina “Atsikėliau anksti 
rytelį” prižadino miegančias Snieguolę ir Miegančią 
gražuolę. Baliui prasidėjus, prityrę skautai su princu, 
net ant kelio priklaupę, dainavo karalienei (vyr.sk.kand. 
Sofijai Rasytei) “Tave aš pamačiau”. Šį kartą princesės 
su princu nedraugavo, bet džiaugėsi sutikdamos visus 
skautus ir skautes.

Senovėje pasakos baigdavosi - “ir toliau laimingai 
gyveno...”, bet šiais metais po dainavimo ir šokių mūsų 
princesės laimingos lauks sekančio skautų ir skaučių 
susirinkimo.

Širdingai dėkojam tėveliams ir svečiams už 
atsilankymą ir geraširdiškas aukas. Sekančiais metais 
“Baltijos” ir “Žalgirio” tuntai švęs 60-tąją Kaziuko 
mugę, prasidės naujas puslapis sekančiam dešimtmečiui.

ps. Daiva Juozelskienė
nuotraukos ps. Daivos Juozelskienės
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Prityrusios skautės - Kristina Štuopytė, Reda 
Limantaitė, Monika Leveckytė, d-kė Angelika 
Kazakaitytė, Gabrytė Grigonytė ir Alėta Juozelskytė. Paukštytės dainuoja "Aš nupirksiu batukus tau... ”

SKAUTŲ4/DAS

Štai kiek rankdarbių pagamino sesės skautės! Vadovė - 
Daiva Chauhan, skautės - Alisa Rasytė, Elytė Aušt raitė, 
Siga Juozelskytė, Emilija Strazdytė ir Darija Dilbaitė.

"Žalgirio ” tunto žaliašlipsis vadovas, geltonšlipsis 
skautas ir mėlynšlipsiai oro skautai: Mitchell Kiliulis, 
Gabrielius Žibaitis, Tomas Stuopis, Matas Leveckis, 
Stevenas Bonda. d-kas Leonas Bernotas ir 
Darius Shubert.
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Prityrę skautai - Darius Veršelis, Jason Miller, Joris 
Veršelis, Jonas Šimkus, Adomas Grigonis, Marius 
Bernotas ir s.v.kand. Lukas Žibaitis.

Prie saldumynų stalo vyr.sk. Lina Juozelskytė, Sofia 
Rasytė ir Laura Šukytė.
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CHICAGO-LEMONT

Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji 
“Verpsčių” sueigoje

Šiais, 2010 metais dvejas Lietuvos Nepriklausomy
bės šventes ir skaučių Susimąstymo dieną “Verp
stės” paminėjo dvejose atskirose sueigose. Vasario 
16-ją Daivos Bulitz ir Kovo 11-ją Joanos Kru- 
tulienės namuose.

Vasario mėnesio sueigoje Ritonė Rudaitienė 
paskaitė Antano Biliūno mintis apie Tėviškę. Buvo 
gera proga pamąstyti... Jis rašo:

“Jeigu manęs kas paklaustų, kurioje pasaulio vi
etoje žmogui linksmiausiai šviečia saulė, gražiausiai 
žydi gėlės, gieda paukščiai, ošia medžiai, ūkauja 
vėjas, aš atsakyčiau - tėviškėje. Jeigu manęs kas 
paklaustų, kuriame visos žemės kampelyje žmogui 
gražiausias pavasaris, ramiausia vasara, spalvin
giausias ruduo, balčiausias ir puriausias sniegas, aš 
atsakyčiau - tėviškėje. Jeigu manęs paklaustų, su 
kuria vieta žmogų sieja geriausi jo atsiminimai, aš ir 
vėl atsakyčiau - su tėviške: su tomis vietomis kur 
mes gimėme ir augome, iš kurių prasidėjo mūsų 
gyvenimo kelias. Kad ir kur žmogus būtų, kur 
gyventų, kur bekeliautų, visur jį pasiveja greitaspar- 
nis tėviškės ilgesio paukštis, vaikystės dienų 
blyksniu nusmelkdamas širdį ir visus mintimis 
sugrąžindamas į tą žemės kampelį...”

Dalinomės mintimis ką kiekvienai bylojo žodžiai 
“tėviškė”, “gimtinė”, “tėvynė”? Kai Sovietams oku

pavus Lietuvą teko pasitraukti iš tėvynės, vyriausiai 
iš mūsų tarpo buvo tik keturiolika metų. Kitos buvo 
tarp keturių ir devynerių, viena gimusi Vokietijoje, 
kita - Amerikoje. Visos sesės pasisakė, kad jų tėvynė 
yra Lietuva ir, kad ją pamilo “iš tolo” daugiausia 
tėvų dėka. Tačiau, kadangi ne visoms teko augti ir 
bręsti po tėvynės dangumi, ir vėliau kiekviena savaip 
ar kitaip atėjo į asmenišką sąlytį su Lietuva ir jos 
žmonėmis, tad - ar toji pirmoji meilė pasiliko tokia 
pati, ar kaip nors pasikeitė? Kai kurios pasijuto 
likimo nuskriaustos, nes prarado tą tėviškės ir gimt
inės sąvoką apie kurią rašo Antanas Bieliūnas.

Kovo mėnesio sueigoje skaitom mūsų sesės Ni
jolės Užubalienės kraupius prisiminimus II-ojo 
Pasaulinio karo metu traukiantis per Pomeraniją iš 
Lietuvos. Iškilo klausimas - kokie laikai - sunkūs ar 
ramūs išaugina “geresnius žmones”? Turbūt at
sakymo nėra, nes tai priklauso nuo kiekvieno 
individo.

Kadangi čia pat buvo Verbų sekmadienis ir Ve
lykos, Aldona Rauckienė pristatė gražiai paruoštą, 
su vaizdine medžiaga, pokalbį apie Vilniaus ir kitose 
Lietuvos vietovėse pinamas įvairių rūšių verbas. 
Palinkėjusios viena kitai linksmų šv. Velykų, iš
siskirstėm kol susitiksim vėl balandžio mėnesį.

Sesė Ritonė Rudaitienė

Su kuprine į pavasarį Rakė
“Lituanicos” tunto “Dariaus ir Girėno” prit. skautų 
draugovės 2010 m. pavasario iškyla į Raką vyko 
balandžio 9-11 dienomis. Dalyvavo draugininkas 
Donatas Ramanauskas, d-ko pavaduotojas Juozas 
Kapačinskas, Rako stovyklavietės administratorius 
Ginutis Matutis, “Aušros vartų-Kernavės” pas- 
tovyklės adminstratorius Aras Lintakas, skautai 
vyčiai Linas Sutkus ir Rimvydas Šoliūnas ir prit. 
skautai - Justinas Bobinas, Matas Lapkus, Mantas 
Naris, Erikas Anužis, Vidas Kulbis, Jonas 
Majauskas, Matas McCarthy, Antanas Riškus ir 
Paulius Siliūnas. Kartu iškylavo “Aušros vartų- 
Kernavės” tunto d-kė Žiba Kairys-Lapp, vyr.sk. 
Regina Ramanauskaitė, “Nerijos” tunto jūrų skautė - 
Julija Lapp ir padėjėjai tėveliai - Daina Siliūnienė ir 
Patrick McCarthy.

Šios iškylos tikslas buvo tęsti pasiruošimą 
iškylautojo ir “backpacking” specialybėms 
besiruošiant vasaros iškyloms ir ypač mūsų grupės 
kelionei į Philmont, New Mexico rugpjūčio 
mėnesį.Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, visi 
susirinkome penktadienį, bal. 9 d. apie 5:30 v.p.p. Į 
brolio Juozo Kapačinsko kepyklos “Bake For Me” 
sunkvežimį sudėjome visą skautų ir skaučių turtą. 
Brolis Donatas Ramanauskas atvažiavo su 15 vietų 
mikroautobusu, o broliai Aldis Liubinskas ir Rober
tas Vitas vienuolika geltonšlipsių susodino į savo 
mašinas. Prit. skautų karavanas iš centro pajudėjo 
6:30 v.v., neužilgo išvažiavo ir skautai. Kelionėje 
trumpam sustoję užkąsti brolio Juozo paruoštais 
sumuštiniais ir prisipildyti gazolino į automobilius, 
Rako stovyklavietės vartus pasiekėm apie 11:30 v.v.
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Per valandą spėjom iškrauti mantą, 
pasistatyti palapines ir nuėjom gulti. 
Šeštadienio rytą, po trumpo poilsio, 
kėlėmės ruoštis dienos iškylai. Pus
ryčiai paprasti - sumuštiniai, avižinė 
košė, vaisiai ir kakava. Skautai gel- 
tonšlipsiai ruošėsi 11-kos mylių žy
giui į Ludington State Park, o prit. 
skautai - 15-kos mylių kelionei. Nu
važiavom į Baldwin miestelį netoli 
Pere Marquette upės. Ten mūsų laukė 
“seni vilkai” žvejotojai - “Lituanicos” 
tunto tuntininkas Edis Leipus, jo 
sūnus Mikutis, Vytenis Lietuvninkas 
ir Algis Luncckas. Jie parodė kur ir 
kaip žvejoja “fly-fishing” būdu. Ir 
kaip tik tuo metu brolis Algis ištraukė 
nemažą upėtakį - “trout”. Marquette 
upė yra žvejotojų plačiai žinoma, nes 
pavasarį ten vyksta žuvų migracija ir 
nerštas. Mūsų “seni vilkai”, būdami 
gamtos draugai, žvejoja grynai savo 
malonumui ir pagavę žuvį (ir kartais 
ją nufotografavę) greitai įmeta atgal į 
upę.

Sugrįžę prie sunkvežimio pasiruošėm pagrin
diniam žygiui. Nuo upės kranto pajudam 10:15 v.r. 
Saulėta, bet vėsoka - ypatingai geras oras iškylav- 
imui! Užtruko kiek laiko kol visi priprato žygiuoti 
su sunkiomis kuprinėmis. Kaikurių iškylautojų 
kuprinės svėrė 50-60 svarų. Kitų ne tokios sunkios, 
nes buvo mažesnės ir tuo pačiu mažiau 
vietos savo bei vieneto mantai. Tikslas 
buvo viską neštis kas būtų reikalinga 
dviem dienoms - drabužiai, patalynė, 
valgis, gėrimas ir t.t. Tą siekį gal tik 
pusėtinai įgyvendinom, nes kas nebetilpo 
kuprinėse atsidūrė brolio Juozo 
sunkvežimyje. Viena laimė, kad jis mus 
kelyje maždaug kas valandą sutikdavo. 
Apie vidurdienį sustojom prie Na-Tah- 
Kah kurorto, kur gavom leidimą pasin
audoti prausyklomis. Ten užbaigom ir 
vakarykščius sumuštinius, kurie buvo 
mūsų “pirmi” pietūs, o kai neši tokias 
sunkias kuprines - apetitai dideli.

Nužygiavę dar 3-4 mylias sustojom 
šalia takelio, kuris vedė per Manistee 
valstybinį mišką (National Forest). Ten 
paruošėm karštos sriubos (Ramen 
noodles) kartu su riestainiais, sūriu ir

‘‘Dariaus ir Girėno” draugovės iškylautojai pakely j Raką: 
Mantas Naris, Linas Sutkus, Jonas Majauskas, Paulius Siliūnas, 
Matas Lapkus, Matas McCarthy, Vidas Kulbis, Antanas Riškus, 
Rimvydas Šoliūnas, Justinas Bohinas ir Erikas Anužis.

Nuotr. D. Ramanausko

vaisiais. Oras pradėjo keistis, niaukstėsi, kiek atšilo. 
Pavalgius “antrus pietus”, vietinis gyventojas padarė 
mums gerą darbelį - nurodė trumpesnį takelį per 
mišką, kuris nebuvo pažymėtas žemėlapiuose ir su
taupė mums nemažai laiko. Jam - skautiškas AČIŪ! 
Išlindus iš miško teko pažygiuoti didesniu vieškeliu 
ir tuo metu pradėjo gan smarkiai lyti. Nužygiavus 
apie 12 mylių, sesės Žiba, Julija ir Regina buvo

Ir kaip paneš tokias dideles kuprines sesės 
Regina Ramanauskaitė ir Julija Lapp?

Nuotr. D. Ramanausko
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nuvežtos į numatytą nakvynės vietą, padėti su pas
togių ir palapinių statymu ir vakarienės ruošimu. 
Gi narsieji prit. skautai žengė pirmyn ir per 10 va
landų, įveikę 15 mylių kelią, atsirado numatytoj 
stovyklavietėj apie 7:00 v.v. ant Marquette upės, 
netoli Wallhalla ir Kinney kelių sankryžos. Visi 
laimingi, kad iki to laiko nustojo lyti. Mielos sesės 
su brolio Juozo, Pat McCarthy ir Dainos Sil- 
iūnienės pagalba paruošė skanią spaghetti 
vakarienę.
Vakarienės metu, iškylautojai nustebo pamatę 
mūsų tarpe skautus vyčius Audrių Aleksiūną, 
Andrių Markulį ir Mikutį Leipų. Jie atvyko 
pravesti prit. skauto įžodį. Po vakarienės jaukioj 
vietoj virš upės kranto, prie mažo lauželio šeši

Broliai, nugaras surėmę, 
ilsisi Nuotr D. Ramanausko

Algis Luneckas pagavo didelį upėtakį.
Nuotr. J. Kapačinsk

Pasveikinom 2010 m. Rako pavasarį. Iš k.: Z. Kairys-Lapp, L.Sutkus, R.Ramanauskaitė, J.Lapp, M.McCarthy,
J.Majauskas, P.Siliūnas, M.Naris, M.Lapkus, E.Anužis, V.Kulbis, A.Riškus, J.Bobinas, R.Soliūnas,
D.Ramanauskas. Nuotr. J. Kapačinsko
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mūsų draugovės kandidatai - Erikas Anužis, Vidas 
Kulbis, Jonas Majauskas, Matas McCarthy, 
Antanas Riškus ir Paulius Siliūnas davė prit. skauto 
įžodį. Po įžodžio naujieji “pritsai” buvo pasveikinti ir 
grįžome prie mūsų pastogės šokolado pudingo nak
tipiečiams. Jau buvo po devintos valandos. Kai 
pasakėm, kad rytoj kelsimės 4:00 v.r., visi pradėjo 
juoktis, kol pastebėjo, kad vadovai rimtai kalba... 
Trumpai apsigalvoję ir gerokai nuvargę, visi tyliai iš
siskirstė poilsiui. Nakties tylumoj girdėjosi tik upės 
tekėjimas ir kojotų graudus kaukimas tolumoj...
Sekmadienį, kaip iš vakaro buvo skelbta, kėlėmės 4 
v.r. Šalna. Viskas apšerkšniję. Dar tamsu. Šviestuvų 
pagalba visi susidėjo savo reikmenis į kuprines, nu
griovė ir suvyniojo palapines. Baigiant pusryčiauti, 
prašvito saulutė. Sustoję į ratą susikabinome 
rankomis. Pirmiausia sukalbėjom skauto rytinę 
maldą - “Dieve, duok, kad šiandien būčiau geresnis 
negu vakar buvau” ir tada po “Tėve mūsų”, 
palinkėjom vienas kitam ramybės. Ramiai nusiteikę, 
saulei švintant, išžygiavom iš stovyklėlės 6:30 v.r. 
Peržygiavę tiltą virš Pere Marquette upės, pasukom 
į vakarus ant Hawley kelio. Liko 7 mylios iki Rako 
stovyklavietės. Po valandos žygio vėl susitikom su 
broliu Juozu. Iki to laiko saulutė mus jau sušildė, tai 
buvo gera proga nusivilkti vieną eilę aprangos, kad 
nebūtų per šilta. Po trumpos pertraukos žygiavom to
liau, pagal sesės Reginos nustatytą ėjimo ritmą, kad 
per greitai neišvargtume. Dar viena pertraukėlė prie 
Eden Township būstinės ir likę tik dvi mylios iki 

Rako, kurio vartus pasiekėm apie 1 0:00 v.r. Pasi- 
didžiavom mūsų atsiekimu ir nusifotografavome. 
“Lituanicos” tunto virtuvėje mūsų laukė didžiulė 
blėka su lašinėčiais! Tai brolio Juozo staigmena išky
lautojams. Sesės Žiba ir Julija žygiavo toliau, į “Ker
navės” pastovyklę, kur brolis Aras Lintakas buvo 
atidaręs prausyklą ir užkaitinęs vandens tanką. Bent 
dvi iškylautojos buvo švarios ir atsigaivinusios ke
lionei atgal į Chicagą. Ačiū broliui Arui.

Beliko tik kartu su gcltonšlipsiais aptvarkyti virtuvę 
ir stovyklos rajoną. Iš mylimos Rako stovyklavietės 
iškeliavom apie 11:30 v.r. Pavalgyti sustojom “Cul
ver’s Butter Burgers” restorane, Holland, Ml. 
Pasaulio lietuvių centrą sėkmingai pasiekėm laiku - 
4:30 v.p.p.
Šioj kelionėj įgijom įvairių patirčių. Tie, kurie už 
kelių mėnesių keliaus į Philmont, New Mexico 
vienos savaitės žygiui kalnuose, dabar gal turi 
geresnį supratimą kas jų tenai laukia - sunkios 
kuprinės, skaudantys raumenys (ypač pečiai ir 
kojos), kas naudinga turėti, ko gal tikrai nereikia, 
kiek vandens gerti, kiek ir ką valgyti. Bet SVAR
BIAUSIAS dalykas - kaip skautiškai sugyventi 
vienam su kitu ilgoj, sunkioj kelionėj. Ir šiuo atžvil
giu visuomet galima tobulėti.

Donatas Ramanauskas
Draugininkas

Tai - skautybės tikslas!
“Aušros vartų-Kernavės” tunto “Živilės” draugovės veikla 2008-2010 m. 

vyr.sk. s. Audra Lintakienė
Sėdžiu ir “vartau” kompiuteryje skautiškąsias nuo
traukas. Apimta nostalgijos, žiūriu į “Živilės” prit. 
skaučių draugovės seses, kai jos buvo paukštytės. 
Kur prabėgo tas laikas? Atrodo tik vakar, apsirengu
sios gandro kostiumais, dainavome Tarp purienų 
mačiau gandrą... Rodos taip neseniai iškėlusios du 
pirščiukus davė Jaunesniosios skautės įžodį. Juk tik 
vakar išdidžiai žygiavome, stengdamos prisiminti 
kuri yra kairė koja, ir dainavom Paukštytės linksmai 
žygiuoja. Bėgo metai, o mūsų skautės suaugo į 
šaunias, jaunas paneles, susidomėjusias visokia 
skautiška veikla.

Šiais metais labai daug ką nuveikėme! Prityrusių 
skaučių programa yra nelengva. Į ją įtrauktas 
visuomeninis mokslas; Lietuvos istorija - Lietuvių 
kalbos kilmė, Mindaugo krikštas, kunigaikščiai ir 

kunigaikštienės; skautijos istorija: Badcn-Powcll’is, 
kodėl ir kaip įsikūrė skautai, Lietuvių skautų sąjun
gos istorija, struktūra ir santvarka; kultūriniai 
duomenys: audimas, virimas, liaudies dainos ir in
strumentai, lietuvių papročiai - Kūčios, Velykos, 
Žolinė, Vėlinės, Užgavėnės; šeimininkavimas, 
gerieji darbeliai, skautamokslis, stovyklavimas... 
Sąrašas be galo.
Sėdžiu ir “vartau” kompiuteryje skautiškąsias 
nuotraukas. Apimta nostalgijos, žiūriu į “Živilės” 
prit. skaučių draugovės seses, kai jos buvo paukš
tytės. Kur prabėgo tas laikas? Atrodo tik vakar, 
apsirengusios gandro kostiumais, dainavome Tarp 
purienų mačiau gandrą... Rodos taip neseniai iškėlu
sios du pirščiukus davė Jaunesniosios skautės įžodį. 
Juk tik vakar išdidžiai žygiavome, stengdamos
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“Živilės ” draugovės nuotraukų kolažą sudarė s. Audra Lintakienė
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prisiminti kuri yra kairė koja, ir dainavom Paukš
tytės linksmai žygiuoja. Bėgo metai, o mūsų skautės 
suaugo į šaunias, jaunas paneles, susidomėjusias vi
sokia skautiška veikla.

Šiais metais labai daug ką nuveikėme! Prityrusių 
skaučių programa yra nelengva. Į ją įtrauktas vi
suomeninis mokslas; Lietuvos istorija - Lietuvių kal
bos kilmė, Mindaugo krikštas, kunigaikščiai ir 
kunigaikštienės; skautijos istorija: Badcn-Powell’is, 
kodėl ir kaip įsikūrė skautai, Lietuvių skautų sąjun
gos istorija, struktūra ir santvarka; kultūriniai 
duomenys: audimas, virimas, liaudies dainos ir in
strumentai, lietuvių papročiai - Kūčios, Velykos, 
Žolinė, Vėlinės, Užgavėnės; šeimininkavimas, 
gerieji darbeliai, skautamokslis, stovyklavimas... 
Sąrašas be galo.

Gal klausiate, kaip spėjome visa tai įvykdyti? 
Pirmų pirmiausia - pratęsėm sueigų laiką iki valan
dos su puse kiekvieną šeštadienį. Tai davė mums 
užtektinai laiko ne tik išeiti reikalaujamą programą, 
bet ir mokytis bei pritaikyti vadovavimo principus, 
suprasti kodėl skautaujame ir koks yra skautavimo 
tikslas.

Kas savaitę paskyrėme laiko vadovavimo prin
cipams - skilties sistemai, sueigų planavimui ir 
pravedimui, iškylų planavimui: ką reikia paruošti, 
ką pranešti tėveliams, gauti atitinkamus leidimus 
iškylauti, kaip elgtis su jaunesniais skautais, kaip 
perteikti žinias ir daug, daug daugiau. Mes išmokom 
daug dainų! Dievui, Tau, Tėvyne ir žmonijai, Tau 
sesute puikios gėlės, Tu mano motinėle, Vis pirmyn, 
Būčiau nekalbėjus, Linelius raunu ne viena, Kur gin
tarais ir giesmes - Marija, Marija, Kaip ilgesingai, 
Sutelk mus, Viešpatie. Sąrašas nepilnas... Daug 
dainavome ir žaidėme.

Į sueigą buvom pakvietę istorijos mokytoją, 
mums visiems mielą p. Sturonienę, kuri kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją - nuo pirmųjų lietuvių per ledo 
amžių iki Mindaugo laikų. Aš pati klausiaus išsižio
jus!

Ilgesnio laikotarpio iškylos ir išvykos padėjo 
mums suvesti programą ir įgyvendinti išmoktąsias 
žinias. Mūsų iškylos visada su tikslu. Išvažiavusios 
iš miesto žiemos iškylon, atlikome nemažai pro
gramos. Iškyloje mokėmės gyvenimo - vandens 
šildymo tankas buvo sugedęs, tai nusiprausimui ir 
indų plovimui išmokom šildyti vandenį puoduose. 
Buvo nemažai žviegtclčjimų įkišus ranką šaltan van
denin! Iškyloje skaitėm irnagrinėjom Maironio eiles 
Kur bėga Šešupė. Mokėmės, kokie gyvenimo įvykiai 
ir patirtys galėjo Maironį paveikti. Egzaminėlyje 
buvo klausimas - “Koks buvo Maironio žmonos var

das?” Kiek mes su sese Aušra prisijuokėm, kol mer
gaitės atsakinėjo tą klausimą! Viskas pradžioje buvo 
aišku, o kai priėjo prie to klausimo... stabtelėjo... 
pasižiūrėjo į mus...pradėjo ieškoti atsakymo... Ma
tote, skautavime ne visi atsakymai pateikti, reikia 
išmokti galvoti. Sesės turėjo sudėti tai ką žino - 
Maironis buvo kunigas, jis žmonos neturėjo ir t.t. Šią 
išvyką lydėjo darbštumas, organizavimas, mokyma
sis, žaidimai ir gėrėjimasis nuostabia žiemos gamta.

Skautė tarnauja Dievui. Per Vėlines suruošėm 
išvyką į kapines. Iš PLC Lcmonte, važiavom tiesiai 
į Ressurcction kapines, kur apžiūrėjom ir 
pasimeldėm mauzoliejuje. Mauzoliejus didžiulis, 
gražiai išlaikytas. Matėm grandiozines statulas ir 
puošniai dekoruotas koplyčias. Iš tų kapinių važi
avom į šv. Kazimiero kapines, kuriose prie savo 
šeimų ir kitų pažįstamų skautų kapų uždegėm 
žvakutes ir sukalbėjom “Tėve, mūsų”. Kapinėse 
visos patyrėm begalę jausmų - ramybės, prisimin
imų, juoko, susijaudinimo ir ašarų. Sveika draugov
ėje patirti tuos jausmus kartu - tai seses vienija. Iš 
“Kazimierinių” traukėme į “Bachelor’s Grove” kap
ines, kurios jau uždarytos, nebeprižiūrimos, bet 
lankytis galima, nedraudžiama. Sako, kad šiose kap
inaitėse vaikšto sielos ir pikti baubai, bet mes jų ne
sutikom. Čia visas apėmė tam tikras liūdesys. 
Antkapiai nugriauti, apdaužyti, apšiukšlinti, žolės ir 
piktžolės iki kelių. Nutarėm kitais metais ten nuvykti 
ir aptvarkyti - surinkti šiukšles, apravėti likusius 
kapus, pasimelsti. Baigdamos platų ratą, atsiradom 
vėl Pasaulio lietuvių centre. Pcrsirengėm į išeigines 
uniformas ir dalyvavom, ir tarnavom šv. Mišiose. 
Sesės skaitė skaitinius, perskaitė sesės Darijos vi
suotinę maldą, o kai kurioms teko būti klapčiukėmis 
pirmą kartą! Nuostabu! Padėjome dalyvaujantiems 
nunešti žvakutes laukan prie varpo ir, sugiedoję 
“Ateina naktis”, patenkintos išsiskirstėme.

Sesės šiais metais išmoko dirbti skiltyje. Tai gal 
didžiausias atsiekimas. Per skautišką veiklą - planav
imą, sueigų pravedimą, Kaziuko mugės ruošą, 
išvykas, keliones, geruosius darbelius mokėme 
mergaites būti susipratusiomis, savarankiškomis, 
naudingomis lietuvaitėmis ir bendruomenės narėmis. 
Tai - skautybės tikslas!

Dar ne viskas! Be visų šių darbų, mūsų “Živilės” 
draugovės sesės išlaikė Oro skautų programos dalį. 
Prieš kiek laiko LSS buvo įsteigta programa įsigyti 
“sparnus”. Per metus mokėmės aviacijos pagrindų, 
apie Darių ir Girėną, išmatavome virve “Lituanicą” 
ir jame “sėdėjome”, skaitėm apie jų skrydį ir jų lėk
tuvą, ir aprašėme jų misiją. Taip pat statėme karinių 
lėktuvų modelius ir juos skraidinome. Aprašymu ir 
žiniomis pasidalinsime kitais metais. Mergaičių
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susidomėjimas ncišblėsęs, norime kitais metais 
aplankyti mažą oro uostelį ir muziejų. Gal teks ir 
paskraidyti??

Prasidėjus 2009-2010 sezonui dar liko nemažas 
gabalėlis programos, kurią turėjome atlikti prieš 
išleisdamos seses Aliciją Viktoraitę, Cariną Ozers, 
Dianą Ramanauskaitę ir Rimą Lintakaitę į vyr. 
skautes kandidates. Tačiau programa vyko tikra 
skautiška tvarka. Visos sesės atliko savo užduotį - 
gamtosauga, bendruomenės mokslas ir LSS istorija. 
Jau laikas mokytis pačioms pravesti programas, jas 
įdomiai perduoti, įvertinti savo darbą. Pradžia buvo 
gana sunki, bet, laikui bėgant, ir su patirtimi, viskas 
palengvėjo! Didžiuojuos jų darbu!

Šaltą lapkričio dieną nuvažiavom šaudyti su 
BSA/NRA instuktorium, broliu Tom Stahulak. 
Brolis Tom kantriai ir energingai mokė seses 

saugumo taisyklių, taiklumo ir bendrai apie šaudymo 
sportą. Nuostabi išvyka!

Išleidusios keturias Živilietes į vyr. skautes kan
didates, linksmai tęsiame programą toliau. Šiais, 
2010 metais sesės Žiema Šepetytė ir Ieva Marcinke
vičiūtė išlaikė mažai kam žinomą “Baden-Powell ži
novės” specialybę. Šios sesės darbščiai nagrinėjo 
Baden-Powell’į skaitydamos “Scouting For Boys”, 
klausydamos BP pokalbių internete, rašydamos apie 
BP siekius skauto ugdymui. Žavėjomės Mafekingo 
kūrybingumu, supratome pasaulinės istorijos dalį. 
Spėjome pažaisti, pasikalbėti, jodinėti, slidinėti ir su 
kitais darbuotis!

Taip prabėgo “Živilės” draugovės pora metų. 
Ugdome darbščias, susipratusias seses, iš kurių daug 
tikimės ateityje!

Mintys ir prisiminimai “Sietuvoje”
Kiekvieną mėnesį vyr. skaučių-skautininkių “Sietuvos” 
draugovės sueigai atskiros sesės paruošia pašnekesį. Ba
landžio mėn. sueigoje, sesės Sofijos Jelionienės klausinė
jamos, prisiminėm dienas pergyventas prieš 66 metus, kai 
traukėmės iš savos tėvynės. Vaikų bei jaunuolių šiurpūs 
pergyvenimai, kuriuos dabar matome jau ir iš tėvų bei 
senolių taško.

Kovo mėn. sueigoje sesės Gintra Narienė su Irena Kri- 
aučeliūnicne skaitė iš Wucrzburgo lietuvių stovyklos me
traščio apie lietuvių skautų tame lageryje įsikūrimą ir 
pavyzdingą veiklą. Įdomu, kad po pagrindiniu beveik 3 
puslapių straipsniu pasirašo tik R. V., o straipsnyje tik pora 
pavardžių, visi kiti vadovai žymimi tik inicialais. Tais 
laikais ir “Skautų aide” (1946-1948) buvo vengiama 
naudoti pavardes. Atrodo, kad tremtinių ir tėvynėje likusių 
apsaugai taip turėjo būti daroma.

Kitose sueigose girdėjome sesės Danutės Bilaišienės 
mintis apie Lietuvos pajūrį, apie “Nepriklausomybė ir 
lietuvė moteris” - “Nuo 1918 m. vasario 16-osios iki 1940 
m. birželio 15-tos, kada Lietuva buvo vėl okupuota, truko 
22 metai. Šis laikotarpis buvo taip pat kova už valstybės 
gyvavimą, užjos dalių priklausomybę, už ribas.

Ypatingą dėmesį atkreipkime į pirmąjį Lietuvos re
spublikos Parlamentą Steigiamąjį Seimą ir priimtuosius 
pagrindinius įstatymus, kurie padėjo įteisinti visų piliečių 
lygybę, visiems vienodas teises ir laisves. Šiuo nuostatu 
Lietuva pralenkė ir kitas jau įsipilietinusias demokratijas, 
kur moterys lygių teisių neturėjo. Ši lygybė kilo iš senų tau
tos papročių ir didelės žmogaus kultūros.

Moteris Lietuvoje niekada nebuvo vergė. Iš istorijos 
žinome, kad lietuvė visais laikais buvo šalia savo vyro, kaip 

Birutė, Ona, Gražina. Tautai atbundant ji yra ir knygnešė, 
rašytoja, žurnalistė, tautos auklėtoja, kokios buvo Žemaitė, 
Petkevičaitė-Bitė, Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda ir kitos.

Laisvės metais lietuvė moteris savo darbais ryškiais 
moksle, mene, visuomeniniame gyvenime, mokykloje, lab
daroje, įrodė, kad jos sugebėjimai nemažesni, nei jos 
kolegų vyrų. Džiugu, kad Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
dabar šiomis teisėmis yra naudojamasi”.

Savo eilėraščiu mus pradžiugino sesė Birutė A. 
Vindašienė -

Rodos taip neseniai kėlėm rankas aukštai, 
Prisiekdamos tarnauti Dievui ir Tėvynei, 
O artimo meilė ir geri darbai
Kažkaip nejučiom laiko tekmėn įsipynė.

Tėvynės ilgesy prabėgo jaunos dienos, 
O kovoje už laisvę - kita dalis likimo, 
Tik svetimam krašte, ar būryje, ar vienos 
Kažko graudi širdis vis ašaroti ima.

Pasipuošė ir galvos žilų plaukų karūna, 
Veiduose šypsena dar skautiškos vilties, - 
Rūtelė visas puošia, jos niekad nepražūna...
Tu skautė amžina, dabar ir ateities..

“Sietuvos” draugininke ps. Irena Kirkuvicnė, jau daug 
metų sklandžiai vadovaujanti draugovei, taip pat priklauso 
ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui, Lemonte, sesė Alė 
Karaliūnienė yra Pasaulio lietuvių centro moterų komiteto 
vadovė, kitos sesės darbais prisideda centre, dalyvauja bei 
remia įvairias šalpos organizacijas, kaip “Saulutė”, “Vaiko 
vartai į mokslą”, “Lietuvos dukterys” ir 1.1.

Alė Namikienė
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MELBOURNE
Apsilankius “Džiugo” tunto 

Kaziuko mugėje

Skautiškoji Rukšėnų šeima - ps. Jonas iš 
Melbourno dalyvavo 2003 m. Jubiliejinėje 
stovykloje Kalifornijoje, ps. Teresė užaugo 
Los Angeles; dabar visi, su mažaja Aiste, 
gyvena Melbourne.

Bažnyčioj prie vėliavų vyr.sk. Jessica Rutkauskaitė, 
j.b. Andrius Pranzkūnas ir jo sūnus j.b. Darius Pranzkūnas 
(nepilnai matosi).
Kovo mėn. labai smagiai praleidome savaitgalį 
Melbourne, kai ten vyko Kaziuko mugė. Unifor
muoti skautai su vėliavomis dalyvavo šv. Mišiose, 
kartu giedojo, skaitė skaitinius bei nešė aukas. Po 
Mišių, Lietuvių klubo salėje vyko Kaziuko mugė - 
vaišinomės užkandžiais, žaidėme žaidimus, traukėme 
loterijos bilietus. Nespėjau pamatyti visus žaidimus, 
bet mačiau saldainių rinkimo varžybas su kini- 
ctiškomis valgymui lazdelėmis (chop sticks) ir 
pyragėlių valgymo lenktynes. Buvo ir skilčių varžy
bos. Reikėjo pripūstą balioną perduoti kitam per

buvo aišku, kad ir vaikai, ir suaugę smagiai 
dalyvavo visuose žaidimuose.

Iškilmingoje “Džiugo” tunto sueigoje, vienetai 
tvarkingai raportavo komendantui s.v. Vytau
tui Krivickui, o jis perdavė raportą tuntininkei 
v.s. Danutei Lynikienei. Įnešus vėliavą, broliai 
Paulius Skridulis ir Justinas Brokas davė 
skauto įžodį. Pavieniui, gražia lietuvių kalba, 
be pagclbos, garsiai ir aiškiai pasakė įžodžio

žodžius. Sveikinu brolius ir linkiu jiems daug 
smagių dienų skautiškoje šeimoje.

Tada susėdome rateliu padainuoti. Jūrų budys 
Andrius Pranzkūnas dainoms pritarė gitara. 
Dainavome ir net “Suk, suk ratelį” sušokome. Sueigą 
baigėme sustoję į ratą ir giedodami “Ateina naktis”.

Ačiū Australijos LSS Brolijos ir Seserijos 
vadams - broliui Narcizui Ramanauskui ir sesei 
Rasai Statkuvienei už taip šiltą priėmimą. Laukiame 
sekančios progos apsilankyti Melbourne.

kojas, o antras žaidimas - siurbiant/traukiant per 
šiaudelį perduoti popieriaus lapelį kitam. Iš šypsenų

Brolis Tomas
Nuotraukos s.jll. Tomo Dundzilos
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CANBERRA

Tvirti, kaip Mallee medis
Gražus skaičius nuotykiams pasiruošusių 
Canberros židinio narių tris dienas 
iškylavo Wombeyan urvuose, Mėlynų 
kalnų nacionaliniame parke, New South 
Wales, Australijoje. Žodis “wombeyan” 
aborigenų kalboje reiškia - žolėta pieva 
tarp kalnų. Nuotraukoje matosi dalyviai 
išėję iš Figo medžio urvo. Kartu jie ėjo į 
neilgą, bet gražų Nuspalvintą urvą, o po 
to dar pasivaikščiojo kalnuose.

Canberros židinys labai veiklus. 
Beveik kas mėnesį jie susirenka paben
drauti, ar vyksta iškylom Sausio mėn. 
(Australijoje vasaros metas) židinys 
praleido kelias dienas Australijos Alpėse, 
(pietus nuo Canberros. Vasario mėn. kinų 
Naujuosius metus kartu sutiko vakarieni
audami restorane. Ateityje rinksis šeimų 
namuose, eis į teatrą ir t.t.

Židinio nariai yra tvirti kaip Malice - 
eukalipto medis, kuris džiugiai auga 
Australijos gamtoje.

Keliautojas

Iškyloje prie urvo - s.v.ps. Ridas Daukus, Barbara Šilinis, 
s.v.s. Mindaugas Mauragis, ps. Rasa Mauragienė, Jackie Steanas ir 
Lucy Daukus. Trūksta Žydrės ir Bob Pember

“Žalgirio mūšio” stovykla

SYDNEY

Minėdami Žalgirio mūšio 600 metų sukaktį, taip ir 
pavadinome Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų 
stovyklą, vykusią balandžio 6-10 d.d. camp Kariong 
stovyklavietėje.

Nors ši stovykla, palyginus, buvo trumpa 
(5 dienos), bet ji buvo pilna užsiėmimų ir nuotykių. 
Kaip jau įpratę, statėmės palapines dienai anksčiau 
temstant, nes jau žiemos metas ir grąsinami lietaus. Šį 
šlapią pirmą vakarą smarkus lietus suvijo jaunas 
skautes nakvoti į baraką su jauniausiomis sesėmis - 
aguonėlėmis. Prityrę broliai ir sesės pagamino visiems 
gardžius pietus ir dėl nesiliaujančio lietaus pirmo laužo 
dainos linksmai skambėjo salėje.

Diena išaušo nei kiek sausesnė, tai stovyklos 

atidarymas vyko salėje. Buvo iškilmingai įneštos vėli
avos ir pasveikinom keturias naujas praėjusią naktį 
vyreniosios skautės įžodį davusias seses - Giorgią 
Gakas, Emiliją Rupšytę, levą Petraitytę ir Magdaleną 
Soulos. Sveikiname sesės!

Pirmame užsiėmime brolis Dominic supažindino 
visus su Žalgirio mūšio istorija, ekrane rodė Vytauto 
Didžiojo ir kryžiuočių herbus, garsųjį Žalgirio mūšio 
paveikslą ir viduramžių Lietuvos žemėlapį. Įsigyvenę 
į šią seną istoriją, skautai išsirinko skilčių vardus: 
Karalaitės, Karūnos, Vaidilutės, Raitelės, Kardai, Ri
teriai ir Ilgos ietys, o vietoj gairelių - pasigamino ir 
papuošė sau skydus. Tai jau pirmas pasiruošimas 
“mūšiui”.
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Po pietų vyko skautų patyrimo laipsnių programos 
ir žaidimai. Jaunesnieji baigė dieną prie tikro liepsno
jančio laužo, o prityrę skautai ir jauni vadovai dirbo 
toliau - ruošė rytdienos užsiėmimus jauniesiems. Pas
tatę “voratinklį”, paruošė “Kimo” atminties žaidimą, 
stalo “futbolą”, kuriame sviedinys ridenamas tik 
pučiant per šiaudą, ir aklam kliūčių trasą. Pagaliau 
sugalvoję skautoramos uždavinius visi ėjo saldžiai 
išsimiegoti, nes iš ryto patiems reikės paruošti pietus, 
susipakuoti iškylai ir dar laiku suspėti į traukinį!

“Pindar uolos” iškylos takas prasideda toli nuo 
stovyklos ir jis neprivažiuojamas automobiliu. 
Todėl reikėjo keliauti traukiniu, kuris, pagal 
tvarkraštį, stojo mažytėj stotelėj prie tako tik 
kartą per valandą. Vistiek reikėjo perspėti 
traukinio vairuotoją kur sustoti, nes ilgi 
traukiniai paprastai šioj stotelėj nestoja.

Tuo tarpu stovykloje jaunimas linksminosi 
ir entuziastiškai atliko uždavinius paruoštose 
stotyse. Po poilsio - dainavimas, o po pietų 
jaunesnieji spėjo palošti kvadratą ir išsi
maudyti, kol vyresnieji sugrįžo iš 12 km. išky
los į “Pindar” uolą, į kurią reikėjo eiti tankiai 
apaugusiu miško taku, daugelyje vietų prasik- 
ertant sau kelią.

Vėliavų nuleidimo metu, svečias iš JAV, 
dabar gyvenantis Canberroj, LSS Brolijos 
vadas p.s.v.s.fil. Tomas Dundzila, išdalino 
ženkliukus visiems iškylautojams už ypatin
gai gražų elgesį, bendradarbiavimą, vienas 
kito nulatinę priežiūrą ir bendrai gerą nuo
taiką. Šaunuoliai sesės ir broliai!

Nors jaunieji jau knarkė savo palapinėse, pavargę 
prit. skautai ir jaunieji vadovai vėl sprendė sekančios 
dienos užsiėmimus. Svarbiausias rytojaus įvykis “Žal
girio mūšis”! Iš ko gaminti kulkas? Kiek reikės mil
tinių šaudmenų? Kokias taisykles nustatyti? Kaip 
atskirti “sužeistą” nuo “žuvusio”? ir t.t. Po ilgo planav
imo, pagaliau visi saldžiai užmigo...rytoj bus didelė 
diena.

Iš ryto visi nedelsdami ruošėmės pirmam šios 
dienos užsiėmimui “į medžių viršūnes”. Tai aukštai 
pakabintų virvių ir kliūčių trasa. Ten visiems uždėjo

Sveikinam “Aušros ” tunto vyr. skautes!

Ruoštam šovinius “Žalgirio mūšiui”
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šalmus ir diržus, ir mokė kaip prisik
abinti virvėmis prie laidų, kad vi
suomet būtų saugu, nes ... lipsime net 
į eukaliptų viršūnes! Siūbuoti aukštai 
medžių šakose buvo sunku, smagu ii' 
labai baugu! O grįžus į stovyklą, visų 
laukė skanūs meksikietiški pietūs - 
“tacos” ir “buritos”.

Po pietų buvo laikas ruoštis 
“Ypatingajam mūšiui” - lietuviai 
prieš kryžiuočius! Skautai pasiskirstė 
į kariuomenes, išrinko vadovus, kurie 
nustatė taktiką - kaip pulti, kaip ginti 
ir taip pat išdalino miltų “kulkos- 
vaidžiuis”. Visiems apsiginklavus ir 
pasiruošus - trimitas! Vadovai susi
tiko karo lauke, aptarė karo taisykles, 
grįžo pas savuosius ir vėl trimitas! 
Prasidėjo kova. Kas dešimt minučių “Aušros ” tuntas “Žalgirio mūšio ” stovykloje.
buvo skelbiamos paliaubos “slaugyti” savo “sužeistu
osius” ir surinkti neišsprogusias miltų granatas. Tada 
vėl šauksmas: “...į kovą! Aš Vytautas didysis, kas su 
manim? Mes už Lietuvą - visi pirmyn!”

Po šauniai iškovoto Žalgirio mūšio vyko vėliavų

bėjo dainos. Atsisveikinome skautiškai, sugiedodami 
“Ateina naktis”. Iki sekančios stovyklos!

Sesė Kristine
“Žalgirio mūšio” stovyklos viršininkė

Nuotraukos s.jil. Tomo Dundzilos
nuleidimas, kurio metu jaunesnės skautės įžodį davė 
sesės Lola ir Adelina, skautės - Briana ir prit. skauto 
brolis Dominic ir sesė Amy. Atsisveikinimo žodį tarė 
brolis Tomas pagirdamas Sydnėjaus “Aušros” tunto 
skautus, linkėjo toliau linksmai stovyklauti ir, jeigu 
nieko prieš, jį ir vėl priimti. Prie paskutinio laužo, tarp 
dūmų ir žiežirbų, liepsnų apšviesti pasirodymai sma
giai pavyko. Šūkiai aidėjo per mišką, tamsoje skam-

i-SS Australijos Rajonas, Sytlnč jaus Aušros Tumus

2009 ra. balandžio mėn 9 d.
Camp Karionę 

NWS A ustralija

Karas ir taika... “Žalgirio mūšio ” dalyviai su Brolijos 
vadu broliu Tomu. Nuotr. s. Kristinos Rupšys

Sydnėjaus „Aušros“ Tunto skautės ir skautai 
stovyklaudami ..Žalgirio Mūšio“ stovykloje 

sveikina „Skautu Aido“ skaitytojus.
Australijoje artėja žiemos metas, 

bet mes linkime šiaurinės pusrutulio skautams 
laimingų, skautiškų vasaros stovyklų 

ir laukiame netolimoje ateityje kartu stovyklauti.

-Z o
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Sveikinimas
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40-oji Kaziuko mugė

Kai 1968 m. rudenį Washingtone 
įsikūrė “Pušyno” skaučių draugovė, 
joje dalyvavo apie 20 įvairaus amži
aus skaučių. Tuo metu Amerikos 
sostinėje, Washingtone, gyveno keli 
žymūs skautų sąjungos veikėjai - 
Aleksandras Flateris ir Konstantinas 
Jurgėla rėmę ir skatinę skautų veiklą.

Pirmos “Pušyno” draugovės 
vadovės buvo Aldona Kindurienė, 
Regina Petruticnė ir Gražina Čėsnaitė. 
Metams bėgant, įsijungė kitos 
vadovės - Dalė Lukienė, Aldona 
Bačkaitienė, Meilė Mickienė, Jolanta

WASHINGTON

“Mindaugo” ir “Pušyno ” draugovių sesės ir broliai 2010 Kaziuko 
mugėje Washingtone; priekyje s.jil. Paulius Mickus, dešinėje 
draugininke Aldona Petraitienė

Raslavičiūtė, Virginija Butienė, Livija 
Garsienė. Po kelių metų užaugo gražus 
vyresniųjų skaučių būrelis, kurio sesės 
prisidėjo prie draugovės veiklos vadovau- 
damos jaunesnėms. Pirmoji Kaziuko mugė 
buvo suruošta 1969 m., bet mažoje Wash
ington© lietuvių bendruomenėje iš pradžių 
jos nevyko kas metai.

Didėjant lietuvių bendruomenei, atsir
ado vilkiukų bei skautų “Mindaugo” drau
govė, kuriai vadovavo fil. Algis Garsys ir 
jaunas vadovas Paulius Mickus. Abiems 
vienetams apjungti įkurta “Rambyno” vi-

Įžodį duoda Gintarė Meižytė, Alina Orentaitė ir Matas Mickus.
Įžodį priima d-kas s.jil. Paulius Mickus, vėliavą laiko
s. v. Paulius Lukas

etininkija, o vyresnės skautės ir skau- 
tininkės sudarė Židinį. Sesės židinietės 
daug prisidėjo prie tradicinių Kaziuko 
mugių ruošimo ir rankdarbių gaminimo su 
sesės Irenos ir Mindaugo Jankauskų pa
galba. Visos gaminom maistą ir kepėm tor
tus. Paskutiniu laiku židinietės svečius 
pritraukia savo kavine, kuriai jau daugelį 
metų vadovauja sesė Vida Čejauskienė, o 
jos “napoleonai” gundo lankytojus. Kaz
iuko mugė Washingtonc būdavo didžiausias 
lietuvių susibūrimas ir neužilgo pasidarė 
kasmetinėmis skautų šventėmis. Jos taip iš
liko iki šiandien - visuomenės laukiamos, o 
skautams būna gera proga per atidarymo 
ceremonijas pagerbti savo nusipelnusius 
bei pravesti įžodžius.

Skautininkės žalią kaklaraištį Janinai Čikotienei riša 
s. Tomas Skučas, šalia - Aldona Kindurienė
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Šiais, garbingais Žalgirio mūšio 600 metų 
sukaktuviniais metais, Washingtone įvyko 40-oji 
skautų ruošiama Kaziuko mugė. Joje dalyvavo 
didelė dalis lietuvių visuomenės, dalyvaujant ir Li
etuvos Respublikos JAV Ambasadoriui Audriui 
Brūzgai su ponia. Susirikiavus skautams ir 
skautėms, akademikams ir židinietėms, iškilmingai 
sueigai vadovavo “Mindaugo'’ draugovės draug
ininkas s.fil. Paulius Mickus. Įnešus vėliavą, sug
iedotas Lietuvos himnas. Sukakties proga 
sveikinimus atsiuntė LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras, LSS Vyriausioji skautininke ir 
Seserijos vadė s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, 
Brolijos vadas s.fil. Tomas Dundzila. Sveikino ASS 
vadijos pirmininko pavaduotoja fil. Jennifer An- 
tanaitytė-McCarthy ir JAV Atlanto rajono vadas bro
lis Tomas Skučas.

“Mindaugo“ draugovėje skauto įžodį davė Matas 
Mickus, o draugininkės Aldonos Petraitienės 
įsakymu “Pušyno“ draugovėje skautės įžodį davė 
Gintarė Meižytė ir Alina Orentaitė. Po apdovano
jimų ir sveikinimų, naujiems geltonšlipsiams 
tėveliai užrišo gerojo darbelio mazgelius.
LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro 
įsakymu, 50 m. Skautavimo ženklelis, dėkojant 
sesėms už darbą ir pasišventimą, buvo suteik

tas Onutei Adomaitienei, Ramutei Aidienei, Graži
nai Česnaitei-Blekaitienei, Virginijai Butienei, Ire
nai Jankauskienei, Aldonai Kindurienei, Dalei 
Lukienei, Meilei Mickienei, Daivai Orentienei, Au
dronei Pakštienei ir Aldonai Simanavičicnci. Ta 
pačia proga, susibūrusių skautininkų ir skautininkių 
tarpe, židinio vadovė Janina Cikotienė, pakelta į 
paskautininkės laipsnį, prie vėliavos davė skau- 
tininkės įžodį. Atlanto rajono vadas s. Tomas Skučas 
užrišo jai žalią šlipsą. Buvo labai iškilminga sueiga, 
kurią baigėme sveikinimais ir šūkiais.

Šių metų Kaziuko mugėje, kurioje jau tiek daug 
vašingtoniečių lankosi 40-tą kartą, ir vėl akademikai 
ir skautai vyčiai virė barščių sriubą ir koldūnus, ži- 
dinietės pilstė kavą ir pjaustė pyragus, prekybos sta
lai kvietė svečius apsipirkti, o vilkiukai ir paukštytės 
pradėjo traukti loterijos bilietus. Tai tradicija, kuri 
tęsiasi metai iš metų. Mieliausia, kad tie skautai, 
kurie 1969 m pirmoje mugėje Washingtone nedaly
vavo, nes dar nebuvo gimę, šiandien mugei 
vadovavo, o jų vaikai tęsia savo senelių pradėtą 
tradiciją skautaudami ir duodantį įžodį “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui” prie Lietuvos vėliavos.

Vis Budžiu!
Sesė Dalė

Nuotraukas atsiuntė v.s.fil. Dalė Lubienė

Iškilmingoje rikiuotėje. Įsakymą skaito židinio vadovė Janina Cikotienė, toliau - Dalė Lukienė, Aldona Kin- 
durienė, Audra Griniutė-Ranous, Audronė Pakštienė, Daiva Orentienė, Meilė Mickienė, broliai vilkiukai ir 
s. Tomas Skučas.
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IŠLYDĖTI...

Į vyr. skaučių ir skautininkių “Verp
sčių” duris 2010 m. kovo 8 d. vėl pasi
beldė Mirties Angelas. Netekome sesės 
fil. Genės Rimkienės.

Sesė Genė įsijungė į “Verpsčių” 
ratelį palyginus neseniai, praturtin
dama “verpstes” visuomet pozityvia, 
gera nuotaika ir šypsena. Jos gražių 
charakterio savybių ir seseriškumo 
labai pasigesime...

Kovo 12-ją atsisveikinom su bran-

Sesė Genė išėjo Namo...
gia sese Gene į karstą įdedamos po 
rožę ir sujungtomis rankomis ir 
širdimis sugiedodamos “Ateina nak
tis”. Visų “Verpsčių” vardu giliausią 
užuojautą vyrui Rimvydui ir sūnui 
Petrui bei visiems artimiesiems 
pareiškė būrelio vadovė Vida Rimienė.

Brangi sese Gene, ilsėkis ramybėje 
Viešpaties prieglobstyje!

Sesės “Verpstės”

Atsisveikinom su Irena Gaižauskaite-Jokubyniene
Š.m. kovo mėn. Hamiltone Amžinybėn išlydėjom s. 
Ireną Jokubynicnę.

Sesė Irena į skautų organizaciją įstojo 1945 m. 
Flensburge Vokietijoje. 1952 m. Hamiltone susiorga
nizavus skaučių vienetui, Irena buvo viena iš pirmųjų 
narių. Vietininkijoje vadovavo draugovei, o įsikūrus 
“Širvintos” tuntui sąžiningai atlikdavo visas jai 

užduotas pareigas, dirbo stovyklose ir buvo visų 
mylima ir gerbiama. Taip pat iki mirties ji buvo aktyvi 
Hamiltono skautininkių “Šatrijos raganų” būrelio narė, 
ištikimai tęsėjo duotą skautės įžodį.

v.s. A. Vilimienė
“Šatrijos raganų” būrelio vadovė 

Hamilton, Kanada

Bukų miško prisiminimai
(III-ji Tautinė stovykla, Timmendorfer Strand, Vokietija, 1948 m.)

Visada džiaugsmingai vartau, skaitau “Skautų aido” 
puslapius. Jauni veidai, nauji vadai, nekintanti-ne- 
senstanti idėja Dievui-Tėvynei-Artimui. Kinta tik 
metai, tas laikas, kuris, atsiprašau gerb. Einstein’o, 
lekia greičiau už šviesą. Tačiau, anot poeto Aisčio, 
“tik širdis viena, ilgesio pilna pasiliks jauna!” 
Gar todėl praeitis ryškesnė už dabartį.

Taigi - III-ji TS, deja, ne Lietuvos miškuose, ne 
Palangoj, kur tada suplūdo būriai Tėvynės skautų ir 
net keli šimtai skautų-svečių su pačiu skautybės 
įkūrėju lordu Baden-Powell. Tačiau III-ji TS vis dėl 
to įvyko netoli Lietuvos, nors Vokietijoj, bet prie 
Baltijos jūros. (Kita dalis TS stovyklavo Alpėse). 
Todėl ir mano nedylantys prisiminimai iš to bukų 
miško aukštoj jūros pakrantėj, netoli Luebeck, gar
siojo Hanzos miesto, kurio muziejuj guli Lietuvos 
valdovo Gedimino laiškai.

į Timmendorfer Strand pirmieji atvykom mes - 
lucbckiškiai. Turėjom daug įrangos darbų: kilo 

palapinės, kaukšėjo kalami kuoliukai, bumpsėjo 
velkami lagaminai, čežėjo “šienikų” šiaudai. Visai 
neprisimenu ar turėjom sulankstomų lovučių. O 
vakaras artėjo, debesys kopė virš Baltijos, grėsmin
gai ošė aukštieji bukmedžiai. Ir...prapliupo lietus! Iš 
tos šlapios nakties ryškiausiai prisimenu sesę Urtę, 
nors nebežinau ar ji buvo iš Uchtc’s ar Stade’s 
išeivių stovyklų. Bet ji buvo įkūnyta energija: kirvis, 
plaktukas, virvės, brezentai jos rankose kilo į palap
ines, ir mes, kaip sulytų varnų būrys, galėjom 
išmiegot sausai.

Šis tolimas sesės Urtės prisiminimas man ima 
susiliet su žymiai vėliau, jau Čikagoje “Kernavės” 
skaučių tunte pažintą ir visoms kernavietėms 
nepamirštamą a.a. sesę Kazę. Jos energingomis 
rankomis lygiai lengvai kilo palapinės, audėsi juos
tos, įmantriai išdegintos duonlentės ir gražiausių 
gėlių puokštės Marquette Parko Kazės krautuvėlėj. 
Ilsėkis nepamirštama!
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Grįžtant į III-ją TS, pro akis bėga tie nepamirš
tamo filmo vaizdai: Tautinės stovyklos atidarymas, 
seni skautininkai, kurie tik mums geltonšlipsėms, seni 
atrodė; sesės studentės iš Baltų universiteto Pinneberg 
mieste; ausyse nuskamba melodingoji, graudžioj! vyr. 
skautininkų Viliaus Bražėno ir Stepo Kairio sukurta 
daina “...Vėjas iš rytų atneša į mus skundą Panemu
nės vienišų šilų...”; milžiniški laužai su anglų zonos 
vadovybės atstovais, su kitų tautybių išeivijos skau
tais; su nepamirštamom gražiabalsių “Alaušo” tunto 
skautininkų dainom... “Kai baltas gėles regiu mėne
sienoj”.

Giliausiai man atmintin įsirėžė gausioji stovyk
lautojų eisena į pajūrį prisimenant ir pagerbiant karui 
baigiantis nuskandintus, belaisvius vežančius, laivus. 
Akyse tebešmėkso surūdijęs Kap Arcona dugnas... 
Neprisimenu paskendusių skaičiaus, o buvo čia ir kitų 
paskendusių laivų.

Su ta eisena mes palydėjome ir laivuką su keliais 
skautininkais vežančiais didžiulį gėlių vainiką nuleisti 
į jūrą paskendusių belaisvių atminimui. Šis gerasis 
darbelis buvo tik pusiau sėkmingas, nes vakarop vėjas 
nurimo, įlanka sustingo kaip stiklas, ir skautai savo 
gerojo darbelio nebeįstengė nuplukdyti arti laivo 
skenduolio. Vainiką turėjo nuleisti toliau. Bet ši rimta, 
pagirtina išvyka turėjo ir juokingą pusę: bebangėj, 
nurimusioj jūroj vieną iš keleivių užpuolusi “jūros 
liga!” Nuotykiai, ypač linksmi, greit keliauja, ir mes, 
gana nedrausmingos geltonšlipsės, turėjom linksmo 
pakikenimo. Na, ir mieli broliai neatsiliko!

Taigi, mano laikas nubėgo, “greičiau už šviesą”, 
bet paliko mielų atminimų apie įvykius ir žmones, 
šviesų ruožą, tartum bekraštei! Visaton nudriektą 
kometos uodegą. Irtai neįkainojama dovana!

Sesė Nijolė J. U.

“Skautu aido

“Nerijos tunto jūrų skautės rogučių (luge) iškyloje Grand Haven, MI, 
sausio mėn. prisiminė ir “Skautų aidą ”. Iškyloje dalyvavo:
Vilija Kielienė, Onutė Savickienė, Beatričė Želvytė, Daina Kielaitė, 
Ginta Butkutė, Julija Lapp, Agnė Maksvytytė, Aleksa Rugieniūlė, 
Sofija Mockaitytė, Darija Tallat-Kelpšaitė, Loretta Sutkutė,
Eglė Keturakytė ir Goda Inokaitė. Nuotr. j.s.V.Kielienės

ASS suvažiavime Washington, DC, 
skautininkės įžodį davusią mamą 
Gintą Remeikytę-Gedo sveikina sesė- 
dukrelė Gabrielė.

Nuotr. v.s.jil. D. Povilaitienės
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“Skautu
aido” 

albume

Iškilmingos sueigos metu Toronte, ON, “Šatrijos” tunto skaučių “Dainos” draugovė su 
vadovėmis vyrsk.sl. Lia Aiello, d-ke ps. Vida Skilandžiūniene ir 
vyr.sk. Rūta Kulnys-Douglas Nuotr. s.fil. p. Lemon

Prie paukštyčių stalo Los Angeles Kaziuko mugėje budi
vyr.sk. Kendra Kiršonytė ir v.sfil. Daina Kasputienė

Nuotr. v.s. B.Prasauskienės

Gegužės 8 d.
skautimnkės įžodį davusias Lemonte, IL, “Aušros vartų-Kernavės” 
tunto vadoves ps. Dalią Urbutytę-Stropienę ir ps. Žibą Kairytę-Lapp, 
knygomis “Sese, Budėk” apdovanojo tuntininkė Rasa Rmanauskienė
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Los Angeles Kaziuko 
mugėje - darbščiosios 
šeimininkės "Kun. Gražinos” 
būrelis.

Nuotr. v.s.B. Prasauskienės

"Žalgirio mūšio "stovykloje, Sydney, Australijoje, 
balandžio mėn., sesės Goda Stankevičiūtė, 
Brianu Taylor. Nerija Rupšytė ii-Ainy Šutas skaito 
"Skautų aidų ”

Nuotr. s.jil. T.Dundzilos

"Šatrijos” tunto, jaunesniųjų skaučių "Rūtos" draugovė. Vadovės: 
d-kė ps. Kristina Yčailė, vyr.sk.psl. Rasa Šiaučiūnaitė,
s. Kristina Dambaraite-Janowicz, vyr.sk.sl. Kassandra Kulnys-Douglas.

Nuotr. s.jil. R. Lemon
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LSS TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI

LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro įsakymu, 50 metų
Skautavimo ženklelis įteiktas:
2010 m. sausio 10d.:
s.fil. Juozui Venckui, pradėjusiam skautauti 1952 m. Boston, MA
ps.fil. Zigmui Viskantai - 1945 m. Uchte, Vokietijoj
ps. Mindaugui Gedgaudui - 1947 m. Stuttgart, Vokietijoj

2010 m. kovo 7 d.:
v.s.fil. Rimtautui Dabšiui - 1947 m. Uchte, Vokietijoje
s.v. Rimui Anelauskui - 1953 m. Anglijoje

2010 m. kovo 20 d.:
ps. Onai Adomaitienei - 1947 m. Schwabisch Gmunde, Vokietijoje 
vyr.sk. Ramutei Aidienei - 1946 m. Hanau, Vokietijoje 
vyr.sk. Gražinai Blekaitienei - 1953 m. Worcester, MA
s. Virginijai Butienei - 1950 m. Brooklyn, NY
s. Irenai Jankauskienei - 1936 m. Obeliuose, Lietuvoje
s. Aldonai Kindurienei - 1946 m. Tolko, Vokietijoje
v.s. Dalei Lukienei - 1947 m. Wehnen, Vokietijoje
v.s. Meilei Mickienei - 1946 m. Scheinfeld, Vokietijoje
ps. Daivai Orentienei - 1951 m. Chicago, IL
s. Audronei Pakštienei - 1948 m. Hanau, Vokietijoje
vyr.sk. Aldonai Simanavičienei - 1933 m. Kaune, Lietuvoje

2010 m. kovo 28 d.:
v.s.fil. Kaziui Matoniui - 1954 m. Worcester, MA
v.s.fil. Gilandai Matonienei - 1953 m. Elizabeth, NJ
s. Gražinai Aleksandravičienei - 1947 m. Hanau, Vokietijoje
ps. Birutei Bernotienei - 1946 m. Uchte, Vokietijoje
s. Aldonai Saimininkienei - 1946 m. Muenchen, Vokietijoje
ps. Eleonorai Simonaitienei - 1949 m. Hartford, CT
ps. Birutei Zabulienei - 1956 m. New York, N Y
vyr.sk. Birutei Nenortienei - 1956 m. New York, NY
vyr.sk. Irenai Jalinskienei - 1956 m. New York, NY
LSS Vyr. Skautininkės s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon įsakymu, 2010 m. gegužės
5 d. apdovanoti:
Inkaro ordinu:
j.b.j.s. Robertas Jokubauskas, “Lituanicos” tuntas, Chicago, IL

Už Nuopelnus ordinu:
s.v.s. Juozas Kapačinskas, “Lituanicos” tuntas, Chicago, IL
s.v.s. Aldis Liubinskas, “Lituanicos” tuntas, Chicago, IL
s.v.s. Paulius Mickus, “Mindaugo” draugovė, Washington, DC

LSS Vyr. Skautininkės įsakymu, su Brolijos Vado s.fil. Tomo Dundzilos rekomendacija, 
2010 m. gegužės 5 d. patvirtintas skautų vyčių “Daumanto” būrelio įsteigimas 
“Širvintos-Nemuno” tunte, Hamilton, Kanadoje. “Daumanto” skautų vyčių būrelio 
vadovai - s.v.ps. Gailius Senkus ir s.v.v.sl. Ronaldas Bartninkas.
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“Skautų aido” redaktorė š.m. kovo mėn. gavo laišką iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos, Lituanikos sk. vedėjos Jolantos Budriūnienės. (Spausdiname laiško ištrauką.AN)

“Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su kitomis didžiosiomis Lietuvos 
bibliotekomis vykdo ypatingos svarbos lietuvių kultūros paveldui turintį projektą, kurio tikslas 
yra perkelti į skaitmeninį formatą lietuvių spaudą ir tokiu būdu užtikrinti ilgalaikį jos turinio 
išsaugojimą bei pateikimą skaitytojui.

Šiemet, minėdami Nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį, su džiaugsmu prisimename, kaip 
lietuvių išeivijos spauda, griuvus geležinei uždangai, skyrusiai Lietuvą nuo laisvojo pasaulio, ėmė 
grįžti į Tėvynę ir su kokiu didžiuliu noru pažinti šį iki tol nepažįstamą spaudos masyvą bibliotekų 
duris vėrė skaitytojai.

Kadangi jau esame suskaitmeninę “Skautų aido” numerius, ėjusius Nepriklausomoje Lietuvoje 
(juos galima “Pavartyti” šiuo adresu http://www.epaveldas.lt/vbspi/biSerial.do?biRecord!d=2362), 
būtų labai nuoseklu ir dėsninga, jei turėtume galimybę perkelti į skaitmeninį formatą ir išeivijoje 
išleistus Jūsų žurnalo numerius.

Projekto vykdytojai, tikėdamiesi Jūsų supratimo ir palankaus požiūrio į mūsų vykdomą darbą, 
norėtų pasiūlyti pasirašyti sutartį, kuria būtų užtikrinamas Jūsų leisto laikraščio teisėtas 
skaitmeninimo darbų vykdymas. Užtikriname Jus, kad biblioteka šiuos darbus vykdo remdamasi 
visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.”

LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras sutartį su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka pasirašys šią vasarą Vilniuje.

* * *
Lietuvių skautų Brolijos ir Seserijos vadovų posėdis įvyko š.m. balandžio 30- gegužės 2 d.d. 

Cuyahoga national park, Peninsula, OH.
s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon nuotraukose:

v.s.fil. Kaziui Matoniui 
įlekiant 50 melų Skautavimo 
ženklelį - LSS iždininkė 
v.s. Irena Markevičienė.
JA V Ramiojo vandenyno 
rajono vadas 
v.s.fil. Vytenis Vilkas, 
Europos rajono vadas 
v.s.fil. Vladas Gedmintas, 
Kanados rajono vadas 
v.s.fil. Marius Rusinąs, 
LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras, 
LSB prit. skautų sk. vedėjas 
v.s.fil. Donatas Ramanauskas, 
LSB iždininkas 
v.s.fil. Kazys Matonis, 
Seserijos tinklalapio vedėja 
v.s.fil. Amanda Muliolienė.
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ASS suvažiavimo dalyviai Lietuvos Respublikos ambasadoje, Washington DC

LR Ambasadorius Audrius Brūzga priima skautiškus 
marškinius iš LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro. 
ASS suvažiavimas “Atnaujink savo pasižadėjimą ” įvyko 
š.m. balandžio 16-18 d.d. Washington, DC
Pirmąjį vakarą LR Ambasadorius Audrius Brūzga priėmė 
suvažiavimo dalyvius Lietuvos ambasadoje.
LR ambasados kanceliarijos vedėjos Ingos Lukavičiūtės 
nuotraukose -

v.s.fil. Donatas Ramanauskas ir LSB skautų vyčių, 
jūrų budžių sk. vedėjas s.fil. Ričardas Chiapetta.
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ASS suvažiavime sesės filisterės - Danguolė Bielskienė, Jolanda Kerelienė, Vilija Kerelytė, Ginta Gedo, Aušrelė
Sakalaitė, Birutė Vilutienė ir Erika Brooks. Nuotr. v.s.fil. Dalios Povilaitienės

S;

;Tfl _____ _
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Lietu vos filatelistų “Lituanicos ” klubo biuletenyje 
Nr. 51, kurį redaguoja Antanas Jankauskas, Kaune, 
lietuvių ir anglų kalbomis trumpai aprašoma

“Skautų aido ” istorija ir viršelį puošia JAV pašto 
| ženklas išleistas “Skautų aido ” metams atžymėti.
1 Džiaugiamės ir nuoširdus ačiū.
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