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“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:
v.s.fil. R. Rudaitienė, Lemont, IL, v.s.fil. V. Vaitkus, Australia, ps. Z. Gadeikytė, 
Klaipėda, s. D. Bclzinskienė, Cleveland, OH, j.v.s.fil. T. Chiapctta, Chicago, IL, 
v.s.fil. D. Ramanauskas, Chicago, IL, v.s.N. Užubalienė, Australia, 
s.B. Prašmutaitė, Australia, s. A. Petry, Chicago, IL, ps. R. Ramanauskienė, 
Chicago, IL, v.s.fil. V. Lietuvninkas, Lemont, IL, s. R. Povilaitis, Lemont, IL, 
v.s. B. Banaitienė, Boston, MA, G. Kreivėnaitė, Media, PA, v.s. L Meiklejohn, 
Toronto, ON, v.s. A. Reivydienė, Los Angeles, CA, V. Mikuckienė, Los Angeles, 
CA, s. L Gedrienė, Cleveland, OH, V. Pažemėnas, Los Angeles, CA, 
v.s. E. Leipus, Chicago, IL, ps. S. Korrcs, Chicago, IL, v.s. S. Jelionienė, 
Chicago, IL, ps. R. Juozelskis, Boston, MA, ps. A. Belzer, New York, NY, 
R. Kubiliūtė, Chicago, IL, v.s.fil.R. ir G. Vitai, Chicago, IL, v.s.fil. G. Taoras, 
LSS, s.fil. R. Lemon, LSS, s.fil. T. Dundzila, LSS, v.s.fil. R. Griškelis, LSS.

Visiems nuoširdus ačiū!
Sesė Alė

“Skautų aido” rėmėjai:
s.dr. Romualdas Povilaitis, Lemont, IL $40.00 

“s. J. Daužvardienės” būrelis, Chicago, IL, 
a.a. O. Paulienės atminimui $35.00

Visiems nuoširdus ačiū 
s.fil. Irena Žukauskienė 

“Skautų aido” administratorė

Pirmame viršelyje:
v.s.fil. Donatas Ramanauskas riša prit. skauto kaklaraištį Julijonui Kazėnui 
iš Tampa, FL. Brolis Julijonas jau antrus metus stovyklauja su Chicagos 
skautais Rako stovyklavietėje. Per e-paštą ir Facebook jis palaikė ryšį su 
vadovu - broliu Donatu ir tuo būdu per metus laiko pasiruošė prit. skauto 
įžodžiui. Sveikinam.

Nuotr. v.s.fil. V. Lietuvninko

Antrame viršelyje:
v.s.fil. Vytenio Lietuvninko ir v.s. Edžio Leipaus nuotraukos iš “Gintaro” 
stovyklos, Rakė.

“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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DIEVUI- TĖVYNEI - ARTIMUI
Lietuviškasis skautavimas

vyr.sk. Vaiva Pažemėmis

Viena iš priežaščių, kodėl norėjau duoti vyresniosios skautės įžodį, yra šeimos tradicija. Tėvai buvo 
skautai Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. Tetos, dėdės ir kiti giminės taip pat skautai. Man augant 
skautybė buvo didžioji gyvenimo dalis. Kai išsikėliau gyventi toliau nuo savos visuomenės, nutrūko toji 
skautavimo juosta.

Mano Tėtei 2009 m. iškeliavus į Amžinąją Stovyklą, pamačiau, kaip daug jis buvo dirbęs skautybės 
labui, kaip buvo mylimas ir gerbiamas Los Angeles skautų. Ir aš dabar, vėl skautiškon šeimon sugrįžus, 
turiu privilegiją priklausyti vyr. skaučių būreliui, kuris irgi dirba skautybės labui, padeda “Palangos” 
tuntui, remia vargšus Lietuvoje.

Tai yra gyvenimas su tikslu. Skaučių įstatai ir įsakymai yra kelias tam tikslui siekti. Įstatai ir įsakymai 
sujungia visas mūsų gerąsias ypatybes. Tai yra daugiau nei pasižadėjimai. Tai yra taisyklės ir rodyklės 
gyvenimui.

(Sesė Vaiva yra vyr.sk. Mirgos ir v.s. Kęsto Pažemėno, ilgamečio LSS Garbės ženklų skyriaus darbuotojo 
dukra. Su mama priklauso “Kun. Gražinos” vyr. skaučių būreliui, Los Angeles; su dukra Lina dainavo IX 
Dainų šventėje, Toronte. Red.)

* 'k'k’k'k

SVEIKINAME!!!

v.s. Lidija Manomaitytė-Čepienė, buvusi 
Lietuvių skaučių seserijos Vyriausioji 
skautininke ir Gintaro vadovių mokyklos 
sumanytoja, 2010 m. liepos 10 d. sulaukė 
100 metų!

v.s. Vida Gasperienė, buvusi Europos rajono atstovė, apdovanota 
Geležinio Vilko ordinu.
Ordiną sesei Vidai “Žalgirio ” stovykloje įteikė LSS Tarybos 
pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras.
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KOKIUO ESI PAVYZDŽIU?
Einant Į darbą aną dieną, teko sustoti prie raudono signalo. Sustoję ramiai laukėme, niekas nerymojo, niekas 
nesinervino. Staiga vienas žmogus neiškentęs spruko per gatvę, o paskui jį žąsele pradėjo skubėti ir kiti. Paskutinis 
iš jų, su ausinėmis ausyse, nei nematė, negirdėjo dundančio sunkvežimio. Išsigandęs vairuotojas smarkiai mynė ant 
stabdžių. Vien Dievulio malonė, kad tas žmogus nebuvo suvažinėtas.Mieste tai kasdienis Įvykis, turbūt nevertas 
ypatingo komentaro išskyrus tai, kad puikiai parodė pavyzdžio veikimą. Pėstieji žinojo, kad reikia palaukti žalio 
signalo, o vistiek pasekė vieno žmogaus pavyzdžiu. Ar tai buvo protinga? Ne. Tačiau vieno asmens elgesys padrąsino 
neprotingai elgtis.

Ar sąmoningai, ar ne, ar jaunas, ar senas, vienas kitą pamėgdžiojame, pasekame kito pavyzdžiu. Būti pavyzdžiu 
yra labai lengva. Būti geru pavyzdžiu yra šiek tiek sunkiau - reikia savęs supratimo, atitinkamo elgesio, apgalvotos 
šnekos. Geras pavyzdys kitiems parodo kas kultūringoje visuomenėje yra priimtina, koks yra taisyklingas elgesys, 
kaip žmonės turi kalbėti.

Vadovai turime būti gerais pavyzdžiais. Nuo mūsų priklauso ar jaunimas seks mūsų pavyzdžiu. Kai jaunimą 
skatiname gerai elgtis, gražiai kalbėti, jis mato ar mes patys taip darome, ko iš jų laukiame.

Jei mes patys stengsimės būti gerais piliečiais, naudingais žmonėmis - patrauksime jaunimą stengtis ir užaugti 
vertingais tautos asmenimis, nes “obuolys nuo obels netoli krenta”.,.

Verta pagalvoti...
Kitų šypsenos mus ašarojančius gimstant pasveikino. Gyvenkim taip, kad kitų ašaros mus šypsančius amžinybėn 
palydėtų.

Ateitininkams šimtmetis
Sveikinu Ateitininkus su šimtmečiu. Linkiu puikiausios kloties, geriausios sėkmės.
Ilgiausių metų!

Vis budžiu!
Sesė Rūta

Kanados rajono stovykloje “Romuva 2010” 
LSS Vyr. Skautininke
s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon
(deš.) su sesėm Vida Skilandžiūniene ir 
Indre Paškauskiene.
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Mieli Broliai ir Sesės

LSS Brolijos vadas
s.fil. Tomas Dundzila “Gintaro” 
stovykloje prisega Ordiną už 
Nuopelnus s. Loretai Jučienei.

Nuotr. v.s.jil. Vytenio Lietuvninko

“Lituanicos” tunto vėliavą s.fil. Tomas 
Dundzila įteikia naujam “Lituanicos ” 
tunto tuntininkui s.v. Dainiui Dumbriui.
Viduryje - pareigas perduodantis 
v.s. Edis Leipus.

Nuotr. v.s.jil. Vytenio Lietuvninko

Liepos mėnesį šventėme 600 metų sukaktį nuo istorinio, svarbaus 
Žalgirio mūšio. 1410 m. liepos 15 d. Lietuvos ir Lenkijos kari
uomenė, kartu su sąjungininkais, sutriuškino Kryžiuočių ordiną.

Įdomu pažvelgti Į vėliavas, kurias lietuviai turėjo mūšio 
lauke. Lietuvos kariuomenė išsirikiavo su kokia 40 atskirų 
vėliavų, bet vėliavos fone buvo tik vienas iš dviejų simbolių, 
kurie abu yra mums labai žinomi. Pirmas simbolis buvo 
Gedimino stulpai, o antras - šiais laikais vadinamas Vytis.

Kai skautai išsirikiuoja, dažnai būna įvairios vėliavos, 
gairės ir gairelės. Kiekviena skiltis turi savo gairelę su skilties 
simboliu, kurį kiekvienas skilties narys gali iš tolo atpažinti. 
Skautų gairės ir vėliavos turi skautiškus simbolius. Brolių 
vėliavas puošia skautiška Lelija, o sesių vėliavas - Rūtelė. 
Valstybinės vėliavos yra ypatingos ir jas turime gerbti. Todėl 
garbingai nešame vėliavas, jas saliutuojame ir kas vakarą jas 
nuleidus, atsargiai sulankstome.

4=
Pasibaigus stovykloms, tikiuosi, kad visi sėkmingai grįžote namo 
su gražiais prisiminimais. Man teko stovyklauti trejose stovyklose 
liepos-rugpjūčio laikotarpyje ir noriu greitai pasidalinti savo 
įspūdžiais.

Buriavimo stovykla, JAV Vidurio rajone, labai sėkmingai 
pavyko. Galiu patvirtinti, kad tai yra labai aukštos kokybės 
mokykla, kurioje jauni, gabūs vadovai praveda visą programą. 
Sveikinu stovyklos viršininką brolį j.b. Marių Malkevičių ir kitus 
vadovus už sumanų vadovavimą. Jūs galite didžiuotis, kad 
naujokai buriuotojai gerai pramoko buriuoti, o patyrę buriuotojai 
patobulino savo meistriškumą. Visi stovyklautojai gerai sugyveno, 
linksmai praleido dienas prie ežero, o vakarus gerai organizuotose 
programose. Linkiu jums GERO VĖJO ir laukiu kada vėl galėsiu 
kartu buriuoti.

“Gintaro” stovykla vyko Rakė, kurioje stovyklavo per 280 
stovyklautojų. Turėjau progą gerti ežero vandenį su gcltonšlipsiais 
(skautai nešvarų vandenį valė su filtru ir tada nesivaržydami jį 
gėrė), iškylauti tris paras su prit. skautais, daryti rankdarbius su 
skautėmis ir dainuoti naują dainą “Zambia”.

JAV Ramiojo vandenyno rajono “Žalgirio mūšio” stovyk
loje pasijutau, kad gyvenu viduramžiuose. Rambyno stovyklavietė 
išpuošta spalvingomis vėliavomis, miestų herbais, verpstėmis ir 
paveikslais. Ši stovykla buvo viena iš kūrybingiausių , kur esu bet 
kada dalyvavęs. Brolis fil. Audrius Avižienis, stovyklos istorikas, 
Įdomiai suruošė ir pravedė ypatingą laužą-žaidimą. Prie laužo 
dalyvavo Lietuvos Didysis Kunigaikštis Vytautas su žmona 
Kunigaištiene Ona, bet laužą sutrukdė Jogaila su šalininkais, kurie 
pagrobė Vytautą. Visi stovyklautojai metėsi į naktinį žaidimą, 
kurio metu reikėjo aplankyti stotis, užsidirbti ginklus bei 
išlaisvinimo planą. Stovyklautojų dėka, Vytautas buvo 
išlaisvintas!

Budėk!
Brolis Tomas
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IX DAINŲ ŠVENTE
2010 m. liepos 2-4 d.d., Toronto

Tautos dainele, tu gaivinai 
Per ilgus amžius mūsų sielą; 
Viena budėjai, kai milžinai 
Kapuos sapnavo šalį mielą;

Budėjai, supdama lopšelį, 
Jaunuolį guodei ir senelį, 
Tautos auklėjai sielą.

Maironis

Meilė lietuviškai dainai mus sukvietė j šią IX Dainų šventę Toronte. Tai vienybės išraiška, tėvų ir protėvių 
perduotas palikimas, kad rastumėme dainoje džiaugsmo ir stiprybės, kad atrastumėme joje save.

Dalia Skrinskaitė- Viskontienė
IX Dainų šventės meno vadovė

Dainų šventę ruošiant bei jos metu įvairius darbus atliko Toronto sesės ir broliai skautai, tūkstančio balsų 
chore dainavo sesės ir broliai iš visų vietovių.

Su IX Dainų kentės vadove
s.Dalia Skrinskaile-Viskontiene LSS Vyriausioji 
skautininke s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon ir 
LSS Tarybos pirmininkas v.s.jil. Gintas Taoras.

v.s. Rūta Žilinskienė vadovavo garbės svečių 
priėmimo komisijai.

Nuotr. Dalios Peddle

Informacijos centro pirmininkė s. Indrė Paškauskienė 
ir ps. Kristina Dambaraite-Janowitch

Nuotr. v.s. Irenos Meiklejohn

Salių vadybininkas ps. Viktoras Šimkus, 
ps. Algis Kaminskas ir vyr.sk. Vaiva Karaite.

Nuotr. v.s. Irenos Meiklejohn
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Skanių “laužavietėje” ps. Asla Šimkienė ir 
jūrų skautas Romas Šimkus.

Nuotr. v.s. Irenos Meiklejohn

LSS Vyr. skautininke
sesė Rūta Baltaduonytė-Lemon 
dalina “Tėviškės Žiburius ”.

Philadelphijos “Laisvės ” choro antrieji altai.
Iš dešinės - “Skautų aido ” maketuotoja 
Gema Kreivėnaitė, Roma Krušinskienė, 
Renata Kučienė ir s. Laima Bagdonavičienė.

Nuotr. Kazio Razgaičio

Savo mokytoj ą-dirigentę, muz. Birutę Mockienę 
sveikina NY “Neringos-Tauro” tunto dainininkai - 
Emilija Milukaitė, Krista Angeliadis, Marija Klimik, 
Audrytė Mockutė, Ingrida ir Ilona Karmazinaitės ir 
Vytas Belzer.

Nuotr. ps. Aldutės Belzer

Repeticijos metu Emmalina Glinskytė ir Antanina 
Belzer iš New York ir Marija Savaiko iš New Jersey.

Nuotr. ps. Aldutės Belzer

Dainų šventės repeticijoje “Tauro-Neringos” tunto 
skautai Matas Angeliadis, Matas Sližys, Fedoras 
Savaiko ir Antanas Bublys.
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Sesės dainininkės iš Los Angeles - dukra 
Lina Jurkūnaitė ir mama
Vaiva Pažemėnas.

Nuotr. Vaivos Pažemėnas

Los Angeles “Kalniškių ” tunto skautai vyčiai.Danius Anelauskas, 
Andrius Mikuckis ir Valdas Varnas dainavo, o Tomas Mikuckis 
jiems karštai plojo!

Nuotr. Vaidos Mikuckienės

Valio! Valio!
Dainininkams, Dirigentams, 

Darbininkams ir jiems plojusiems 
Draugams

600 METŲ ŽALGIRIO MŪŠIUI

Sesės Ritonės Rudaitienės 
nuotraukoje - Nugalėtojams ir 
žuvusioms atminti paminklai 
Žalgirio mūšio lauke.

1410 m. liepos 15 d. Vytauto Didžiojo pastangomis 
Lietuvos (10,000) kariuomenė, susijungusi su Lenkijos 
(20,000) kariuomene, netoli Grunwald sumušė Vok
iečių (30,000) ordiną.

Tais laikais Vokietija buvo labai galinga: kėlė 
pavojų Lietuvai (Žemaitijai) ir trukdė Lenkijai naudo
tis jos vieninteliu išėjimu j jūrą. Jogaila paskyrė Vytautą 
vyriausiuoju jungtinės kariuomenės vadu ir Vytautas 

pirmiausia išvedė Lietuvos kariuomenę prieš ordiną. 
Žalgirio mūšis, nuo viduramžių pramintas didžiuoju, 
tęsėsi visą dieną ir buvo labai žiaurus. Mūšyje žuvo 
didysis ordino magistras Ulrich von Jungingen, daug 
riterių ir karžygių. Tik pusė Vytauto kariuomenės sug
rįžo į Lietuvą. Tačiau mūšis buvo laimėtas, ordinas 
abiem šalim nebebuvo toks pavojingas.
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100 METŲ

2010 metais dešimt pasaulio skautų organizacijų švenčia savo veiklos 
šimtmetį.

Amerikos skautai - Boy Scouts of America buvo Įsteigti 1910 m. 
vasario 8 d. Šiuo metu Amerikos skautų gretose yra apie 4 milijonus 
jaunimo ir suaugusių.

Tautinė stovykla - National Jamboree vyko liepos 26 - rugpjūčio 
4 d.d., Fort AP Hill, VA. Amerikos paštas išleido ženklą. Piešinio autorius 
Craig Frazier, pirmoji išleidimo diena 2010 m. liepos 27 d.
Kitos valstybės, kuriose skautybė gyvuoja 100 metų - Brazilija, Graikija, 
Jamaica, Kenya, Olandija, Saint Lucia, Singapore, Suomija, Vokietija. 
(Informacija iš interneto.AN)

...Aš tikiu, kad Dievas leido mus į šį gražų pasaulį, kad mes būtume 
laimingi ir džiaugtumės juo. Laimės neneša nei turtai, nei pasisekimas 
karjeroje, nei pasitenkinimas savimi. Vienas žingsnis laimės link bus 
nužengtas, jei sustiprinsi sveikatą ir išugdysi jėgas, kol tebesi berniukas, 
kad subrendęs vyru galėtum būti naudingas ir tuo būdu džiaugtis 
gyvenimu...

Iš Baden-Powell oj Gilwell Paskutinio Testameno

CHICA G O-LEMONT

POPIETĖ SU LIŪNE SUTEMA

“Verpsčių ” sueigoje 2010 m. gegužės 15 d. 
sėdi - Mylita Lauraitienė,
Nijolė Martinaitytė-Nelson, 
poetė Liūne Sutema, “ Verpsčių ” vadovė 
Vida Rimienė; stovi - Dalia Slenienė, 
Danutė Dirvonienė, Ritonė Rudaitienė, 
Joana Krutulienė, Genė Treinienė ir 
Aldona Rauckienė.

Nuotr. Dalios Povilaitienės

“Mūsų gerbiama viešnia poetė, LR Nacionalinės 
Kultūros ir meno laureatė, jau dideli lobį supylė į 
lietuvių literatūros aruodą ir dar vis jį papildo”, - sakė 
Nijolė Martinaitytė-Nelson, pristatydama Liūnę 
Sutemą 2010 m. gegužės 15 d. vyr. skaučių “Verpsčių” 
tradicinėje Poezijos pavasario sueigoje.

Zinaida Nagytė-Katiliškienė gimė Mažeikiuose, netoli 
Latvijos sienos ir augo su dviem vyresniais broliais. 
Vienas jų - Henrikas Nagys tapo žinomu poetu. Motina 
buvo latvė ir su dukra kalbėjo latviškai. Kai Zinaida 
pradėjo lankyti pradžios mokyklą, jau laisvai kalbėjo 
latviškai ir vokiškai. Karo metu pasitraukė iš Lietuvos ir
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gimnaziją baigė 1945 m. Vokietijoje. Studijavo 
vokiečių literatūrą Insbruck ir Freiburg universitetuose. 
Po karo ištekėjo už rašytojo Mariaus Katiliškio ir 
apsigyveno Chicagoje. Vėliau išsikėlė j “tolimą” 
Lementą. Jie buvo vieni iš pirmųjų DP apsigyvenusių 
šioje apylinkėje.

Iki šiol yra išleistos 7 Liūnės Sutemos poezijos 
knygos: “Tebūnie kaip pasakoje” - 1955 m., “Nebėra 
nieko svetimo” - 1962 m., “Bevardė šalis” - 1966 m., 
“Badmetis” - 1972 m., “Vandeta” - 1981 m., “Graffiti” 
- 1993 m., “Tebūnie” - 2006 m. Praėjusiais, 2009 m. 
Lietuvoje išleista poezijos rinktinė “Sugrįžau” su nau
jausiais eilėraščiais po “Tebūnie”. Tuo pačiu laiku jai 
buvo Įteikta Nacionalinės kultūros ir meno 
premija.Prieš pradedant skaityti pasirinktąsias Liūnės 
Sutemos eiles, Nijolė atkreipė dėmesį į tai, ką reikėtų 
žinoti skaitant poetės kūrybą. “Liūnės Sutemos 
eilėraščiai”, sakė skaitovė, “dažnai parašyti iš vien
askaitos pirmojo asmens “aš” požiūrio. Šis “aš” yra 
fizinio pasaulio personažas. Tačiau dažnai į tą patį 
eilėraštį ji įveda dar vieną personažą, kuris yra iš jos 
vidinio pasaulio. Taigi, ji kalba apie savo fizinį ir 

vidinį gyvenimą. Pav.: “ne tau buvo liepta būti vienai ir 
savimi”. Arba, poetė rašo sakinius “kad jie paguostų 
save ir mane” (kad jie paguostų mano sielą ir mane).

Skaitomoje Liūnės Sutemos poezijoje at
sispindėjo poetės ir mūsų gyvenimas. Eilėraščiai su 
Nijolės Martinaitytės įvadais buvo aiškūs ir artimi. 
Girdėjome lunatiką pasakojant ką jis matė grįžęs į 
pavergtą Lietuvą (“Lunatiko užrašai: Antroji kelionė”) 
ir ką reiškia gyventi toli nuo gimtojo krašto. Pajutome 
netekimo ir vienatvės jausmą, nuostabų gamtos grožį, 
tikėjimo Aukščiausiuoju svarbą. Poetė mielai ir 
nuoširdžiai atsakė į visus užklausimus, autografavo 
savo kūtybos knygas. Ji mums sakė, kad jeigu iš 100 
žmonių bent vienam jos poezija ką nors reikštų, 
palengvintų gyvenimą - tojai būtų gana. Liūne Sutema 
būtų laiminga.

Trejetas valandų, praleistų su poete, prabėgo 
labai greitai. Pasivaišinusios ir dvasiniai pasisotinusios, 
skirstomės... Liūnės Sutemos poezija, kurią skaitė 
Nijolė Martinaitytė jautriai ir giliai palietė visas 
“Verpstes”. Ačiū joms abiems už didelę dovaną!

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

“NERIJOS” TUNTO “GARAGE SALE”

“Nerijos ” tunto jurų skautės kviečia pirkėjus. 
Dešinėje - tuntininkė j.s. Laura Lapinskienė.

“Nerijos” jūrų skaučių tuntas 2011 metais švęs savo
-ąjj gimtadienį. Valio! Nuoširdus aciu visoms 

“Nerijos” tuntininkėms, vadovėms, skautėms ir 
tėveliams pašventusiems savo energingas jėgas 
“Nerijos” tuntui per paskutinius keturis dešimtmečius. 
(Žinome, kad lietuvaitės jūrų skautės veikia nuo 1936 
m. ir esame labai dėkingos visiems, kurie prisidėjo prie 
įvairios jūrų skaučių veiklos).

Prieš 40 metų puiki grupė savanorių pastatė 

įvairius pastatus jūrų skaučių rajone Rako stovyklavi
etėje, Custer, MI. Tiek metų jau stovi išvietės, virtu
vėlė ir varnapilė. Jau vieną kartą buvo perstatyti 
pastogės griaučiai, ant kurių kiekvieną vasarą užden
giamas brezentas. Jūrų skaučių skaičiai padidėjo ir 
jau mums trūksta vietos. “Nerijos” tunto vadovybė 
jau prieš kelis metus pradėjo taupyti pinigus naujai 
statybai. Šiuo metu bus perstatomas išviečių pastatas, 
nes po taip daug metų sienos pūsta, cementas įskilęs, 
reikia daugiau dušų.

“Nerijos” tunto sesės labai taupo pinigus, kuri
uos įvairiai gauna/užsidirba: kaip ir kiti skautai, 
prekiauja Pasaulio lietuvių centro Kalėdinėj ir skautų 
Kaziuko mugėse, ruošdavo gėlių išpardavimą Moti
nos dienos proga, dirba First Midwest Amphitheater 
(buvęs Tweeter center) ir skiria uždirbtus pinigus 
tuntui ir 1.1. Esame labai laimingos, gavusios a.a. 
s.Janulos palikimą ir tiek pat iš Lietuvių fondo.

Šiais metais gegužės 14-16 d. “Nerijos” tuntas 
suruošė didelį naudotų daiktų išpardavimą - “garage 
sale” Pasaulio lietuvių centro garaže. PLC leido mums 
garažu naudotis, bet pirma jį turėjom sutvarkyti. 
Aha...buvo darbo! Visuomenė labai dosniai aukojo 
mums savo nereikalingus turtus, kuriuos rinkome 
ir garaže tvarkėme visą mėnesį. Surinkom taip daug, 
kad bijojom ar nepritrūksim vietos. Gegužės 14-16 
savaitgalio oras buvo kaip Dievo užsakytas! Suvažiavo
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daug pirkėjų ir džiaugiamės išpardavimo pasisekimu. 
Dėkojame visiems aukotojams, pirkėjams, lietuvių 
spaudai už reklamas, vadovėms, tėveliams ir Pasaulio 
lietuvių centrui, bei jo darbuotojams už sėkmingą vajų!

Aišku, kad ne viską pardavėme. Tai ką padarėm 
su likusiais daiktais? Turėjom dar daug gerų prekių, 
kurios kitiems reikalingos, bet ne visi gali įsigyti. 
Vadovės įvairiai svarstė ir pagaliau buvo nuspręsta 
likusius daiktus padalinti taip: angliškas knygas 

Lemento mieto bibliotekai, lietuviškas knygas - PLC 
skaityklai, suaugusių batus - “Save our Soles”, vaikų ir 
moterų drabužius bei kasdienius reikmenis - “Second 
Chance” Westmont, IL., vaikų batus, drabužius ir suau
gusių drabužius (12 didelių dėžių) - Marijos Taikos 
Karalienės parapijai Klaipėdoje ir Salvation Army.

AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ!
j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta

TARP UOLŲ PRIE “VELNIO” EŽERO

Kelio pradžia prie Devil’s ežero Wisconsine. Iš k.: Vytenis Lietuvninkas, Alicija Viktoraitė, Krista Martinkaitė, 
Daina Kielaitė, Julija Lapp, Mantas Naris, Regina Ramanauskaitė, Erika Weir ir Žiba Kairytė-Lapp.

Šią vasarą Chicagos-Lemonto skautai ruošiasi keliauti į 
Philmont stovyklą (BSA nuosavybė) New Mexico valstijoje. 
Tai stovyklai reikia labai gerai pasiruošti. Kalnuose bus 
karšta, mažai oro, ėjimo trasos bus sudėtingos, reikės neštis 
visus drabužius, palapines, stovyklavimo priemones ir 
kelioms dienoms maistą bei vandenį. Besiruošdami tai 
sudėtingai stovyklai, mes jau kelis kartus iškylavom, na ir 
neseniai važiavome į Devils Lake, Wl. (Devil’s Lake 
Wisconsino valstijoje yra maždaug už 200 mylių nuo 
Chicagos).

Kelionė prasidėjo penktadienį, 2010 m. gegeužės 21 
d. Iš Pasaulio lietuvių centro, Lemonte, išvykom dviem maši
nomis. Iškylos dalyviai: vadovai - Vytenis Lietuvninkas ir 
Žibutė Kairys-Lapp, skautės - Daina Kielaitė, Julija Lapp, 
Krista Martinkaitė, Regina Ramanauskaitė, Alicija Viktoraitė 
ir Erika Weir, skautas - Mantas Naris. Iš Lemento išvažiavom 
apie 6:30 v.v. Važiavimas buvo geras. Kelionėje Daina 
Kielaitė, Julija Lapp, Regina Ramanauskaitė ir Mantas Naris, 

broliui Vyteniui patariant, sudarė žygio planą. Netoli Madison, 
WI, sustojom prisipilti benzino ir pavalgyti Culver’s restorane. 
Toliau važiavimas pasunkėjo, nes jau sutemo ir visi norėjo 
miego. Pagaliau atvažiavom į Devils Lake State Park 
stovyklavietę. Ten jau mūsų laukė Krista Martinkaitė, Alicija 
Viktoraitė ir Erika Weir. Pasistatėm palapines ir ėjom miegoti.

Šeštadienį kėlėmės apie 7 v.r. Paruošėm lauko 
virtuvę ir užvirinom vandenį. Plastmasiniame maišely 

sumaišėm kiaušinius su kitais priedais, karštam vandeny 
išvirėm iruždėjom ant “tortilla” blyno. Buvo labai skanu. 
8 v.r. iškeliavom iš stovyklavietės. Kol susiorientavome 
kur esame, užtruko truputį laiko, bet po to ėjome geru 
tempu. Pirmos trys mylios buvo gana lengvos. Takas 
platus ir plokščias. Visų nuotaika gera. Vėliau takas 
pasikeitė, pasidarė daug siauresnis ir statesnis. Begalybė 
posūkių, voratinklių ir uodų. Po tokių keturių mylių 
pasiekėm priešpiečių punktą! Priešpiečiams valgėm 
sumuštinius su visokiais sūriais, dešromis, agurkais,
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Iškylos korespondentas prit.sk.Mantas Naris pasitikrina kelio kryptį.

uogiene ir riešutų sviestu. Tada D. Kielaitė, J.Lapp, 
R.Ramanauskaitė, Ž.Lapp, M.Naris ir V.Lietuvninkas 
nuėjo dar vieną mylią iki Parfrey’s Glen krioklio. Vaizdas 
nuostabus ir buvo labai gera Įkišti kojas į šaltą krioklio 
vandenį.

“Skautų aido’’ bendradarbis, iškylos vadovas 
v.s.fil. Vytenis Lietuvninkas ant uolų virš Devil’s ežero.

Originalus mūsų planas buvo grįžti tuo pačiu taku 
iki ežero, tada pasukti ir apeiti aplink ežerą. Bet niekas tuo 
taku grįžti nebenorėjo. Tai nusprendėm eiti keliu iki kito 
takelio. Sekančios penkios mylios buvo pačios sunkiau
sios. Dviejų mylių “Death march” - ėjimas į begalybę be
sitęsiančiu taku. Po to dar dvi mylios per karštą, atvirą, 
drėgną pievą. Paskutinė mylia - pati sunkiausia. Siauru ir 

labai šlapiu takeliu lipome į kalną. Mums truko 
visą valandą nueiti tą vieną mylią - lipti į 600 
pėdų aukštį. Pagaliau pasiekėm viršūnę! 
Pasisukus už kampo, pamatėm ypatingai gražų 
vaizdą. Maloniai pūtė vėjas ir po trumpos 
pertraukos visi atgavome jėgas.

Sekančias mylias įveikėm greitai ir 7:40 
v.v. grįžome į stovyklavietę. Gerai, kad nebuvom 
su savim pasiėmę palapinių, nes jas vėl iš naujo 
pastatyti nebūtumėm turėję jėgų. Regina 
Ramanauskaitė ir Mantas Naris norėjo išvirti 
makaronų, bet išvirė makaronų sriubą... 
Išalkusiems stovyklautojams ir tai buvo labai 
skanu, ir visi greitai ėjo miegoti.

Sekmadienį kėlėmės 7:00 v.r., pusryči
ams valgėme “burrito”. Sesė Žiba pasiliko 
sutvarkyti stovyklavietę, o brolis Vytenis nuvežė

mus prie krioklio. Ten pabuvę valandėlę, nuvažiavom prie 
ežero atsipūsti po sunkios praėjusios dienos. Apie 12:00 
išvažiavom iš stovyklavietės ir į Pasaulio lietuvių centrą 
grįžom 4:00 p.p.

Iš viso mes nuėjom 17 mylių, užlipom į kelis 
kalnus ir pamatėm labai įspūdingų vaizdų. Buvo tikrai 
labai smagi kelionė ir aš mielai pakartočiau tokį žygį 
ateityje.

Prit.sk. Mantas Naris

Ant uolos prie Parfreys Glen krioklio. Priekyje - Erika Weir 
ir .Julija Lapp, toliau - Alicija Viktoraitė,
Regina Ramanauskaitė, Krista Martinkaitė, Mantas Naris 
ir Daina Kielaitė.
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Kalno viršūnę pasiekusios džiaugiasi dukra ir mama - sesės 
Julija ir Žiba Lapp, o Krista Martinkaitė fotografuoja tolumas.

Iškylos vadovas v.s.fil. Vytenis Lietuvninkas, siųsdamas 
nuotraukas internetu, rašė:

“Siunčiu vaizdus iš Devil's Lake iškylos. Mūsų 
brolis ir sesės puikiai pasirodė. Labai sunkų uždavinį at
liko su geru humoru ir skautiška dvasia. Didžiuojuos jais.

Greta mūsų stovyklavo amerikiečių skautų 
grupė, kuri irgi ruošias vykti į Philmont. Jie matė mus 
išeinant iškylon prieš juos ir grįžtant vėliau negu jie. Trys 
vadovai atėjo pasiteirauti, kaip toli mes nužygiavom ir 
nustebo, kai pasakiau, kad nuėjom apie 20 mylių. Jie 
žygiavo penkias mylias. Ir jie stebėjosi, kai prie mūsų 
stalo vakarienei susėdom brolis Mantas ir šešios sesės! 
Bravo sesės!

Sis mūsų jaunimas yra narsuoliai. Per sunkiau
sias žygio dalis, kai takas į kalną rodos nesibaigs, nei 
vienas nedejavo, nei viena nesiskundė. Tik, sukandę 
dantis, varė pirmyn! Man ir, tikiuos, sesei Žibai buvo 
grynas malonumas jiems vadovauti.”

DARBAI PRIEŠ STOVYKLĄ

Sunku tikėti, kad birželio mėnuo jau prie galo. 
Rodos tik vakar iškrausčiau Olivijos ir Teriuko 
mokyklines kuprines ir padėjau jas sekantiems 
metams. Rodos tik prieš savaitę atsisveikinau 
su savo mokiniais, “supakavau” savo klasę. 
Hmmmmm... Taip, jau birželio pabaiga, net kalen
dorius taip sako. Rytoj, birželio 24 d. važiuosim į 
Rako stovyklavietę. Čia, Chicagoje grasina audros. 
Lyja. O kaip ten Rakė? Visada sakome, kad įvaži
avę pro vartus į Raką, įvažiuojant į skirtingą 
pasaulį - mūsų “burbulą”.

Tai ir prasidėjo kelionė. Važiuojam į 
stovyklą, j Raką. Jau antri metai, kai pavasarį važi
uojam į Raką keliais tikslais. Pirma - atidaryti, 
paruošti, sutvarkyti skaučių pastovyklę vasaros 
stovyklai; antra - šį savaitgalį tunto vyr. skautės 
kandidatės irprit. skautės atlieka jų gerąjį darbelį 
stovyklavietei; trečia - pasidžiaugti Rako mišku, 
Dievo duota gamta, pasibūti su draugėmis.

Važiuojam mano dideliu automobiliu - 
“conversion van”. Mašina pilna, vos užsidaro durys.
Pro užpakalinį langą nieko nematyti. Vežu palap
ines, maistą, miegmaišius, meškeres. Vos telpame.
Kartu su manim sesės Loreta Jučienė ir Dana Mikužienė.

Kelionė į Raką maždaug keturios valandos. Nu
tarėm pernakvoti sesės Loretos šeimos ūkyje, Sawyer 
miestelyje, ML Nuo čia nebus taip ilga kelionė iki Rako. 
Smagiai praleidom vakarą besigardžiuodamos sesės Loretos 
puikia vakariene ir ...jau antra valanda ryto! Eikim miegoti, 
nes ryt neatsikelsim...

Užbaigom valyti tinklinio aikštę. Loreta Jučienė, Carina Ozers, Alicia 
Viktoraitė, Diana Ramanauskaitė, Rima Lintakaitė ir Dana Mikužienė.

Nuotr. s. Audros Liatukienės
Penktadienio rytą - vėl į kelią. Pora kartų reikės sukt 

iš kelio. Šiuo laiku reiktų papasakoti trumpą istoriją: sesė 
Dana kiekvienais metais vyr. skautės, skauto vyčio, gintarės 
ar jūrų budžio įžodį duodančius apdovanoja meškiuku su 
atitinkamos spalvos kaklaraiščiu. Tuos meškiukus galime 
rasti tik vienoje parduotuvėje - “Michaels”. Jau namuose 
ieškojau tų meškiukų, bet neradau, nebegamina. Tai kely į 
Raką pamačiau “Michaels”. Greit įsuku. Visos trys bėgame
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pažiūrėti ar yra meškiukų. Yra. Sesė Dana nuperka ir vėl 
kclin. Kiek toliau sustojam nupirkti maisto ir jau Oceana 
Blvd, kelias. Pasukam į Hawley kelią; belikę tik septynios 
mylios. Ežeras. Ten jau vyksta darbas. Tai sesė Vilija, Daina 
ir brolis Arvydas Kielai tvarko ežero pakrantę.

{važiuojam pro Rako vartus. Tylu. Saulėta. Gražu. 
Atrodo, kad ta baisioji audra nuo Chicagos iki čia neatėjo. 
Kernavės pastovyklėje jau mūsų laukia sesė Audra Lin- 
takienė su dukra Rima. Labai atsargiai atidarom mašinos 
duris, kad viskas neišbyrėtų. Pastatom keturias palapines, 
truputi pailsėsim kitų belaukdamos, o man jau laikas pradėti 
ruošti vakarienę. Vyr. skaučių kandidačių paprašyta, sutikau 
būti šio savaitgalio šeimininke, bet jos turėjo sudaryti mcniu- 
valgiaraštį, net tai yra dalis jų skautiškos programos. Pirmoji 
vakarienė - makaronai su raudonu, baltu ar tik sviesto padažu 
česnakų skonio duona, salotos, o trečiai - didelis arbūzas.

Atvažiavusios vyr. skautės kandidatės pasistatė 
palapinę, įsirengė ir tuoj prie darbo. Išvalė prausyklas, dušus. 
Jau seniai visos buvo kartu. Sesė Rima Lintakaitė tik grįžusi 
iš “National Youth Leadership Training”. Šiais metais pirmą 
kartą Amerikos skautės priėmė mūsų sesę į šiuos kursus. 
Smagu buvo matyti mūsų seses kartu dirbant, džiaugiantis ir 
besidalinant įspūdžiais.

Šeštadienio rytą pažadino griaustinis ir lietaus lašai 

ant palapinės. Argi mes nepalikom tos audros Chicagoje?! 
Mes gi čia - Rakė, mūsų “burbule”..

Vyr. skaučių projektas šiam savaitgaliui - sutvarkyti 
apaugusią pastovyklės tinklinio aikštę. Daug darbo. Teko 
medžius kirsti, net elektrinį pjūklą išmoko naudoti. Joms 
pagelbėjo sesės Loreta, Dana, Audra, broliai Aras ir Audrius. 
Darbas vyksta ne tik Kernavės, bet ir Lituanicos, Nerijos, 
Aušros vartų pastovyklėse ir prie ežero. Atvažiavo šaudymo 
sporto instruktorius brolis Rob Young. Jis pirmą kartą Rako 
stovyklavietėje. Reikia surasti vietą šaudyklai, išbandyti ar 
garsas nesklis po visą mišką, ar netrukdys pastovyklių pro
gramoms.

Vyr. skautės kandidatės su vadovėmis Loreta ir 
Dana aplankė visų vyr. skaučių mylimą “Gabijos” kalnelį, 
pasikalbėjo, kartu pasibuvo.

Oras keičiasi. Sesė Rūta Ozers mums praneša, kad 
per radio skelbiama jog grąsina audra. Dar susėdam prie 
lauželio, vyr. skautės iškepa “smores”, užbaigia smagiai 
sunkaus darbo dieną.

Oi, ta audra. Sekmadienį lyja ir lyja. Šlapia. Uodai. 
Brolis Rob klausia manęs ar norėčiau eiti šaudyti. Aš labai 
bijau šautuvų, bet gal reikia išmėginti, baimę užmiršti? Ar 
galima lietuje šaudyti???

s. Aušra J ūsaity tė-Petry

DARBAS, DŽIAUGSMAS, PAREIGA.

LSS Vyr skautininkės pavaduotojas 
s.fil. Tomas Dundzila moko sesę 
Oliviją Petry kaip naudoti elektrinį pjūklą.

Nuotr. s. Aušros Petry

...Gintarinė stovykla! Tai šių metų Chicagos lietuvių skautų tuntų vasaros 
stovyklos šūkis. O stovyklos pavadinimas - “Gintaras - Rakas 2010”.

Jau 54-ti metai, kai Chicagos lietuviai skautai ir skautės statosi 
palapines, stovyklauja žaliuose Rako miškuose, netoli Custer miestelio, 
Michigan valstijoje. “Gintaro” stovykla prasidėjo gražią, saulėtą liepos 17 
d. Šeštadienio popietę stovyklautojus su šypsenomis prie vartų pasitiko 
sesės Audra Brooks, Lidija Viktoricnė ir Aušra Jasaitytė-Petry. Užsiregis
travę sesės ir broliai nešėsi savo stovyklinius reikmenis į jiems skirtas 
stovyklavietės, o savo prieauglį atvežę tėveliai turėjo progos pavaikščioti 
ir pasidžiaugti Rako mišku. Smagu buvo matyti daug pažįstamų veidų.

Pirmoji diena skirta susipažinimui ir įsirengimui. Sesės ir broliai 
statėsi palapines, tvarkė savo rajonus. Vakare vyko pastovyklių laužai su 
įvairiais žaidimais bei pastovyklių vardų ir jų legendų paaiškinimais. 
“Gintaro” stovyklos vadija nutarė, kad pastovyklės pasivadintų vardais iš 
žinomų legendų. “Aušros vartų-Kemavės” tunto pastovyklė buvo “Jūratė”, 
viršininkė - vyr.sk. v.sl. Rita Stončienė; “Nerijos” jūrų skaučių pastovyklė 
- “Eglė”, viršininkė - g.v.v. Vilija Jozaitytė; “Lituanicos” tunto skautų pas
tovyklė - “Kastytis”, viršininkai - s.v.fil. Audrius Viktorą, s.v.j.b.ps.fil. 
Eddie Brooks ir s.fil. Ričardas Chiapctta; “Lituanicos” tunto jūrų skautų 
pastovyklė - “Žalčiai”, viršininkas - j.b.ps. Justinas Novak. Negalime 
užmiršti mūsų jauniausiųjų stovyklautojų jaunų šeimų rajone - “Juodasis 
gintaras”, viršininkės - ps. Julija Valaitytė-Deuschle ir vyr.sk.v.sl. Judita 
Urbaitė-Hoch.
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Baigėsi pirmoji diena. Miške tylu. Skautai, saldžiai 
užmigę, sapnuoja apie ateinančias stovyklos dienas. Ką naujo 
išmoks? Ką per ateinančias dienas veiks?

Nakties metu pradėjo lyti, žaibai ir griaustinis. Ryte, 
kai stovyklautojus pažadino komendantų švilpukai, saulė jau 
lindo pro debesis. Sekmadienis. Lietaus dienos metu tik 
truputis, šv. Mišias su visų mylimu kunigu, broliu Antanu 
Saulaičių SJ sausi galėjom išklausyti. Vakare malkos šlapios, 
laužą bus sunku uždegti. Bet nuostabūs vakarinės programos 
vadovai vyr.sk. v.sl. Julija Valle, ps. Audrė Kapačinskaitė ir 
s.v. Martynas Matutis suruošė įdomų vakarą - žaidimai, 
dainos ir slinkimo žaidimo taisyklių pristatymas bei praktika. 
Stovyklautojams nuėjus gulti, jauniems vadovams buvo 
proga susipažinti su LSS Vyriausios skautininkės pavaduo
toju s.fil. Tomu Dundzila, kuris atvyko iš tolimos Australijos 
pastovyklauti su Chicagos skautais. Žinoma broliui Tomui 
Rako miškai nesvetimi. Jis čia augo, čia stovyklavo. Brolis 
Tomas sušaukė jauniems vadovams taip vadinamą “Town 
hall” susirinkimą. Vadovai galėjo klausti įvairius klausimus 
apie Lietuvių skautų sąjungą, vadovavimą, skautavimą. Bro
lis Tomas atsakinėjo į klausimus ir paaiškino visiems apie 
naująją LSS struktūrą.

Kiekvieną stovyklos dieną vyko įvairūs užsiėmimai, pioner- 
ija, skautamokslis, iškylos. Ežere visi galėjo maudytis, mešk
erioti, baidarėmis ir kanojomis plaukti. Net ir šaudyti buvo 
proga. Šaudymo instruktoriumi buvo brolis Rob Young, o 
vyr.sk. v.sl. Linda Rugienienė mokė šaudyti strėlėmis iš 
lankų. Dienų temos buvo legendų-padavimų, istorijos, atbu
lumo, kasyčių, dainų, lietuviškumo, draugiškumo, savival
dos, gerojo darbelio ir ramumo diena, kuri pasitaikė 
paskutiniąją dieną stovykloje.

Vyresniosios skautės įžodį davusios - Rima Linlakailė, Diana 
Ramanauskaitė, Carina Ozers ir Alicija Viktoraitė.

LSS skautų vyčių ir jūrų budžių skyriaus vedėjas 
s.fil. Ričardas Čhiapetta gavo sunkų darbų stovykloje... Nuotr. v.s. Edžio Leipaus

Nuotr. s. Danos Mikužienės

Skautininkės įžodį davusiai g. Audrei Kapačinskaitei žalią 
kaklaraištį užriša LSS vyr. skaučių ir gintarių skyriaus vedėja 
j.v.s.jil. Taiyda Cliiapetta. Viduryje - Audrės tėvelis s.v.s. 
Juozas Kapačinskas.
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Brolis Tomas Dundzila kiekvienam stovyklautojui 
davė uždavinį, kuris yra skirtas visiems LSS nariams. 
Uždavinys - atlikti septynis gerus darbelius per septynias 
dienas stovykloje. Žinoma, visi stovyklautojai bandė tai 
įvykdyti. Sėmingai uždavinį atlikusieji gavo ženklelį, kurį 
galėjo užsisiūti ant uniformos rankovės.

Vakarais vyko įdomios programos. Laužai, šokiai, 
žaidimai, net ir vakaras, kurio metu stovyklautojai matė filmą 
“Ice Age 2” lietuvių kalboje.

Uodai kandžioja, lietus lyja, saulė šviečia. Smagiai 
stovyklaujame. Smagiai dirbame. Pirmą savaitę daug lijo, 
kelias per stovyklą nebegalėjo išdžiūti, purvynas, nesaugu. 

O didysis savaitgalis čia pat. Suvažiuos tėveliai ir svečiai. 
Ką daryti? Broliai Milan Kinko, Aras Lintakas ir Audrius 

Viktorą sugalvojo, kaip reikia kelią sutaisyti. Užsakė smėlio 
ir kartu su vyr. skautėmis, gintarėmis, jūrų budžiais ir skau
tais vyčiais kelią užpylė, išlygino. Sunkus darbas.

“Gintaro” stovykloje, Rakė, šiais metais stovyklavo 
arti 250 sesių ir brolių. Daugiausia stovyklautojų iš 
Chicagos tuntų, bet buvo svečių iš Floridos ir “Neringos” 
tunto Clevelande. Antrai savaitei liko mažiau stovyklautojų, 
bet programa buvo einama toliau, vyko linksma sporto 
šventė. Stovykla baigėsi liepos 31 d. Dvi savaitės prabėgo 
nuostabiai greitai. Stovyklos dienos jau prisiminimuose, 
dabar reikia pradėti ruoštis naujiems veiklos metams.

s. Aušra Jasaitytė-Petry

(Nuotraukos v.s.fil. Vytenio Lietuvninko)

Stovyklautojus Rakė aplankė ps. Alė ir dr. Antanas Razma, 
Lietuvių Fondo įsteigėjas

Didelis sesių ir brolių skautininkų ratas sveikina nauja paskautininkę 
sesę Audrų.

Duoti įžodį į skautininkų ratų žengia už 
vyro ps.jll. Alberto parankės - Lilija 
Gelažis-Kerelienė ir brolio
ps.fil. Edžio lydima - fil. Audra Brooks.
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“Lituanicos” tunto “Kastyčio” pastovyklė Nuotr. v.s. Edžio Leipaus
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“Lituanicos” tunto jurų skautai
“Žalčių ” pastovyklėje

Nuotr. v. s. Edžio Leipaus

Jurų skaučių “Nerijos“ 
tunto - “Eglė ”
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Prieš 20-30 metų Rako stovyklavietėje augę, dabar su savo vaikučiais - liepsnelėm ir giliukais Įkūrė 
“Juodojo gintaro ” pastovyklę.

Nuotr. v.s. Edžio Leipaus

Rako stovyklavietės vėliavų aikštėje visi, visi kartu - "Gintaro ” stovyklos dalyviai.
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“LITUANICOS” TUNTO SKAUTŲ KELIONĖ EŽERAIS

“Lituanicos ” tunto narsieji iškylautojai Nuotr. A. Liubinsko

2010 m. birželio 23-28 d.d. šešiolika “Lituanicos” tunto 
skautų ėmėsi lietuvių skautams tikrai pionieriškos 
kelionės. Iš Čikagos priemiesčių keliavome 600 mylių Į 
šiaurę, j unikalią JAV dali - Minesotos valstijos Boundary 
Waters Canoe Area Wilderness (BWCAW). Ši vietovė, 
kartu su gretimu Quetico Provincial parku Kanadoje, su
daro žymiausią bei puikiausią visame pasaulyje vietovę 
plaukti kanoja. Tai yra 16,000 kvadratinių mylių ežerų, 
salų bei žemyno rojus. Jokia kita vieta nepateikia tokio 
nepaprasto derinio plačių bei įvairių kanojos maršrutų, 
nepaliestų natūralių ekosistemų ir žavingos istorijos!

“Tikroji” kelionė prasidėjo 24 d. ankstyvą rytą, 
kai mūsų tiekėjas, Voyageur North Outfitters, mus - 
žmones, įrangą ir kanojas nuvežė iki mūsų išplaukimo 
punkto. Vairuotojai atsisveikino, o mes pakrovėme savo 
kanojas ir įplaukėme į Pirmąjį ežerą (Lake One). Tai pir
masis iš “Numerių grandinės” ežerų. Visą žiemą ir 
pavasarį šią kelionę planavome, pakavome, ruošėmės, ir 
pagaliau atvykome!

Pasidalinome į dvi grupes: po aštuonis žmones ir 
tris kanojas. “Meškų” grupc-skiltį sudarė Zenius Liubin- 
skas, Adomas Kelpša, Mykolas Kelpša, Gytis Blinstrubas, 
prit.sk. Gilius Blinstrubas, Matas Maleiška su vadovais 
Aidžių Liubinsku ir Robertu Blinstrubu. “Erelių” - Paulius 
Vitas, Andrius Vitas, Matas Stankus, Kęstutis Kelečius, 
Marius Mereckis ir vadovai Robertas bei Gailc Vitai ir An
drius Stankus.

Perplaukėm Pirmąjį, Antrąjį, Trečiąjį ir Ketvirtąjį 
ežerus. Keturias dienas ir tris naktis jautėmės lyg 
nepaliestoj dykumoj, plaukdami jos ežerais taip, kaip darė 
senovės Odzibviai (viena iš didžiausių etninių indėnų 

grupių) savo tošies kanojomis ir 
Naujos Prancūzijos voyageurs 
17-19 amžiais. Iš tikrųjų jautėsi 
ne tik kaip kelionė ežerais, bet 
kaip kelionė amžiais.
Buvome lyg atradėjai, ne visada 

žinodami kas mūsų laukia. Daž
nai buvo išbandytos mūsų jėgos 
ir ištvermė. Visą savo mantą 
turėjome mūsų kanojose, o 
priplaukus pernešimo vietas, 
portages - tai yra takai tarp ežerų, 
turėjome pereiti ne tik mes patys, 
bet nešti visą įrangą, įskaitant 
kanojas, iki sekančio ežero. 
Atidžiai išstudijavome savo 
žemėlapius, atsargiai suderindami 
kiekvieną išlenkimą pažymėtą 
popieriuje su kiekvienu žemės 
kontūru gamtoje. Buvo labai 
svarbu tiksliai pakreipti kanoją 

vėjuje, kad nebūtume atmesti atbulai, ar priversti plaukti 
zigzagu, tuo būdu padvigubinant mūsų irklavimo 
pastangas.

Buvome pionieriai, gamta - mūsų namai. Ne
turėjom nei elektros, nei vandentiekio, nei modernių 
tualetų. Statėmės savo palapines ir įkūrėme savo pa
grindines stovyklavietes pirmąją naktį. Kiekvieną dieną 
rinkome malkas, sėmėme bei filtravome vandenį. Maistą 
ruošėme virš dujinės viryklės ar laužo. Tikrąja skautų 
forma sustiprinome mūsų ryšį su gamta, su mūsų 
svarbiausiomis būtinybėmis ir su vienas kitu.
Bendru sutarimu, mūsų mėgiamiausios pramogos buvo 
žvejojimas ir natūralaus pasaulio stebėjimas. Niekas nepri
lygsta didelės žuvies sužvejojimui. Sužvejojome, nusku- 
tome, išdorojome, darėme “files”, valgėme mažažiočius 
upėtakinius ešerius, lydekas, walleye (skaitosi Minesotos 
“valstijos žuvis”). Nors gardžiai valgėme - buvom atsivežę 
lietuviškos duonos, medžioklinių dešrelių, lašinių, 
kiaušinių, sūrio, avižinių dribsnių, reikmenų blynams kepti 
ir kt., bet tikrai nieko nėra gardesnio kaip šviežia, kepta 
žuvis!
Ir kaip gali žmogus nejausti gilią pagarbą natūralaus 
pasaulio grožiui! Keliavome vietovėje, kur ledynai sufor
mavo gamtovaizdį, išskobė ir nuriteno akmenis, ištirpę 
masyvūs vandens kiekiai suformavo ežerus, upes, upelius. 
BWCA dykuma sėdi virš akmens, kuris yra vienas iš seni
ausių Žemėje, kai kurios rūšys yra apytikriai tris bilijonus 
metų senumo. Miriadai augmenijos rūšių mus sveikino iš 
kiekvieno kranto - sakuotoji bei veimutinė pušis (red and 
white pine), bankso pušis (jack pine), balzaminis kėnis
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(balsam fir), amerikinis maumedis (tamarack), juodoji bei 
baltoji eglė (black and white spruce), puskiparisis (white 
cedar), smulkiadantė tuopa (quaking aspen), klevas, 
orchidėja, vandens lelija, samanos, krūmokšniai, pelkinė 
puriena (marsh marigold), grcnlandinis gailis (Labrador 
tea). Rami tyluma buvo ritmiškai maišyta bangų 
pliuškenimu ant akmeningų krantų ir mūsų Kevlar kanojų, 
mūsų irklų teškenimu ir ledinių narų (common loons) bei 
kėkštų (jays) įvairiu čiulbesiu, vėjo šnabždesiu aukštose 
pušyse. Sviežaus oro jutimas ir kvapas, pušų bei 
puskiparisų įkvėpintas, gali atgaivinti netgi labiausiai 
nuvargintą keliautoją. Tai tikrai rojus visiems pojūčiams!

Kiti ryškūs momentai mūsų BWCA dykumos 
kelionėje:

Regėjome įvairius laukinius gyvūnus - virš mūsų 
galvų skraidančius erelius, tiek ežeruose, kai plaukėme 
kanoja, tiek ir mūsų stovyklavietėje, kur erelių šeima 
gyveno visai šalia; ledinius naras ir jų jauniklius, sėdinčius 
ant motinos kupros; sakalus, kranklius, ūdras, vėžlius.

Irklavome ežerais tyloje.
Tyrinėjom pelkę ir matėme bebrų užtvankas.

Keliavom pėsčiomis sename miške Pow wow 
keleliu.
Atsipalaidavome ant stovyklavietės kranto, 
pasinėrę vandens bei peizažo pajutime.
Nakties metu gėrėjomės stovyklos laužais.
Pro apsiniaukusį dangų patyrėme pilnaties 
šviesos, lyg žibinto prasilaužimą ant ežero.
Atradome senos miško kirtėjų trobelės griuvėsius.
Sekėme pasakas palapinėse naktį.

Buvome tikrai išskirtiniame pasaulio kampe, kuriame 
žmogus tiesiog negali nesijausti arčiau Dievo ir arčiau 
vienas kito.

Grįžome patenkinti, žinodami, kad pajutome 
laukinį, natūralų pasaulį. Nekantriai laukiame sekančios 
progos vėl skautiškai, drąsiai sutikti ir pajusti gamtos 
veiksnius ir išeiti į priekį, kaip nuotykių ieškotojai ir 
pionieriai!

Gaile Vitienė

MELBOURNE

SKAUTIŠKOS ŽINIOS IS 
“DŽIUGO” TUNTO

“Džiugo” tuntui Melbourne vadovauja 
v.s. Danutė Lynikienė su adjutantu s.v. 
Vytautu Krivicku. Lietuvių skautų veikla 
Australijoje yra labai svarbus įrankis lietu
vybės puoselėjimui. Per skautavimą jauni
mas ne tik gamtoje stovyklauja, bet mokosi 
apie savo lietuvišką kilmę, susipažįsta su 
kitais lietuvių kilmės jaunuoliais, lavina 
protą bei kūną pratybose, užsiėmimuose, 
sportuoja, dainuoja ir išmoksta kaip 
vadovauti ir bendrauti su įvairaus amžiaus 
skautais.

Apart metinių “Džiugo” tunto ar 
Australijos rajono stovyklų, vienas iš svar
biausių užsiėmimų mctij bėgyje yra skautų 
globėjo šv. Kazimiero šventė. Šiais metais 
kovo 14 d. įvyko Kaziuko mugė ir metinė 
šv. Kazimiero “Džiugo” tunto sueiga. 
Šventė pradėta šv. Mišiomis Šv.Marijos 
Jūros Žvaigždės bažnyčioje. Kaip įprasta, “Džiugo” tunto jūrų budžiai su vadovu Tadu Adomavičium (kairėje).
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Rikiuote prasideda tunto sueiga.
prie Lietuvos ir “Džiugo” tunto vėliavų, ps. Zita 
Prašmutaitė vadovavo lietuviškų giesmių giedojimui, 
skaitymus atliko tuntininkė v.s. Dana Lynikienė ir vilk
iukų bei paukštyčių vadovė ps. Dona Gaylard. Psalme 
giedojo Australijos rajono Atstovė v.s. Rasa Statku
vienė, tikinčiųjų maldas skaitė prit.sk. Linas Brazionis 
iš Geelongo, vyr.skautės Jessica Rutkauskaitė ir Ginta 
Statkutė, ir skautininkai Rimas Skeivys ir Birutė Praš
mutaitė. Aukas nešė vilkiukas Lukas Balnionis ir s.fil. 
Tomas Dundzila, Brolijos Vadas neseniai atvykęs iš 
JAV. Mūsų - Melbourne parapijos klebonas kun. Algis 
Šimkus atnašavo šv. Mišias. Mes esame labai dėkingi 
Lietuvos vyskupams, kad leido mums laikinai turėti ku
nigą iš Lietuvos. Kun. Algis pamokslo metu priminė 
mums apie 20 metų jubiliejų nuo Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo.

Dešrelėmis visus pavaišino Linas Brazionis, Aleksas Tigani, 
Benita Strazdauskaitė ir Judrina Kymantaitė.

Po šv. Mišių skautai nuvyko į 
Melbourno Lietuvių namus tradicinei 
Kaziuko mugei. Ką tik atvėrus duris, 
prieangyje pasitiko staliukai su lašinėčiais, 
pončkom, žagarėliais, riestainiais ir kitais 
skanėstais, kuriuos tvarkė sesė Marytė 
Igaunienė. Salėje veikė didžiulė, virš 200 
fantų, daiktinė loterija, suaukota mūsų mielų 
skautų rėmėjų. Loteriją tvarkė vyr. sesė Audra 
Šimkutė. Visas pelnas skiriamas naujų palap
inių įsigyjimui. Šiltus pietus “karštus 
šuniukus-hotdogs” paruošė skautai vyčiai, o 
ps. Ona Prašmutienė su padėjėjais vadovavo 
vaikų žaidimams.

Prieš paskutinė Kaziuko mugės dalis 
buvo šv. Kazimiero sueiga. Skauto įžodį davė 
Tomas Brokas ir Paulius Skridulis. Gražus pa
protys, kai tėvai dalyvauja ir užriša gerojo 
darbelio mazgelį savo vaiko kaklaraiščiui. 

Visas tuntas naujus geltonšlipsius pasveikino tris kart 
sušukdams “Sveiks, Valio...” Gimtadienių proga buvo 
pasveikinti - tuntininkė v.s. Dana Lynikienė, Gee- 
longiškiai Miranda Tigani ir Linas Brazionis, ir Aistė 
Rukšėnaitė, mūsų jauniausioji skautuke sueigoje, skau
tininkų Teresės ir Jono Rukšėnų pirmgimė duktė, kuri 
neužilgo švęs savo pirmą gimtadienį.

Sueigos metu v.s. Rasa Statkuvienė, Australi
jos rajono Seserijos Atstovė, papasakojo apie Kovo 11- 
osios įvykius prieš 20 metų ir ypatingą reikšmę mums 
visiems. Brolis Vytautas Krivickas pranešė apie 
artėjančią Egzilų ESGAV skautų stovyklą kovo 19-21 
dienomis.

Šiais metais sueigą pradžiugino LSS Brolijos 
Vado s.fil. Tomo Dundzilos dalyvavimas. Brolis Tomas 

neseniai atvyko iš JAV keletą metų dirbti ir 
gyventi Canberrojc. Jo viešnagės metu brolis 
Tomas žada dalyvauti mūsų - Australijos lietu
vių skautiškoje veikloje ir bandys, kiek galės, 
aplankyti skautų tuntus. Australija yra didelis 
kraštas ir tolimi atstumai. Sveikinam brolį 
Tomą ir dėkojame už nepirmą susitikimą. 
Sueigoje taip pat dalyvavo brolio Tomo žmona 
Mya ir Australijos rajono Brolijos Atstovas v.s. 
Narcizas Ramanauskas.
Paskutinė Kaziuko mugės dalis buvo maža 
lauželio programa, kuriai vadovavo j.b. dr. 
Andrius Pranckūnas su gitara. Per paskutinius 
keletą metų atgijo jūrų budžių veikla “Džiugo” 
tunte. Buvo malonu matyti du naujus jūrų 
būdžius Žydrūną Strazdauską ir Darių Pranck- 
ūną sueigoje. Vaikai susėdo ratu salės vidury, o 
vyresnieji ant kėdžių aplink juos. Brolis Tomas
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prisistatė skautukams ir pranešė, kad dalyvaus 
Australijos rajono stovykloje, Melbourne, 
2011 m. sausio mėn., po mūsų didelės 
kultūrinės šventės - Australijos Lietuvių Dienų 
ir Australijos Lietuvių sporto šventės. Gal 
sulauksime mūsų šventėse ir skautiškų svečių 
iš užsienio? Informaciją galite rasti tinklapyje 
www.ald2010.org

Po mėgiamiausių dainų rinkinio ir 
brolio Tomo pravesto šokio “Suk, suk ratelį”, 
šv. Kazimiero sueiga pasibaigė visiems 
skautams ir svečiams, sujungus rankas, 
giedant tradicinę “Ateina naktis”.

“Džiugo” tuntas dabar ruošiasi 
Mindaugo karūnavimo šventei, kuri vyks 
liepos 4 d., pradedant šv. Mišiomis Šv. Marijos 
Jūros Žvaigždės bažnyčioje ir tęsiant “Džiugo” 
tunto ruošiamu Valstybės dienos minėjimu 
Melbourne Lietuvių namuose. Programoje jau 
numatyta “Dainos sesės” chorelis (susidedan
tis daugiausiai iš vyr. skaučių), jaunimas iš 
lituanistinių kursų, sutartinis dainavimas ir 
skautininkų pasirodymas. Ypač įdomu bus 
pamatyti nuotraukas iš jaunimo kelionės į 
Lietuvą 2009 metais. Ten dalis mūsų jaunimo 
dalyvavo Lietuvos 1000-mcčio paminėjimo 
iškilmėse. Pasaulio Lietuvių Dainų šventėje 
mūsų jaunimas atstovavo Australijai su 
tautiniais šokiais ir turėjo progą susitikti su 
lietuvišku jaunimu iš viso pasaulio. Pačioj 
Dainų šventėj dalyvavo maža grupė iš 
Australijos, įskaitant mūsų “Džiugo” tunto 
virš minėtas seses Rasą ir Zitą.

Tai tiek kaziukiškų žinių iš Melbourno 
“Džiugo” tunto. “Skautų aido” skaitytojams 
bei visiems lietuviams skautams Vis Budžiu!!!

Linki -
s. Birutė Prašmutaitė

* Nuotraukas atsiuntė s. Birutė Prašmutaitė.

Nuo maženspratinamės būti kartu...

Sesių ir brolių skautininkų rikiuotėje - pati jauniausioji 
Aistė Rukšėnaitė.

VALSTYBĖS DIENOS ŠVENTĖ MELBOURNE
Lietuvos Valstybės dienos šventė Melbourne, 2010 m. 
liepos 4 dieną bus man įsimintina diena ne vien dėl to, 
kad prisiminėm mūsų Lietuvėlę ir, pagal dalyvių 
pasisakymus, šventė puikiai pavyko, bet todėl, kad 
tą dieną paskutinį kartą susitikome su Geclongo 
skautininku a.a. Liudu Bungardu.

Šiais metais valstybės dienos šventę ruošė 
“Džiugo” tuntas. Pranešėjo pareigose - s.v. Martynas 
Didžys. Įžanginį žodį tarė “Džiugo” tunto tuntininkė 

v.s. Danutė Lynikienė, pakviesdama visus kartu sug
iedoti Lietuvos himną. Mūsų giedamas himnas buvo 
nufilmuotas ir pasiųstas į Lietuvą. Prisimenu, kaip 
brolis Bungarda, nepaisydamas savo silpnų kojų jėgų, 
su ryžtu kėlėsi iš savo kėdės scenoje ir su skautišku gar
bės saliutu išdidžiai giedojo Lietuvos himną, šioj žemėj 
jau paskutinį kartą...

Programoje buvo nemažai muzikos. Pasirodė 
grupės “Kaimas” (vadovas Edis Lipšys) ir “Danos sesės”
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(vadovė s. Danutė Levickienė), sutarti
nai dainavo visi dalyviai ir net skau
tininkai savo pasirodyme “Lietuvių 
tauta”. Muzikinį intarpą pridėjo jūrų 
budys Darius Pranckūnas pianinu.

Skaitytas žodis šioj šventėj buvo 
ne paskaitos būdu. Sesė Lynikienė pa
prašė skautus ir lietuvių kalbos kursų da
lyvius per mokytoją Aidą Gogelytę 
pasidalinti su mumis jų prisiminimais 
apie apsilankymus Lietuvoje, arba apie 
ypatingus Lietuvos istorijos įvykius. 
Kazytė Petrulytė ir Benita Strazdauskaitė 
skaitė savo aukšto lygio straipsnius apie 
Darių ir Girėną, ir Žalgirio mūšį. Jos 
daug laiko paskyrė šiam projektui, ieško
damos tinkamos informacijos apie šiuos 
istorinius lietuvius ir įvykius. Savo 
eilėraščius paskaitė Judrina Kymantaitė 
ir Tomas Adamavičius. Pastarasis jaunas
gražia lietuvių kalba perskaitęs ką reiškia būti lietuviu, 
buvo labai šiltai publikos priimtas. Kelionių į Lietuvą 
prisiminimus anglų kalba pateikė jauni skautai Aleksas 
Čelna ir Aleksas, Miranda ir Robertas Tigani. Buvo
įdomu išgirsti ką jaunos akys pastebėjo Lietuvoje.

Australijos rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis 
įteikė Lelijos ordiną s. Algiui Šimkui OAM už jo 
ilgametę skautišką veiklą Melbourne. Brolis Šimkus 
yra buvęs “Džiugo” tunto tuntininku ir eilę metų eina 
kasininko pareigas rajono vadijoje. Sveikiname 
Brolį Algį.

Nuotraukos gali parodyti daugiau negu žodžiai,

Valstybės dienos šventės pranešėjas s.v. Martynas Didžys
Nuotr. Romo Beatty 

skautukas, tai siunčiu kelias. Šventės metu buvo rodomos sesės
Birutės P. paruošti vaizdai-skaidrės iš Lietuvos, garsą ir 
šviesas tvarkė Dennis Gaylard, žodžius ir skaidres 
ekrane - s.v. Aisvydas Sadauskas. Po programos vaišes 
paruošė vyr. skautės Daina ir Dalia Didžytės ir Ginta
Statkutė. Ačiū visiems.

Gražų skautišką pavyzdį parodė skautininkai iš 
Gcclongo. Brolis Vytas Mačiulis padarė scenai skau
tišką laužą, jis į repeticiją ir šventę atvežė ir brolį Liudą 
Bungardą, kuris jau gyveno vyresnio amžiaus žmonių 
globos namuose. Iki pat savo gyvenimo paskutinių 
dienų brolis Bungarda didžiavosi būdamas lietuviu ir 
ne tik dalyvavo, bet ir uoliai prisidėdavo prie mūsų 

bendruomeninės ir lietuviškos

Klausomės j. b. Dariaus Pranckūno m uzikos. Nuotr. Pauliaus Petraičio

skautiškos veiklos. Kokie mes bu
vome laimingi turėdami Jį mūsų 
tarpe Valstybės dienos šventėje! 
Tegu ilsisi brolis Liudas Viešpaties 
prieglobstyje.

Šventės programą užbaigom 
Skautininkų Ramovės pasirodymu 
“Lietuvių tauta”. Tai Vilniaus 
Salomėjos Neries gimnazijos 
vyr. mokytojos Auksės Pleikienės 
2002 m. paruoštas tekstas su iš
traukomis apie Lietuvos istoriją, 
kartu su eilėraščiais ir dainomis. 
Veikalą režisavo Skautininkų 
Ramovės pirmininkė s. Birutė 
Prašmutaitė, skaitovais buvo skau
tininkai a.a. L. Bungarda, Dona 
Gaylard, D. Lynikienė, V. Mačiulis, 
Z. Prašmutaitė, A. Šimkus OAM, 
R. Statkuvienė ir A. Vaitiekūnas.
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“Lietuvių tauta” veikale minimas 
karalius Mindaugas ir kiti senovės Lietuvos 
valdovai, Žalgirio mūšis, Lietuvos knygnešiai 
ir kareivėliai, Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. 
Tekstas baigiamas šiais žodžiais: “Mūsų 
laikais, nauja Kovo 11-tos data buvo įrašyta i 
reikšmingas visiems laikams Lietuvos datas. 
Didžiuokimės ne tik Mindaugo ar Vytauto 
Didžiojo nueitais takais, bet ir šio laikotarpio, 
šio visos Tautos ryžto ir laisvės siekio, vedusio 
į Nepriklausomybės atkūrimą. Pažindami 
Lietuvos istoriją ir savo Tėvynės garbingą 
praeitį, dar labiau ją pamilsime, didžiuosimės, 
kad esame lietuviai - jos sūnūs ir dukros, 
nesvarbu kur mes gyventume.”

Pabaigai visi šventės dalyviai 
perskaitė Maironio “Mylėk, lietuvi, tą 
brangią žemę” ir kartu sudainavo Justino 
Marcinkevičiaus -
Tai gražiai, gražiai skambėjo žodžiai: 
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai, gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis: LIE-TU-VA!

Birutė Prašmutaitė

Savo eiles skaito skautas Tomas Adamavičius.
Nuotr. Pauliaus Petraičio
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Ne visi sutilpome į nuotrauką, bet... "Čia skamba Lietuva!”

Vėliava vėl pakyla iki stiebo viršaus, subruzda skautų 
gretos... Pušų ošimas, skardžios paukštelių trelės, links
mas, guvus Virvytės upelio čiurlenimas... Visa ši nuostabi 
gamtos muzika primena, kad gyvenimas teka sava vaga ir 
mums reikia tekėti su juo. Šių metų liepos 12 d. Laumės 
pėdoje, Luokės sen., prasidėjo Lietuvos skautijos Telšių 
miesto “Telšių” ir Klaipėdos miesto “Pamario” tuntų 
vasaros stovykla “Čia skamba Lietuva”. Savaitę trukusioje 
stovykloje dalyvavo 135 skautai ir 19 vadovų. Kiekviena 
jos diena buvo paskirta kuriam nors Lietuvos istorijos 
laikotarpiui.

Pirmoji diena “Ledynmetis” - įsikūrimo diena. 
Stovyklautojai skubėjo įsirengti pastovykles, kuo įdomiau 
ir išradingiau jas papuošti, kad galėtų vienas kitą nuste
binti kokiu originaliu stalu, suoliuku, indauja, vartais ar 
sūpynėmis.

Pagaliau nenumaldomai ateina ta, pati smagiausia 
akimirka - stovyklos atidarymas! Visi skubėjo, puošėsi. 
Tie, kurie turėjo uniformas, šoko į jas, ir kiek puikuo
damiesi prieš naujokus rišosi kaklaraiščius. Kai kurios 
sesės dar į šoną pabėgusios pasitampė sijonėlius, iki kelių 
sulygino uniformines kojines ir iškilmingai rikiuotei jau 
buvo pasiruošusios. Broliai, nenorėdami atsilikti nuo sesių, 
savo uniformas puošė kas peiliu prie kojos, kas berete ant 

galvos. Aišku viena, visi norėjo atrodyti gražūs, juk laukė 
iškilminga stovyklos atidarymo rikiuotė.

Galiausiai pasigirdo komendanto br. Juozo 
Klumbio švilpukas, ir kas kaip išmanydamas traukė 
linksmas dainas, skandavo šūkius ir kitaip bandė 
prisistatyti. Sugužėję į aikštę neramiai stovėjome 
kibinami uodų, bet kai tik buvo duotos komandos “ramiai” 
ir “raportams pasiruoši, raportus vykdyt”, visi kaip vienas 
sustingome. Ir tada prasidėjo: “Draugove, lygiuok, ramiai, 
mūsų šūkis”, ir taip, kol visi prisistatėme. Tada br. Juozas 
Klumbys raportavo stovyklos viršininkei sos. Editai 
Barsienei. Priėmusi raportą, ji visus šiltai pasveikino, 
pristatė vadovus ir supažindino su tvarka bei taisyklėmis. 
Kai visi buvo išvardyti ir pristatyti, buvo įnešta vėliava ir, 
giedodami Lietuvos himną, ją iškėlėme iki pušų aukšty
bių. Stovykla atidaryta! Vakaro laužas, kurį vedė stovyk
los mažieji, žemaičiai piemenukai, visus sujaudino.

Dienos buvo viena už kitą įdomesnės, visas 
aprašyti neužtektų vieno “Skautų aido” numerio. Tad pa
pasakosiu apie kelias, kurios, mano manymu, buvo labi
ausiai vertos dėmesio.

“Lietuvos karalių ir Žalgirio mūšio” diena, už 
kurią buvo atsakinga Telšių “Šatrijos” (Julija Bytautaitė 
d-kė) sesių draugovė, pasitiko apniukusi, nes po
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vakarykščio škvalo debesys dar nenorėjo mūsų stovyklos 
palikti ramybėje. Tačiau skautai juk išradingi. Ramiai 
pasitikome lietingą orą ir nusprendėme ji apgauti. 
Programoje buvo numatytas susipažinimas su senaisiais 
amatais. Pasiskirstėme, kas ką domina, ir išvykome iš 
stovyklos pas nuostabius žmones, kurie nuoširdžiai 
stengėsi skautukus supažindinti, kaip dirbo lietuviai, kai 
mūsų dar nebuvo. Viena grupelė, bene didžiausia, išsiruošė 
Į “Lino kelią”. Jiems tautodailininkė ir tikybos mokytoja iš 
Viešvėnų Virginija Dirvonskienė su meile ir begaline 
šiluma papasakojo, kaip iš lino gimsta audinys - nuo pat 
sėklos iki galutinio rezultato. Vaikai grįžo sužavėti, visą 
likusią dienos dali visiems pasakojo, kaip gražu ir gera 
tikroje autentiškoje kaimo sodyboje, kokios skanios pačių 
minkytos ir keptos spurgos. Kita grupelė, broliai skautai 
ir kelios sesės, domėjosi kalvyste. Taip, taip čia jokia 
klaida - kalvyste! Susipažinti su šiuo amatu padėjo 
Viešvėnų seniūnijos kalvis Alvydas Sukauskas. Jo 
padedami skautai patys iškalė lelijėlę ir ją iškilmingai per 
rikiuotę įteikė stovyklos viršininkei Editai Barsienei.

Ir tai dar ne visos tos dienos pažintys su senovės 
amatais. Skautai buvo mokomi prisijaukinti molį. Norint 
gerai ką iš molio padaryti, reikia jį pamilti ir prisipratinti. 
Juk viskas daroma rankomis ir jos turi įgusti. Skautukams 
labai patiko keramikė Daiva Pociūtė. Ji aiškino, kaip reikia 
tinkamai paruošti molį, kad iš jo gimtų tai, ko nori pats 
lipdytojas. Vaikai, parsivežę į stovyklą gauto molio, dar 
ilgai mažomis ir neįgudusiomis rankytėmis lipdė 
įvairius savo išgalvotus kūrinius, stengėsi, kad molis 
jiems paklustų.

Tokių žmonių, kurie iki mūsų dienų išlaikė šių 
amatų autentiškumą ir su jais supažindino, mes skautai 
stengsimės nepamiršti. Žemai jiems lenkdamiesi 
pasakosime kitiems ką sužinojome ir patyrėme per šiuos 
nuostabius žmones.

Oras, pamatęs, kad mes jo neišsigandome, ėmė ir 
išsigiedrijo. Vėl kaitino saulė, buvo karšta kaip krosnyje. 
Programa visu greičiu įsibėgėjo pagal planą.

Klaipėdos “Jūratės ir Kastyčio” d-vės bei 
“K.Pakšto” d-vės brolių organizuota diena “Bajoriška 
demokratija ir anarchija” buvo labai įspūdinga ir įtempta, 
kad nespėjome pajusti, kaip ji baigėsi. Žinoma, tai ne vien 
brolių nuopelnas - ir dėl karštos saulės bei geros skautų 
nuotaikos viskas vyko sklandžiai. “Nežuvo” nei vienas 
knygnešys ir per tariamą sieną buvo pernešta daugiau kaip 
šimtas knygų.

Jaunesnieji skautai (vilkiukai) ir jų vadovė Daiva 
Blagnytė labai džiaugėsi susipažinę su Biržuvėnų kaimo 
šviesuole, muziejaus vedėja, bibliotekininke Aldona Si- 
monavičiūte. Biržuvėnuose esantį Gorskių dvarą nusiaubė 
ugnis, o muziejaus eksponatai, kuriuos pavyko išgelbėti 
nuo ugnies, buvo pernešti į buvusią pradinę mokyklą. 

Vilkiukai labai domėjosi išgelbėtais eksponatais ir Gorskiiį 
dvaro istorija bei turtais.

Šioje stovykloje skautai turėjo galimybę susi
pažinti su Telšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla. 
Į stovyklą atvykę pareigūnai supažindino visus su sauga 
gamtoje, kaip elgtis įvairių pavojų atveju. Ilgam įsiminė 
pareigūnų organizuotos varžybos, jaudulys ir noras kuo 
greičiau užgesinti inscenizuotą gaisrą.

Dar viena įdomi ir gana baugi diena prasidėjo dar 
tamsią naktį. Staiga nei iš šio, nei iš to sprogimai, 
rusakalbiai, vokiški šūksniai... Kas darosi? Visi krapš- 
tomės iš palapinių. Niekas nebeaišku. Kažkokie unifor
muoti žmonės šiurkščiai elgiasi. Ryte niekas neduoda 
pusryčių. Šekit duonos su vandeniu ir džiaukitės. Kas tai? 
Kodėl?... Vėliau skautams buvo paaiškinta - taip buvo 
okupuota Lietuva. Telšių “Džiugo” d-vės broliai įdėjo 
daug pastangų atskleisdami Antrojo pasaulinio karo, 
Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpio, tremties 
baisumus, kad skautai žinotų kokiais laikais gyveno jų 
seneliai, augo jų tėvai. Šios dienos programa buvo sudėtin
giausia, bet išsiskyrė dideliu pilietiškumo, meilės savo 
kraštui ugdymu. Vakare per dvasinę programą “Už laisvę, 
Tėvynę ir mus visus” ne vieną sujaudino “Džiugo” d-vės 
brolių paruošta meninė kompozicija, kurioje buvo pateik
tos jaunų Lietuvos partizanų bunkeryje rašytos maldos, 
pamąstymai, eilės, graudžios ir prasmingos lietuvių parti
zanų dainos ir inscenizuota Lietuvos partizano priesaika.

Skautai turi ne tik daug žinoti, būti viskam 
pasiruošę, bet ir būti tvirtos dvasios. Būti skautu - tai iš 
patirties atrasti gyvenimo tiesas, puoselėti tautos tradicijas, 
būti atsakingam bažnyčioje ir visuomenėje, elgtis laikan
tis krikščioniškųjų vertybių. Esame labai dėkingi visada 
mus palaikantiems dvasininkams: gerb. prelatui Juozapui 
Šiuriui, Telšių skautų dvasios vadovui kun. Kęstučiui 
Balčiūnui, Lietuvos skautijos dvasios vadovui kun. Viliui 
Viktoravičiui.

Vos atkūrus skautus, gamta ir gyvenimas joje 
buvo laikoma idealia vieta skautų veiklai. Jaunimas, 
gyvendamas keletą savaičių gamtoje, joje melsdamasis, 
žaisdamas ir ilsėdamasis, savaime prisiliečia prie gamtos 
grožio, kurio įspūdis neišnyksta visą gyvenimą. Esame 
dėkingi Varnių girininkijai, Luokės seniūnijai už galimybę 
skautišką stovyklą organizuoti nuostabiame gamtos 
kampelyje.

Nei nepastebėjom, o stovykla jau ir baigėsi. Gaila, 
kad taip greitai prabėgo dienos. Nežinau, kiek kam ir 
kokių įspūdžių liko, bet daugelis sakė norintys, kad 
stovykla dar tęstųsi. Tačiau kur yra pradžia, ten yra ir 
pabaiga.

Iki kitų susitikimų!
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STOVYKLAUJAMI
JAV ATLANTO RAJONO “ŽALGIRIO” STOVYKLA

“Žalgirio” stovykla vyko 2010 m. rugpjūčio 
15-21 d.d. Paukštytės gyveno “Kernavėje”, vadovės - 
v.sl. Monika Murauskienė, s. Rita Štuopienė, s. Joana 
Šimkienė, vyr.sk. Vita Čepkauskienė. Vilkiukai - 
“Trakuose”, vadovai - Tomas Lora, Tomas Šernas, 
Edmundas Nenortas, Simas Glinskis. Skautės - 
“Šiauliuose”, vadovės - ps. Daiva Chauhan, 
v.sl. Gailiu ’ Kligys, psl. Verutė Vangant. Skautai - 
“Vilniuje”, vadovai - Paulius Murauskas, Vytas 
Štuopis, Tauras Norvaiša. Prit. skautės - “Jurbarke”, 
vadovės - Audra Norvaiša ir Lina Smidt. Prit. skautai 
- “Tauragėje”, vadovai - Saulius Šležas, Darius 
Hickey, Saulius Dambauskas. Vyr. skautės - “Ža
garėje”, vadovės - Gabija Blaudžiūnaitė ir Lia Šukytė. 
Skautai vyčiai - “Kaune”, vadovai - Gintas 
Adomkaitis, Simas Phillips, Aleksas Šukys. Jaunos 
šeimos su liepsnelėm ir giliukais gyveno “Vilkav
iškyje”, vadovai - Ed Kczys ir Mark Adomaitis.
“/ stovyklą, į stovyklą. Stovyklauti čia gerai!
Vilkaviškis pilnas skautų - nieks negali būt blogai!”

Broliui Taurui Vebeliūnui vilkiukas raportuoja iš aukštybių..

Med. seselių Dianos ir Paulitos sukis per vėliavų
nuleidimą - “gerkit daug vandens!” Dainuojam prie ežero.
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Pažangumo žymeniu buvo apdovanoti - 
Edmundas Nenortas, Tomas Šernas, Gabija 
Blaudžiūnaitė, Gailutė Kligytč-O’Connor, 
Nicolas Miller, Aleksas Šukys ir Lia Šukytė. 
Tėvynės Sūnaus žymeniu - Simas Glinskis.
(Iš "Žalgirio” stovyklos viršininko ps. Romo 
Juozelskio įsakymų ir laikraštėlio, stovyklos 
apžvalgą sudarė AN)

Nuotraukos ps. Aldutės Bulotaitės-Belzer.

Naują paskautininkę Aldutę Bulotaitę-Belzer iš New York, sveikina buv. 
Atlanto rajono Atstovė v.s.fil. Gloria Adomkaitienė iš Boston ir 
vyr.sk. Lina Smidt iš Georgia.

"Įdomu, kokia čia uniformos dalis? ”, 
klausia paukštytė Laurutė

Tvarkingiausioj palapinėj kiekvieną dieną apsigyvendavo 
Vytautas. Pastovyklių lankymo dienoje kiekviena pastovyklė 
pristatė savo miesto vardą. Vyr. skautės kandidatės pastatė gražius 
stovyklos vartus, o prit. skautai įrengė visiems įdomias sūpuokles. 
Programoje buvo skautorama, sportas, šaudymas šautuvais ir 
lankais, meškeriojimas, virimas lauke, patyrimo laipsnių bei 
specialybių įsigyjimas.

Stovyklos virtuvės viršininkai buvo Tomas Leveckis ir 
Tomas Štuopis.

Penkių numerių stovyklos laikraštėlį “Iš Žalgirio 
palapinės...” paruošė Edvardas Kezys ir Mark Adomaitis su 
bendradarbiais - Rytu Stankūnu, Jonu Jankausku, Giedre Stankūniene, 
Vida Jankauskiene. Gražiai paruoštame laikraštėlyje daugumoje nuo
traukos. Kiekvienam leidimui antrinė antraštė - Pirma diena; Oooo, 
Aaaa, Sto-vyk-la; Ten supinsim darbą ir dainas; Ėjo skautas 
iškylauti ir paskutinė - Miške balsas suskambėjo. Žaidimus- 
galvosukius sudarė Antanina Belzer, Kristina Štuopytė ir 
Laura Smidt. Laikraštėlį “Skautų aidui” atsiuntė LSS Tary
bos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras.

Stovykloje paukštytės įžodį davė Zylė Purins, 
Ginta Avižonis, Rasa Avižonis ir Laima Kczytė; vilkiuko
- Dean Adomaitis, Nicholas Banaitis ir Jonas Braunfclds; 
skauto - Lukas Smidt, skautės - Ona Kcan, o prit. skautės
- Laura Smidt. Skautais vyčiais tapo Mark Adomaitis, 
Dainius Kazlauskas, Edvardas Kezys, Eric LeBlank ir 
Lukas Žibaitis, vyresniosiomis skautėmis - Adelė Bubnytė, 
Sofia Rasytė, Lara Šukytė ir Adria Vaičiulionytė.

Atlanto rajono vadovų eiles papildė stovykloje 
skautininko įžodį davę vyr.sk. Aldutė Bulotaitė-Bclzer, 
s.v. Gintas Adomkaitis, s.v. Tomas Kiliulis, s.v. Tomas
Leveckis, s.v. Edmundas Nenortas ir s.v. Simas Phillips. Sesės nutarė, kad broliui Simui Glinskiui laikas apsikirpti.
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Sporto dienoje, vandens žaidimai

Dideliam skautininkų rate Tomas Kiliulis duoda įžodį (baltais maršk.)

VASARA/SUMMER 2010 30 SKAUTŲ^I/DAS

30



IS ŽALGIRIO PALAPINES..
Atlanto Rajono Stovykla “Žalgirio Mūšis” — Rugpjūčio 20d. 2010 — Finai Edition/Paskutinis Leidimas

Miške Balsas Suskambėjo!
Mieli sesės ir broliai,

Džiaugiuosi kad tiek daug sesių ir brolių atvyko Į šių metų Atlanto Rajono “Žalgirio” stovyklą. Vadovams dėkoju už visus 
atliktus darbus. Daug įvykiu buvo stovykloje ir tikiu kad visi daug ką išmokote. Sukūrėme naujas ir sustiprinome buvusias 
draugystes. Labai lauksime visų kitais metais skautų stovykloje!

Romas Juozelskis, Stovyklos Viršininkas

Paukštytės — Kernavė
Kernavė, Kernavė — Tai pirmoji sostinė
Viršininkė: vyr. sk. vyr. si. Monika Murauskienė
Talkininkės: s. Rita Stuopienė, s. Joana Šimkienė 

vyr. sk. Vita Čepkauskienė

Vilkai - Trakai
Trak-Trak-Trakai, Mes Trakų Vilkai!
Vadovai: Tomas Lora

Tomas Šernas
Edmundas Nenortas

Skautės - Šiauliai
Arti Ventos, Mūšos ir Dubysos, Šiauliai žengia prieš Kryžiuočius!
Viršininkė: Daiva Chauhan, ps.
Pavaduotoją: Gailutė Kligys, vyr. sk. vsl.
Komendante: Verute Vangant, vyr. sk. psl.

Skautai - Vilniečiai
Buvo, buvo, Vilniui...
Vadovai: Paulius Murauskas

Vytas Štuopis
Tauras Norvaiša
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EUROPOS RAJONO “ŽALGIRIO” STOVYKLA
Europos rajono “Žalgirio” stovykla vyko Lietuvių 
sodyboje, Headley Park, netoli Londono 2010 m. liepos 24 
- rugpjūčio 1 d.d.

Stovykloje apsilankęs LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Gintas Taoras įteikė Gelžinio Vilko ordiną v.s. Vidai 
Gasperienei. Stovyklos viršininkas, Europos rajono vadas 

v.s.fil. Vladas Gedmintas sveikindamas sesę Vidą, pranešė, 
kad jos vyro H. Gaspero atminimui sodyboje bus pasod
intas medis ir pastatytas suoliukas. H.Gasperas, miręs šių 
metų pradžioje, buvo ilgametis Europos rajono leidinio 
“Budėkime” redaktorius.

Nuotraukos v.s.fil. Ginto Taoro.

s. Vidą Gasperienę Geležinio Vilko ordinu 
apdovanojimo proga sveikina Europos 
rajono vadas v.s.fil. Vladas Gedmintas, 
s. Mikel Ludwig ir skaučių vadovė Harmes.

Kaip niekad daug stovyklautojų 
šių metų “Žalgirio ” stovykloje.
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Ir baisu, ir linksma slidinėti 
vandeniu Lietuvių sodyboje.

Skautai vyčiai ruošiasi Žalgirio mūšiui.

KANADOS RAJONO STOVYKLA “ROMUVA 2010”

Kanados rajono stovykla Romuvos stovyklavi
etėje vyko 2010 m. rugpjūčio 8-14 d.d. Atidarymo 
metu išsirikiavo 132 stovyklautojai su vadovais.

Nuotraukos LSS Vyr. Skautininkės 
s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Leinon.

Poilsio minutė ps. Pauliui Bukauskui, 
Myron Douglas ir Rūtai Kulnys-Douglas.
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Linksmos “Šatrijos ” tunto prit. skautės

Linksmos “Šatrijos ” tunto prit. skautės Vakaronėje Rasa Malinauskaitė-McLean, 
s.v.brolis Utz ir Loreta Stanulytė-Duz.

Kalbinu 28-tąjį
v.s. Edis Leipus Skautų Brolijos Vyr. skautininko pavaduo
toju atitarnavęs dvi kadencijas - šešis metus, 2009 m. 
priėmė “Lituanicos” tuntininko pareigas, tapo 28-tuoju 
tuntininku. Užbaigęs kadenciją, š.m. “Gintaro” stovykloje 
tuntininko pareigas perdavė s.v. Dainiui Dumbriui. Tai ir 
kalbamės apie “Lituanicos” tuntą.

Žalgirio mūšio 600-osioms sukaktuvėms skautų 
“Lituanicos" tuntas, Chicagojc, šventė 61-uosius našios 
veiklos metus. Ta pačia proga prisimenam, kad iš pradžių šis 
tuntas turėjo Žalgirio vardą (1949-1951 m. laikotarpyje).

Per 60 metų “Lituanicos” tunte iš vilkiukų ir bc- 
briukų užaugo ir subrendo nauja skautų vadovų karta, 
kuriems dar vis reikia skautybės, kurie savo laiką ir pas
tangas dar vis aukoja lietuviškam jaunimui. Taip pat Į 

skautiškus darbus grįžta ir kiti, kurie veiklą trumpam buvo 
nutraukę siekdami mokslo ar šeimas kurdami.

Brolis Edis džiaugiasi draugininkais. Sueigos 
(rugsėjo-gegužės mėn.) vyksta kiekvieną šeštadienį po 
lituanistinės mokyklos pamokų Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte ir Jaunimo centre, Chieagoje, kur “Perkūno” 
draugovė, Alberto Kerelio ir Edžio Brooks vadovaujama, 
narių skaičiumi didėja kas metai. Šalia draugininkų 
tunto vadijoje paskutiniais metais dirbo Andrius Rasutis - 
iždininkas, Robertas Vitas - sekretorius, Vytenis 
Lietuvninkas - teisinis patarėjas, Loreta Jučienė - tiekimo 
vadovė, Dainius Dumbrys - tuntininko pavaduotojas, Terry 
Petry - atstovas prie BSA, Edis Brooks - Kaziuko mugės 
ruošos vadovas.
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“Lituanicos” tunto skautai - narsūs išky
lautojai. Į Rako stovyklavietę vyksta kiekvieną 
sezoną - vasarą, rudenį, žiemą ir pavasari. Žiemos 
iškyla yra tik prityrusioms skautams. Birželyje 
skautų draugovė vyko į Boundary Waters kanojų 
kelionę Minesotos valstijoje už 600 mylių nuo 
Chicagos, o prityrę skautai, skautės ir jūrų skautai, 
skautės visą savaitę rugpjūčio mėn. iškylavo 
BSA “Philmont” stovyklavietėje New Mexico 
valstijoje.

O kaip šios vasaros “Gintaro” stovykla? 
Pagal skautų pasisakymus, buvusi sėkminga. Pro
grama Įvairi, daug iškylų. Prit. skautai iškylavo tris 
dienas “North Country Trail” už 20 mylių nuo Rako 
stovyklavietės, o jūrų skautai ir skautės, pernakvoję 
prie ežero maždaug 10 mylių nuo Rako, sakė, kad 
patiko miegoti po žvaigždėmis. Pavyko ir šaudymo 
programa. Brolis Rob Young mokė šaudyti šautu
vais, o sesė Linda Rugienienė - strėlėmis. Visiems 
paliko gerą įspūdi, daug išmokom.

Kad stovykla pavyktų, šalia geros programos 
reikia ir tinkamų sąlygų. Rako stovyklavietės pastatai - 
valgyklos, virtuvės bei kiti įrengimai jau virš 40-tics metų 
ir reikalingi remonto. “Nuolat kviečiam savanorius, 
tėvelius, vadovus darbo savaitgaliui birželio mėnesį. 
Paliekam tarnybas (v.s.E. Leipus yra kompiuterių mokslo 
profesorius. AN) ir važiuojam į Raką. Ne tik sutvarkom 
vietą, remontuojam pastatus, bet tą savaitgalį būna 
malonu pabendrauti su tais, kuriems brangus mūsų 
skautavimas.”

“Gintaro” stovykloje “Lituanicos ” tunto tuntininkai (pagal tarnystės eigą...) - 
iš k.: s.v. Dainius Dumbrys, v.s. Edis Leipus, j.s. Robertas Jakubauskas, 
s. fil. Ričardas Chiapetta irv.s.fil. Robertas Vitas.

v.s. Edis Leipus prit. skautų iškyloje prie ežero.
Nuotr. s.fil. Tomo Dundzilos

Mes, šiuo laiku amžiumi vyriausieji, turėjom priv
ilegiją matyti šių laikų mūsų vadovus vilkiukais po 
Jaunimo centrą lakstančius. Kur buvo brolis Edis? Leipų 
šeima iš Motrealio, Kanados persikėlė Į Chicagą, kai 
brolis Edis buvo 13 metų. Į lietuviškąją skautybę jis įstojo 
Montrealyje. “Brolis Romas Otto buvo mano vadovas, 
kuris davė pavyzdį visam mano gyvenimui. Jam visados 
būsiu dėkingas” - sako buvęs “Lituanicos” tunto tun- 
tininkas v.s. Edis Leipus ir kurio šeima yra skautai - žmona 
vyr.sk. Gailė Aleksaitė ir du sūnūs Paulius ir Mikutis yra 
skautai vyčiai.

Baigdamas “Lituanicos” tunto 
tuntininko pareigas, v.s. Edis Leipus 
vienu iš paskutiniųjų “Gintaro” stovyk
loje įsakymų Tėvynės Sūnaus žymeniu 
apdovanojo vadovus - Audrių Alcksiūną, 
Edį Brooks, Mikutį Leipų, Arą Lintaką, 
Andrių Markulį, Terry Petry, Rimvydą 
Soliūną ir Audrių Viktorą.

Nespėjau užrašyti vadovų laip
snius, nei daugiau paklausinėti darbštųjį 
brolį Edį, nes dirbantys žmonės ilgoms 
kalboms laiko neturi. Sėkmės “Lituani
cos” tuntui - skautams ir vadovams!

Alė Namikienė

Nuotr. v.s.fil. Vytenio Lietuvninko
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Už Tėvų Žemę
Broli Uosi, 

Sveikimane Jus Miško Brolių draugovės 40 metų įsteigimo 
proga ir dėkojame Jums už Jūsų nenuilstantį pavyzdingumą, 
broliškumą ir Tėvynės meilę. ... Turėjote didelę įtaką mūsų 
skautiškame ir lietuviškame gyvenime ... Draugovė paliko 

teigiamą atspaudą Lietuvių Skautų Sąjungoje ir lietuviškoje 
visuomenėje, net ir Lietuvoje. Su pasitenkinimu prisimename 
sargyboje praleistas naktis, žvalgybos uždavinius, puolimus 

ir ypatingai šventas Kūčias praleistas apsnigtame Rako 
miške. Ten, užsimaskavę baltais apsiaustais, stovėjome 
tamsumoje ir pagerbėme Lietuvos partizanus su malda ir 

salvėmis. Dabar pagerbiame Jus ir linkime sveikatos, gražių 
prisiminimų ir Dievo palaimos.

Tėvynės labui!
Ąžuolas Spalis Vanagas
Klevas Kaminas Liūnas
Viesulas Aras Rūkas
Kardas Stumbras Skydas
Lokys Vėjas Barzdyla / Lapinas
Žaibas Meška Angelas
Dėdė Jovaras Šaltis
Dūmas Jazminas ir kiti Miško Broliai
Garvežys Beržas

Kas mes esam? Miško Broliai! 
Mūsų siekiai? Drąsūs šuoliai! 

Kas širdy mūs? Lietuva! 
Kas jinai? Šalis šventa!
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KUO TU VARDU, MIŠKO BROLI?
Sesė Liepa - v.s. Sofija Jelionienė

Artinasi “Miško brolių” draugovės 40-oji sukaktis. Miško 
broliai sveikina draugovės įkūrėją v.s. Juozą Šalčiūną ir 
tuo pačiu pakartojame v.s. Sofijos Jelionicnės straipsni iš 
1974 metų “Skautų aido”. Red.

...Užaugai tu, kaip plienas tvirtas,
Lieknas kaip liepa, kietas kaip uola.
Tu supratai, kad Tau yra paskirta
Gint savo kraštą karžygio drąsa!

(Partizanų dainos žodžiai iš rinkinio “Laisvės kovų dainos”.)

Mažai suklystume, skautus ėmę vadinti miško, 
gamtos broliais, nes didžioji jų veiklos dalis - iškylavi- 
mas, stovyklavimas, patys Įdomiausi žaidimai - tik miške 
tevyksta.

Tačiau šis skautų būrelis savo vardą riša su mūsų 
laisvės kovotojais - partizanais, narsiai ir didvyriškai 
kovojusiais Lietuvos giriose, kai aplink, karo sūkuryje, 
liepsnojo jų gimtosios sodybos, o visa Lietuva, nelaisvės 
grandinėmis surakinta, skaudžiai vaitojo. Tai buvo paly
ginti neseniai: šiemet sukanka 30 metų, kai tie jauni, 
tėvynę ir jos laisvę už viską labiau mylėję vyrai, miškų 
platybėse rado sau namus. Deja, jie ten ir liko amžinai, su 
Lietuvos vardu lūpose...

Daug kuo nuo anų didvyrių skiriasi šie 13 Miško 
brolių, sudarančių “Miško brolių” draugovę “Lituanicos” 
tunte, Chicagoje: aplink nesiaučia piktas priešas, nėra 
pavojaus gyvybei, nereikia niekam priešintis. Reikia tik, 
kad jauna širdis savo tėvų žemę mylėtų ir mūsų laisvės 
kovotojų darbą idealizuotų.

Įsikūrė ši “Miško brolių” draugovė 1971 
m. rudeni. Jų visa veikla - sekimas to gyvenimo, 
kurį aprašo partizanas J. Daumantas savo kny
goje “Partizanai už geležinės uždangos”, t.y. 
dainos, tradicijos, kovos žaidimai, drausmė, 
paslaptingumas. Visi draugovės skautai - 15-21 
m. amžiaus. Jų draugininkas - s. Juozas Šalčiū- 
nas. Jų uniformos - su partizanų ženklų rep
likomis. Kiekvienas jų turi slapyvardį, kuriuo 
savo draugovėje tėra žinomas (taip jie vadinami 
įsakymuose arba atliekant pavestus uždavinius). 
Ant dešiniosios rankovės, ties pečiu, jie turi iš
siuvinėtą žaliais siūlais šūkį: “Už tėvų žemę”, o 
žemiau jo - savo slapyvardį, pvz., Uosis, Beržas, 
Kryžius, Kardas, Jovaras, Šerkšnas.

“Lituanicos’’ tunto Miško broliai buvo pagrind
inė apsauga Jubiliejinėse, Tautinėse stovyklose 

1973, 1978, 1983 ir 1988 metais.
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Miško broliai sueigoje Jaunimo centre, Chicagoje ir Kačių 
metu Rako ąžuolyne.

Jų globėja yra Sopulingoji Dievo Motina su sep
tyniais kalavijais širdyje (taip ji vaizduojama drožinyje, 
Įkaltame į medi jų pastovyklėje). Jaunieji broliai, skaity
dami J. Daumanto knygą, į viską, kas ten aprašyta, labai 
įsijaučia, išgyvena. Bando išbūti vienumoje tam tikrą laiką 
- 2-3 dienas.

Rako stovykloje yra įsiruošę sau atskirą 
stovyklavietę, į kurią galima patekti tik su draugininko 
specialiu leidimu arba užrištomis akimis. Taigi gyvena jie 
visiškoje slaptybėje. Jų stovyklos - kopijos partizanų 

stovyklų, kuriose žaidžia kovos žaidimus, norėdami 
patirti ir išgyventi tuos momentus, kuriuos partizanai 
anuomet išgyveno. Žemėje yra išsikasę stalą, išgrindę 
jį medžiu. Patys verdasi valgyti. Planuoja pasistatyti 
lapines ir jose praleisti stovyklavimo laiką. Net ir 
bausmės vykdomos sekant karišką drausmę. Draugovė 
turi savo teismą, o kiekvienas gali turėti savo gynėją; 
kuriam nors broliui nusikaltus, visi bendru teismu 
nutaria - bausti jį ar išteisinti.

Turi savo taip vadinamą Miško brolių draugovės 
priesaiką. Ją duoda, išbuvus draugovėje metus laiko ir 
įvykdžius visus reikalavimus.

Kiekvienas turi savo dailiai išpjaustytą lazdą su 
išdegintais joje įrašais, slapyvardžiu, svarbesnių įvykių 
datomis.

Kiekvienais metais, Kaziuko mugės metu, jie 
stropiai eina gaisro apsaugos prižiūrėtojų pareigas. 
Gi praėjusią vasarą Jubiliejinėje stovykloje jie puikiai 
atliko tvarkdarių ir sargybinių pareigas visoj didžiulėj 
Beaumonto stovyklavietėj. Sutikęs žvalų ir tvarkingą 
Miško brolį stovyklos rajone, mažai kas težinojo, kad 
jis tą naktį gal tik trumpam tebuvo sumerkęs akis. 
Tik visi matė, kaip drausmingai jie ėjo sargybą prie 
stovyklos vartų, tūkstančiais kartų vis pakeldami 
užkardą prie įvažiavimo į didįjį stovyklos vieškelį. Jei 
tekdavo snustelėti ar, lietui lyjant, slėptis, tai tik čia pat, 
prie kelio pastatytose dviejose palapinėse. Prie šių 
palapinių dar galėdavai matyti šakomis apkaišytą ir 
margu dengiamuoju brezentu pridengtą džypą (jeep) - 
tai jų pačių įsigytas ir susiremontuotas “vežimas”.

Sausio mėn. “Lituanicos” tunto 25 metų veikos 
sukaktį minint, visa Miško brolių draugovė buvo 
apdovanota Pažangumo žymeniu. Tai bene pirmas toks 
atsitikimas tunto istorijoje.

Na, o sesės? Kaip jos įvertina Miško brolių veiklą, 
jų gyvenimo būdą, drausmingumą? Pakaktų tik pam
inėti tuos smalsius žvilgsnius smingančius bežygiuo
jančių Miško brolių pusėn ar garsius plojimus, jiems 
atliekant pasirodymą, kai darniai jų dainuojamos 
dainos dar palydimos ir vikria lazdų mėtymo 
akrobatika.

Tačiau Jūsų korespondentę labiausiai sužavėjo 
vienas momentas, matytas praeitų metų Jubiliejinėj 
stovykloj, kai visi dvylika Miško brolių, susėdę aplink 
stalą valgykloje, vienam iš jų davus komandą, drausmin
gai sustojo, sukalbėjo maldą ir vėl visi kaip vienas sėdo 
valgyti. Tada (nors, prisipažinsiu, ir ilgai juos stebėjusi) 
jau nebetvėriau smalsumu sužinoti visųjų vardus (supran
tama, slapyvardžius). Ką sužinojau - surašiau.

Kitą kartą papasakosiu kaip Miško broliai švenčia 
Kūčias, kaip jie praleidžia tą tylų, paslaptingą vakarą tik savo 
tarpe, baltutėlės gamtos apsupti...
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TURĖJOM KUO SEKTI

Skautų užsiėmimuose yra populiarus estafetės žaidi
mas, kur lazdelė ar gairelė vis perduodama 
sekančiam. Taip pat lietuvių skautų svarbus 
paprotys yra savo tuntus vadinti Lietuvos miešti;, vi
etovių vardais, draugoves ar būrelius - istorinių, 
žymių asmenų vardais, kurių kilniu pavyzdžiu 
stengiamės sekti.

Šios mintys ateina dabar, kai “s.Juzės 
Daužvardienės” vyr. skaučių būrelis, švęsdamas 35 
metų veiklos sukaktį, tuo pačiu prisimena ir 
Lietuvos Generalinės garbės konsolės Juzės 
Daužvardienės 20-ties metų mirties sukakti.

Mieloji mūsų Sesė Konsule - taip ją 
vadinome 1971-1985 m. laikotarpyje Chicagojc.

Po antrojo pasaulinio karo, nuo pirmųjų 
dienųjį dėliojo kelio ženklus naujai atvykstantiems 
imigrantams. Ji buvo Lietuvos Generalinio konsulo 
dr. Petro Daužvardžio žmona, viena iš ryškiųjų 
Chicagos miesto moterų, 1943 m. Mokslo ir 
Pramonės muziejuje pradėjusi naują paprotį - tau
tines Kalėdų eglutes. “Ir kai mes (dirbo visa šeima) 
papuošėm baltais šiaudinukais eglę ir pasakėm, kad 
ji bus be švieselių tol, kol Lietuva pavergta, 
muziejus gavo 500 laiškų. Sensacija!”, pasakojo 
sesė Konsule.

1948 m., vos atvykus Chicagon, pradėjo 
steigtis skautų skiltys, draugovės. Pirmąją sueigą 
sušaukė buv. Lietuvos prezidento dr. Kazio 
Griniaus sūnus Liūtas, o pirmasis viešas laužas 
suliepsnojo Marquette parke 1949 m. liepos 21 d. 
Ir nuo tos dienos atdaros buvo mums Lietuvos kon
sulato durys, nuo tos dienos ponia Daužvardienė tapo 
mūsų Sesė. 1950 m. rugpjūčio 23 d. Juzė 
Daužvardienė, “Aušros vartų” tunto tuntininkės 
Zuzanos Juškevičienės kviečiama, sutiko būti tunto 
globėja. Per tuos 40 metų kartu šventėm skautavimo 
sukaktis, įžodžius, tautinės šventes, džiaugėmės Kaz
iuko mugėmis, parodomis ir kitais darbais. Apie 1950 
m. Chicagos skautininkų ramovės sueigoje sesei 
Daužvardienei buvo užrištas žalias skautininkės kak
laraištis, ji ėjo tarptautinio skyriaus vedėjos pareigas
Skaučių Seserijos vadijoje 1954-1957 m., o 1954 m. 
Akademikių skaučių draugovė pakėlė ją AS D Garbės nare.

1971 m. miršta Generalinis konsulas dr. Petras 
Daužvardis. Sunkaus rūpesčio dienos. Kas toliau? Ar, 
dideliam Lietuvos okupantų džiaugsmui, bus uždarytas kon
sulatas? Ir štai - konsule skiriama Juzė Rauktytė Daužvardi
enė. Darbas vyksta toliau, tik jau ant vienų pečių... (Trumpa 
prisiminimų akimirka - dr. P. Daužvardis Vasario 16 rytą per

Prie skautiško pyrago visos kartu įžodžio šventėje: 
Dalė Gotceitienė, Adelė Grinienė, Roma Norkienė, 
Birutė Sasnauskienė, Sesė Konsule Juzė Daužvardienė, 
Daiva Pautienė, Aurelija Vaičiulienė ir Aristidą Parakininkienė.

Su Illinois valstijos gubernatoriumi Richard Ogilvie, Lietuvių 
Tautinių šokių šventės proga 1972 m.Jil. Ritonė Rudaitienė, 
Lietuvos Generalinė garbės konsule Juzė Daužvardienė, 
vyr.sk. Vida Kriaučeliūnaitė ir Valdas Adamkus

jų namo antro aukšto langą (konsulate) visada iškeldavo 
Lietuvos trispalvę. Jam mirus, tą pirmąją Vasario 16 naujoji 
Lietuvos Generalinė garbės konsule pakvietė jaunuolį skautą 
tai garbingai pareigai.)
1977 m., jau dvejis metus gyvuojantis vyr. skaučių būrelis, 
kurį sudarė buvusios bei esamos “Aušros vartų” tunto 
skaučių vadovės, paprašė Sesę Konsulę leidimo pasivad
inti jos vardu. Sesė maloniai sutiko, bet kartu ir nustebo
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Tautos šventės proga 
1974 m. Lietuvos 
konsulate pas 
tunto Globėją 
s. Juzę Daužvardienę 
“Aušros vartų" 
tunto vadovės ir 

tėvų komiteto nariai.
Nuotr. Mykolo Deveikio

“paprastai žmogui reikia numirti, kad kas jo vardą 
pagerbtų, o jūs tai darot dar man gyvai esant...”

Jėgoms susilpnėjus (jau buvo 80 metų) jos darbą 
1985 m. perėmė Vaclovas Kleiza, kurio ilgos tarnybos 
metu sulaukėm Lietuvos Nepriklausomybės.
J. Daužvardienei trūko tik dviejų mėnesių iki tos dienos... 
Verkėm Jos, verkėm mūsų tėvų, kurie tos Kovo 11 nesu
laukė... Dar 1989 m., jai būnant slaugos namuose, 
kalbėjomės apie trijų Lietuvos Burlaivių “Lietuva”, 
“Audra” ir “Dailė” kelionę per Atlantą. Sesė ir sako - “jei 
jie plauktų per Atlantą gelda, tai pasaulis gal ir pastebėtų, 
bet dabar svarbu tik mums - lietuviams, ir aš džiaugiuos 
kartu su visais”.
Ir todėl “s. Juzės Daužvardienės” vyr. skaučių būrelis 
savo bendro darbo sukaktyje švenčia Sesės Konsulės 
Gyvenimą, o ne prieš 20 metų ją ištikusią ligą ir mirtį. Jos 
vardas gyvas. Jos pavyzdžiu dar sekama.

“s. Juzės Daužvardienės” būreliui priklauso vyr.sk. 
v.sl. Daiva Bakšienė, v.s. Adelė Grinienė, v.sl.fil. Vida 
Jesewitz, ps. Roma Norkienė, ps. Aristidą Parakininkienė, 
ps. Alė Razmienė, s. Birutė Sasnauskienė, si. Aldona 
Urbienė, s.fil. Aurelija Vaičiulienė, s. Irena Valaitienė ir 
ps.fil. Jūratė Zclba. Būrelio vadovė - v.s. Dalė Gotccitienė, 
buvusi Skaučių seserijos Vyr. Skautininkės pavaduotoja, 
“Aušros vartų” tunto tuntininkė. Šventė ruošiama 
š.m. rugsėjo 26 d. Juzės Daužvardienės šviesų atminimą 
savo dalyvavimu žada pagerbti buv. Lietuvos Generalinis 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza ir a.a. konsulės 
J. Daužvardienės buvusi artima bendradarbė Marija 
Krauchunienė.
Nuoširdūs skautiški sveikinimai ir linkėjimai “s. Juzės 
Daužvardienės ” būreliui, ir sėkmės sekant kilniuoju Sesės 
Konsulės pavyzdžiu.

Alė Namikienė

Į “Živilės” draugovės šešiasdešimtmetį įžengiant
Džiugu buvo skaityti “Skautų aido” pavasario numeryje 
(2010 m. Nr.2) vyr.sk.s. Audros Lintakienės aprašytą jos 
vadovaujamos “Živilės” draugovės 2008-2010 m. veiklą 
rašinyje “Tai - skautybės tikslas!” Rašinyje ji nustebusi 
klausia: “Kur prabėgo tas laikas?” Toks pat klausimas 
persmelkė ir mane prisiminus, kad netrukus, 2011 m. 
pradžioj, ši gražia veikla pasižyminti draugovė švęs 
savo gyvavimo šešiasdešimtmeti. Ji - viena iš pirmųjų 
Čikagoje, “Aušros vartų” tunte, įsisteigusių draugovių, 
kurią pačioje pradžioje sudarė dvi skaučių skiltys, 

turėjusios savo gaireles. Vėliau, 1955 metais, vadovau
jant draugininkei vyr.sk. Kazei Kuraitytei, buvo įsigyta 
draugovės vėliava, kurios krikštatėviai - s. Halina 
Plaušinaitienė ir s. Vaclovas Tallat-Kelpša.

Draugovė apjungė Čikagos Marquette Parko 
apylinkėje gyvenusias skautes. Dauguma jų tuo metu 
lankė šv. Kazimiero akademiją (vėliau Maria aukšt. 
mokyklą), vedamą seserų Kazimieriečių. 1958 m., įsis
teigus “Kernavės” skaučių tuntui, “Živilės” draugovė 
buvo viena iš to tunto branduolį sudariusiųjų.
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“Živilės’’ draugovės vėliavą pašventinus 1955 m.

Tais metais, vadovaujant draugininkei ps. Vitai Pavilčiūtei, 
draugovėje esančių skaučių skaičius jau siekė 50. Ta proga 
buvo suruoštas iškilmingas septynmečio minėjimas.

Jau pirmaisiais savo gyvavimo metais (1951- 
1953) jaunosios sesės pasižymėjo savo geraisiais darbeli
ais ir visuomeniška veikla. Jos iš savo menkučių sutaupą 
pirko Vasario 16-sios gimnazijai remti ženkliukus, 
sėkmingai dalyvaudamos ruošiamų vajų konkursuose, 
prisidėdavo prie kasmetinių BALF’o ruošiamų aukų 
dėžutėmis rinkliavų Čikagos gatvėse, Midway oro uoste, 
siųsdavo pačių sudarytus siuntinius Vokietijoje gyve
nančioms, vargstančioms lietuvių šeimoms, ligoniams. 
Su pačių paruoštu dainų ir prozos montažu jos gražiai 
pasirodė lietuviškoje radio programoje, minint transat
lantinių lakūnų Stp. Dariaus ir St. Girėno žūties dvidešimt
metį minint.

Dėmesį atkreipdavo ir jų brandžiai parašyti 
referatai.

Daug vėliau (1974 m.) jau subrendusios, gailesčio 
suspaustomis širdimis, jos prisiminė per anksti mirusią, 
nepamirštamą savo sesę ps.fil. Gražiną Musteikytę,

jos atminimui skirdamos gausią auką Lietuvos Dukterų 
draugijai, 'i' 'i'

Bėgo metai su išdainuotomis dainomis, su 
skautišku entuziazmu, su jaunatviškom svajonėm. 
Keitėsi draugininkės, vis naujos skaučių gretos žygiavo ir 
tebežygiuoja po žaliąja “Živilės” draugovės vėliava. Kas 
suskaičiuos tas gretas, savaites, praleistas skautiškose 
stovyklose, kuriose jau stovyklauja buvusių živiliečių 
dukros ir anūkės!

Artėja šios šaunios draugovės veiklos šešias
dešimtmetis. Jis jau čia pat - 2011 m. pavasarį. Ar gi daug 
tokių ypatingų sukakčių būna?!

Malonu skaityti apie šią draugovę, sumaniai 
vadovaujamą sesės Audros Lintakienės. Taip gi malonu 
prisiminti draugovės pirmuosius gyvavimo metus, 
pradėtus su daina, kuri ir dabar ataidi draugovės šūkyje: 
“Živilietės su daina, tegyvuoja skautija!”

Nuoširdūs seseriški sveikinimai mieloms sesėms 
živilictėms! Gyvuokite!

us. Sofija Rimavičiūtė-Jelionienė 
“Živilės” draugovės steigėja

STEVE IRWIN ARBA SV. PRANCIŠKUS AUSTRALIJOJ
v. s. Nijolė Jankutė-Užubalienė

Šiam ypatingam australui tiki’ai nėra tinkamesnio epiteto. 
Jis buvo ypatingas šio Žemyno gamtos mylėtojas nuo 
paukščio emu iki kengūros, nuo smauglio iki krokodilo, 
nuo ryklio iki gelmėse plasnojančio “stingray”, kurio 
nuodingas spyglys vargšą Steve ir pražudė 2006 m.

Steve Irwin buvo gamtininkas - savamokslis, nuo 
mažens giliai pasinėręs jo gimtosios žemės gamtoje, save 

atradęs ir išsipildęs vadovaudamas zoologijos sodams, 
savo veiklos pavyzdžiu ugdęs būrius tų sodų darbuotojų, 
žvėrių, žvėrelių prižiūrėtojų. Steve dažnai figūravo TV 
programose apie gamtą ir gyvūnus ne tik žvėrynuose, bet 
ir Australijos miškuose, šiaurinėse džiunglėse ir Žemyno 
vandenyse. “Kiekvienas žmogus gali gamtoje padaryti ką 
nors teigiamo!” buvo Steve šūkis, o jo šypsena ir vaikiškas
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šūktelėjimas “crickey” (kraiki) dar ilgai skambės krašto 
gamta susidomėjusiems ir susirūpinusiems autralams.

Steve mylėjo ne tik gamtą, bet ir savo šeimą. Ne 
kartą jis yra pasakęs, “man užteks, jei būsiu kada prisim
intas, kaip šeimos tėvas”. Jo žmona, amerikietė Terry, taip 
pat didelė gamtos mylėtoja, visada entuziastingai daly
vavusi vyro veikloje. Jų vaikai, dukra Bindi ir dar kūdikis 
sūnelis auginami kuo artimiausioj draugystėj su įvairiais 
gyvūnais. Gal 5-rių metų Bindi drąsiai glosto krokodilo 
galvą ir nuvalo jo pro žiaunas iškištus dantis (žinoma, tas 
baisybė drybso tvirtai surištais nasrais); taip pat mergytė 
rodo, kaip reikia paimt gyvatę, pašert vėžlį, pašnekėt su 
papūgom, pagaut driežą. Šiuo metu ji tęsia savo mylimo 
tėvo darbą transliuojamą TV programoje vardu - Bindi the 
Jungle Girl (Bindi - džiunglių mergytė).

Teko matyti ne vieną dokumentinį filmą apie 
Steve veiklą. Įdomiausi ir šiurpiausi iš jų tai Steve ir 
krokodilai. Apie tuos senuosius, žiauriuosius ir pavojin
giausius planetos gyvūnus, išsilaikiusius ir nepakitusius 
virš 65 mil. metų, Steve ne kartą pasakojo tuose doku-fil- 
muose, kaip pvz. sūriųjų vandenų milžinas krokodilas 
sekamas ir fotografuojamas iš straigtasparnio, tada Steve 
ir jo bendradarbių pagaunamas, surišamas ir taip spe
cialiame tinkle straigtasparniu nuskraidinamas Į gamtos 
apsaugos centrą. Čia vyksta išsamūs tyrimai: įpykusiam 
krokodilui Steve vikriai užmeta kilpą ant nasrų, o 8 vyrai 
roplį užgula ir pririša spec, foto kamerą gyvūnui sekti po 
vandeniu, ką drąsusis Steve ir padaro panerdamas kartu su 
krokodilu!

Iki 1970 m. krokodilai buvo medžiojami be ato
dairos (ypač dėl jų odos išdirbamos batų gamybai) beveik 
iki išnykimo ribos. Šiuo metu šie ropliai yra gamtos ap
saugoje. O Australijos Queensland universitetas Steve 
Irwing pastangomis gavo plačiausias ir vieninteles, tyri
mais paremtas, žinias apie šiuos seniausius Žemės 
gyvūnus. Dabar krokodilai sekami satelitais ir įvairiais po
vandeniniais įtaisais. Daromos pastangos juos išsaugot 
nuo išnykimo, o taip pat kaip apsaugoti žmones nuo jų. 
Taip pat pravedami tyrimai ir dedamos pastangos nuo 
išnykimo apsaugot baltuosius ryklius.

Už nuopelnus gamtosaugai Steve Irwin buvo 
apdovanotas spec, žymeniu. Teko tas iškilmes stebėti TV. 
Dalyvavo ten didelis būrys gamtos mylėtojų: visi šauniai 
išsipuošę vakariniais drabužiais, balinėm sukniom. 
O Steve? Nebūtų Stove - jis atvyko zoo darbuotojo uni
formoj: trumpos kelnės, atlapi marškiniai, sunkūs 
darbiniai batai! Nežiūrint to, jis buvo maloniai sutiktas, jo 
nuoširdi kalba palydėta plojimais. Savo trumpą žodį Steve 
baigė jam įprastu šūkiu “Crickey - uhu-hu-hu!”

2006 m. šis ypatingas, nepamirštamas, Australijos 
gamtai didžiai nusipelnęs asmuo mirė, kaip gyvenęs: 
gamtoje, su gamta, nuo gamtos... Benardantį vandenyno 
pakraščiuose ir betyrinėjantį ryklius, jį įgėlė milžiniškas 
“stingray”.. Matyt gyvūnas buvo netikėtai išgąsdintas. 
Jo nuodai paveikė Steve mirtinai.**

Spec. TV laida rodė šio gamtos mylėtojo prisi
minimo iškilmes viename iš didžiųjų zoologijos sodų. 
Šimtai gamtininkų, zoologų, žvėrynų darbuotojų ir minia, 
Steve darbais ir asmenybe sužavėtų, žmonių jį labai 
tinkamai pagerbė. Ašaras išspaudė mažosios Bindi 
atsisveikinimas su savo nuostabiu tėvu, kuris ją nuo 
kūdikystės išmokė mylėt ir globot kiekvieną gyvūną, būtų 
tai liūtas, gyvatė, ryklys ar krokodilas. Kaž kodėl dažnai 
atsitinka, kad žmonijai patys reikalingiausi asmenys per 
anksti iškeliauja Amžinybėn. Sudie, Steve! Amžinybėje 
tavęs laukia įdomi draugystė su - šv. Pranciškum! Abu 
turėsite daug pokalbių!

**Tai girdėdama, labai nustebau, nes nežinojau ir 
netikėjau, kad “stingrays” tokie pavojingi. O netikėjau 
todėl, kad viešėdama pas draugę netoli mažos vandenyno 
įlankos susipažinau su labai jaukiais ’’stingrays”. Toje 
įlankoje braidė būriai žmonių, žuvelių atliekom maitin
dami tuos “stingrays”. Gyvūnai, tartum juodos skaros, 
plasnojo negiliame vandeny ir iš rankų ėdė maistą. 
Žinoma, buvau sudominta ir sužavėta, kai ir prie manęs 
priplasnojo tas nuostabus sutvėrimas ir visai švelniai 
traukė maistą iš delno! Bet - “saugokis uodegos!” perspėjo 
australai. O pietinės Azijos upėse gyveną “Stingrays” - 
milžinai - nuo 2 iki 4 metrų skersmens, sverią virš 100 kg!

v.s.fil. Dalia Povilaitienė 
padarė šių nuotraukų, 
kuri mums sako - 
“Skautas gamtos 
draugas ’’!

GAMTOS DRAUGAI
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v.s.fil. Vytenis Lietuvninkas gamtos draugus “Gintaro” stovykloje, Rakė, “pagavo’ džiaugiantis varlyte bei gyvatc-žalčiu.

Šventoji tarp velnių
Taip Australijos žurnalistas Steve Dow vadina gam
tininke, pagarsėjusią genetikos mokslininkę, tyrinėtoją 
Kathy Belov šiuo metu patraukusią visuomenės 
dėmesį į ant išnykimo ribos atsidūrusius žvėrelius - 
Tasmanijos velnius. Kaip gamtininkai sako, moksliniai 
tyrimai ir tiesiog karšta Kathy meilė tiems 
velniukams visus sudomino. Jos Įžvalgos 
ir pastangos, tikėkim, išgelbės šį retą 
gyvūną.

Tasmanijos velniai (žiūrint i 
simpatingą tartum trumpaausio 
šunelio snukutį, netinka jam toks 
piktas vardas) prieš 4,000 metų 
gyvenę visame Australijos žemyne.
Juos labai nuteriojo atsiradę laukiniai 
šunys “dingo”. Šiuo metu belikę tik 
150 velniukų, ir tie patys gyvena zo
ologijos soduose. Tasmanijoje jų esą dau-
giau, tačiau visus žvėrelius persekioja sunki ir 
mirtina snukio liga - užkrečiamas vėžys.

Taigi prieš tą ligą, pasitelkusi kitus zoologus 
ir genetikus, kovoja Kathy Belov, ieškodama genų gal
inčių tos rūšies vėžiui atsispirti. “Mes jau praradom 
Tasmanijos tigrą. Būtų tiesiog baisu prarasti dar ir šį 
mėsėdį velniuką!” sako Kathy, “Australijos 
istorija ir taipjau pasižymi gyvūnų išnykimu”.

Ši pasišventusioji “velniukų šventoji” gimė ir 
užaugo Sydnėjaus priemiestyje. Jos tėvai - Larissa ir 
Niek rusiškos kilmės. Niek gimė Kinijoje, kur apsi

gyveno jo šeima bėgdama nuo komunistų po 1917 m. 
rusų revoliucijos. O Larissa gimė Vokietijoje, išeivių 
lagery. Atvykę Australijon, abu tėvai siekė mokslo, 
kaip tik beįstengė. Pastangos nebuvo veltui. Kathy 
motina darbuojasi Sydnėjaus un-te imunologijos skyri

uje, tėvas - inžinierius. Nors ne visada žūt-būt 
mokslo siekiančių tėvų vaikai mokslo 

trokšta, bet Belov vaikai sekė tėvų pė
domis: brolis Dimitri yra inžinierius, 
bet, susidomėjęs gyvūnais, darbuojasi 
Sydnėjaus Taronga zoo, o Kathy baigė 
palyginamąją imuno-genetiką.

Kathy - tikra gyvulėlių mylė
toja, turi du šukiukus ir dvi kates ir 

vieną, visai laukinę, vardu Kappa, kurią
reikėjo prisijaukinti. “Daugelis zoologi

jos srity dirbančių žmonių, laukines kates 
laiko priešais, bet man jos - žvėreliai, kuriuos

reikia jaukinti”, sako Kathy.
Šiuo metu Kathy ir jos kolegos steigia laukinių 

gyvūnų ir žmonių sveikatos centrą. Dauguma Kathy 
studentų - moterys studijuojančios veterinariją. 
Atrodo, kad moterys, labiau negu vyrai, nori suprasti 
ir globoti gyvūniją. Įdomu pastebėti, kad Kathy Belov 
darbu sudominti muzikantai rengia koncertus, uždarbį 
skirdami gelbėt nykstančius Tasmanijos velnius.

v.5. Nijolė Jankutė-Užuhalienė
*Nuotr. Tasmanijos velnias
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“Skautų aido” 
albume

Sesė mama - s.fil. Danutė Molytė-Hoffman ir 
sūnus - brolis Tomas. BSA Eagle scout laipsnis 
Tomui buvo suteiktas birželio mėn. Iškilmin
goje sueigoje buvo perskaitytas ir LSS 
Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Ta oro 
sveikinimas.

2010 m. gegužės 10 d. Chicagoje, Motinos dienoje vyko “Breast Cancer 
Network of Strenght” organizacijos 5 km. eitynės/bėgimas “Walk to 
Empower”. Iš “Lituanicos” ir “Aušros vartij-Kernavės” tunto dalyvavo: 
Diana Ramanauskaitė, Loreta Jučienė, Donatas Ramanauskas, Linas, 
Aleksas ir Viktoras Jučai, Teriukas Petry, Aušra Jasaitytė-Petry, Albina 
Ramanauskienė, Renata Ramanauskaitė-Borucki, Rasa Ramanauskienė, 
Regina Ramanauskaitė.

Nuotr. Dianos Ramanauskaitės

“Skautų aido ” bendradarbei ps. Aldutei Bulotaitei- 
Belzer žalių kaklaraištį Atlanto rajono stovykloje užriša 
v.sfil. Gloria Adomkaitienė.

Clevelande “Dirva skaito Kristoforas Čiurlionis, Justinas 
Hallal, Alena Miškinytė, Darius Čepulis ir Rokas Ogorodnikas.

Nuotr. Danutės Belzinskienės
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Isabelos saloje “Sietuvos” draugovės (Lemont) d-kės 
pavaduotoja ps. Stasė Korres, “Skautų aidas” ir 
iguana.
(Ačiū bendradarbei, sesei Stasei, kad į savo keliones 
vežasi ir “Skautų aidą AN)

“Skautų aido” bendradarbė v.s. Irena Meiklejohn iš Toronto, 
ON pavasarį Klaipėdoje susitiko su skautų vadovais. Kairėje 
Klaipėdos krašto seniūnė ps. Žibutė Gadeikytė, v.s. Irena 
Meiklejohn, Vitalija Minkutė, Jūra Didienė ir LS Dvasios vadas 
s. kun. Vilius Vikloravičiiis.

Nuotr. Žibutės Gadeikytės

“s. Juzės Daužvardienės ” būrelio 
sueigoje, Chicagoje, sesės ruošėsi 
35 m. veiklos paminėjimo šventei ir 
Lietuvos Generalinės garbės kon
solės Juzės Daužvardienės 20 m. 
mirties prisiminimui.Sėdi v.s. Adelė 
Grinienė, “Skautų aido ” redaktorė 
Alė Namikienė, būrelio vadovė v.s. 
Dalė Gotceitienė. Stovi: ps.jil. Jūratė 
Zelba, vyr.sk.sl. Aldona Urbienė, 
ps. Alė Razmienė, vyr.sk.fil. Vida 
Jesewitz, vyr.skv.sl. Daiva Bakšienė, 
ps. Roma Norkienė.

VASARA/SUMMER 2010

“Skautų aidas ” Galapagos salyne! 
ps. Stasė Korres San Cristobal 
saloje rodo “Skautų aidą ” ruoniams, 
o jie...dėmesio nekreipia.
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PAŠTO DĖŽUTĖ
Štai vėl siunčiu “Skautų aidui ” apie žymų Australijos 
gamtos draugą. Tai buvo tikrai ypatingas, labai 
paprastas ir mielas žmogus. Gaila, kad visur tokių 
asmenų labai mažai!

Būk sveika, mudvi dar paBudėkim!
Nijolė Jankutė-Užubalienė, Australia

a.a. Ona Petravičiūtė-Paulienė iškeliavo Amžinybėn.
“s. Juzės Daužvardienės ” vyr. skaučių būrelis siunčia 
“Skautų aidui” auką mūsų sesės Romos Norkienės 
Mamytei prisiminti. Liūdime kartu su ja ir jos šeima.

v.s. Dalė Gotceitienė
“s. Juzės Daužvardienės” būrelis

Prieš metus laiko v.s.fil. Malvina Rudaitytė-Švarcienė mirė 
Clevelande sulaukusi 85 m. Ji buvo palaidota 2009 m. 
rugpjūčio 19 d. Sesė Malė buvo labai darbšti ir veikli 
vadovė. Ji reiškėsi akademikų veikloje, dirbo su vyresnio
siomis skautėmis, buvo tuntininke, vadovavo stovyklose. 
Malė skyrė daug darbo ir energijos Clevelando skautijos 
veiklai ir savo vaikus užaugino šios veiklos aplinkoje. Jau 
seniai nematėme sesės Malės mūsų tarpe, nes senatvės 
negalios apsunkino jos gyvenimą. Clevelando skautija 
reiškia gilią užuojautą dukrai Laimutei, sūnui Ramūnui ir 
jų šeimoms.

Sesė Irena Gedrienė, Cleveland, OH

Tikrai miela, smagu, patrauklu ir įdomu paimti “Skautų 
aidų ” į rankas.

Linkiu ištvermės, tolimesnio entuziazmo, pasitenkinimo 
ir džiaugsmo savo darbo vaisiais ir gausios Dievulio 
palaimos.

ps. Janina Čikotienė 
Vašingtono skaučių židinio vadovė

Užbaigėm darbus, kuriuos turėjom atlikti IX Dainų šven
tei ir siunčiu keletą nuotraukų. Buvau apsilankius skautų 
kambaryje - “laužavietėje ”, kur beveik visą laiką budėjo 
sesė Rūta Baltaduonytė-Lemon ir brolis Gintas Taoras. 
Palapinė ir lauželis Įspūdingai atrodė ir kai kas norėjo 
toje palapinėje pernakvoti, bet Rūta pasiprašė per daug 
brangiai...!

Klaipėdoje praleidau nepaprastai gražią 
sekmadienio popietę su sese Žibute, dar dviem skaučių 
vadovėmis ir klebonu ps. Vilium Viktoravičium, kurio 
klebonijoje ir vyko mūsų susitikimas prie arbatos ir 

pyragų. Šnekos buvo tikrai daug. Sužinojau apie jų 
veiklą, programą. Labai mane nustebino jų turininga 
vyr. skaučių kandidačių programa. A išku, veikla 
Lietu voje šiek tiek skiriasi, nes jiems nėra reikalo 
praleisti laikų prie lietuvybės išlaikymo, lietuvių kalbos 
ar istorijos. Tačiau ką jos daro yra tikras pavyzdys 
artimo meilei, kas ir turėtų būti didelė dalis skautiško 
gyvenimo.

Neseniai gavau pavasario “Skautų aidą” 
Šį kartą ypač daug žinių iš įvairių vietovių. Tikrai smagu 
pamatyti, kaip mūsų skautija gyvuoja ir kokio pobūdžio 
veikla vyksta.

v.s. Irena Meiklejohn, Toronto, ON

Štai ant stalo pavasario “Skautų aidas ” su dėmesį 
griebiančiu spalvotu viršeliu.

Skaitau. Redaktorė ta pati - Alė; administratorė ta 
pati - Irena, tik sutrumpinus pavardę be “ė ” galūnėje. 
Skautas pastabus. S.A. prenumerata ta pati -10 dolerių.

Nu žinai... Iš karto matai, kad S.A. nori pasiekti 
rekordą žurnalo kainos atžvilgiu. Jeigu jau pasiektas, 
sveikinu, o jei dar ne, tai kiekvieną akimirką bus! 
Ką šiais laikais gali nupirkti už 10 dol.? Gali nupirkti 
lesalų paukščiukams vienai savaitei; obuolių maišų iš 
Cernobilio sodų, pusę maišo kukurūzų voverytėms šerti 
žiemą ir užtektinai vinių vienam kryžiui pastatyti.

Su geriausiais linkėjimais!

Skautininkas kryždirbys Romas Povilaitis, Lemont, 1L

“Žilvinas tarė Eglei,

Dėkui, mylimoji,

Žodį, kad laikai!

Štai mus jūra moja -

Jūros mes vaikai. ”

Nuoširdūs linkėjimai iš 
“Eglės”pastovyklės - “Nerijos” 
tunto jūros vaikai.

Gero vėjo!

Siunčiu pora nuotraukų iš Lietuvos. Patvirtinau, ką 
anksčiau buvau girdėjus, kad Lietuvoje ne visi skautai 
sugyvena po vienu sparnu. Sutikau Lietuvos skautijos 
skautukus Berčiūnų stovykloje -15 iš Šiaulių ir 
Panevėžio savanoriavo Ateitininkų 100-čio stovykloje.
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Du gyveno palapinėje ir kiti mažam namelyje. Jie statė 
laužus, ėjo sargybą. Tai buvo jų dovana ateitininkams. 
Malonūs vaikinukai. Sužinojau kiek tų kaklaraiščių 
spalvų! Smėlio spalvos... pilkas... Gilwellio ir 1.1. Vilniuje 
per XVI Ateitininkų kongreso atidarymą sutikau 
LS Vyriausią skautininku Rasą Dumčiūtę, taip pat ir 
v.s. Algirdą Berkevičių iš kitos skautų organizacijos.

Išeivijos ateitininkų pravedamame lauže 
išmokėm Lietuvos ateitininkus kelis naujus šūkius bei 
dainas. “Miško ” šūkiu aidėjo Berčiūnai, o tarptautinis 
“Tango ” irgi visiems patiko. Viena iš pravedėjų, tai 
skautė/ateitininkė Monika Mikulionytė, užaugusi 
Detroite, dabar studijuojanti Elmhurst College.

Ramunė Kubiliūtė, Chicago, IL

Lietuvos skautijos Vyriausioji Skautininke Rasa Dumčiutė.

Skautai - savanoriai 
ateitininkų 100-čio 
stovykloje Berčiūnuose, 
Lietuvoje.
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