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“Skautų aidą” spausdina

“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:
v.s.fil. V. Lietuvninkas, Lemont, IL, v.s.fil. D. Ramanauskas, Chicago, IL, ps. A. 
Belzer, New York, NY, s.fil. A. Dundzila, Port Orange, FL, v.s.fil. A. Sekas, 
Los Angeles, CA, v.s.fil. R. Chiapetta, Chicago, IL, v.s.fil. K. Matonis, Sun City, AZ, 
R. Kubiliūtė, Chicago, IL, ps. R. Ramanauskienė, Chicago, IL, v.s. I. Meiklejohn, 
Toronto, ON, ps.fil. A. Venckutė, Los Angeles, CA, ps. T. Skučas, Washington, DC, 
v.s.fil. B. Vindašienė, Chicago, IL, fill. N. Bcpirštytė, Vilnius, s.fil. I. Petokienė, 
Los Angeles, CA, v.s. R. Otto, Toronto, ON, v.s. R. Fabijonas, Chicago, IL, v.s.fil.
R. Rudaitienė, Lemont, IL, jvs.fil. V. Vaitkus, Australia, Valentinas Šernas, 
New Jersey, v.s. D. Gotceitienė, Chicago, IL, D. Majauskienc, Chicago, IL, 
ps.fil. L. Paužuolis, Chicago, IL. s.fil. T. Dundzila, LSS, s.fil. R. Lemon, LSS, v.s.fil.
G. Taoras, LSS, v.s.fil. R. Griškelis, LSS.

Visiems nuoširdus ačiū!
Sesė Alė

“Skautų aido” rėmėjai:

v.s.fil. a.a. Eugenijaus Vilko atminimui:
v.s.Danutč ir Liutaveras Siemaškos $50.00
v.s.Alė ir v.s.Vytautas Namikai $30.00
Rita ir Kastytis Giedraičiai $50.00
Danutė ir Vitas Sirgydai $25.00

“s. Juzės Daužvardienės” vyr.sk. būrelis, Chicago, užsakė “Skautų aido” 
prenumeratą Lietuvos konsulatui $50.00

“Šatrijos Raganų skautininkių būrelis, Hamilton, 200.00 (Kanados dol.)

Visiems nuoširdus ačiū! 
s.Jil. Irena Žukauskienė 

“Skautų aido” administratorė

Pirmame viršelyje:
Rako stovyklavietėje rudenį pavykęs šviesos spektaklis!

Nuotr. v.s.fil. V. Lietuvninko

Antrame viršelyje:
Rambyno stovyklavietėje skautų vyčių pastatytas pilies bokštas ir 
jo šaunūs gynėjai!

Nuotr. v.s.fil. Gilandos Matonienės
“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

BUDĖKIME, SESĖS IR BROLIAI
Budėkime, sesės ir broliai, skautybėj, 
Kad skleistus rūta ir balta lelija!
Aukščiausiajam garbę, tėvynei gerovę 
Ir artimui džiaugsmą buities kelyje.

Mes mylime gražųjį Dievo pasaulį,
Su paukščiais mes mokame saulei dainuot!
Prieš skautišką vėliavą įžodį davę
Žygiuojame tėviškei laimės jieškot.

Širdy amžinoji jaunystė težydi,
O veidus tepuošia skaidri šypsena!
Budėkime, sesės ir broliai, skautybėj,
Kad džiaugtųsi laisve brangi Lietuva.

s.fil. Vilius Bražėnas, 1913-2010

v.s.kun. ALGIMANTUI ŽILINSKUI- 
GELEŽINIO VILKO ORDINAS

LSS Evangelikų Dvasios vadas v.s. kun. 
Algimantas Žilinskas šiuo metu yra 
ilgiausiai tas pačias pareigas einantis 
asmuo mūsų sąjungoje.

Gimęs 1938 m. Kaune, skauto įžodį 
davė Bostone, JAV. 1955 m. Bostone buvo 
“Lapinų” skiltininku ir vilkiukų d-vės 
draugininko pavaduotoju. 1963 m. baigė 
Evangelikų Liuteronų seminariją. Nuo 1964 m. - 
Lietuvių Skautų Brolijos Evangelikų skautų Dva
sios vadas ir nuo 1999 m. - L.S.S.
Evangelikų skautų Dvasios vadas.

LSS Tarybos Pirmija Geležinio Vilko ordinu 
brolį Žilinską apdovanojo 2010 m. liepos 18 d.

2010 m. rugsėjo 25 d. Toronte buvo įteiktas Geležinio Vilko Ordinas v.s. kun. Algimantui Žilinskui. 
Iš k.: buv. LSB Vyr. Skautininkas v.s. Romas Otto, sk. Mykolas Skilandžiūnas, v.s.kun. Algimantas 
Žilinskas, prit.sk. Erika Kišonytė ir jūrų sk. Vytas Šimkus.
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PIRMIEJI BENAMIAI
Per vėją ir lietų Betliejun jie skuba, 
Marija ir Juozapas, asilas jų, 
Gal ras kur sustoti, pakeist šlapią rūbą, 
Gaus šilto vandens, gyvulėliui šiaudų...
Bet juos pasitinka veidai susiraukę: 
“Čia užimta viskas!” - užtrenkia duris. 
Šlapių ir nuvargusių niekas nelaukia, 
Tik pieno pasiūlo piemuo su avim...
“Už miesto uola, kaip tvartelis... su stogu...
Ten kartais per lietų mes sėdim kartu. 
Sustokit ir jūs... bus saugu ir patogu!” 
Jiems pataria piemenys. “Ten bus šiaudų”...
Šventoji šeima patarimo paklauso: 
Suranda pastogę šaltų akmenų.
Tamsu čia ir drėgna, bet gera, nes sausa, 
Jie uždega ugnį, parinkę šakų.
Čia gimsta Jėzulis nakties viduryje, 
Nušvinta galinga žvaigždė virš uolos, 
Ant šieno ėdžiose paguldo Marija 
Pirmagimį savo, valdovą tautos.
Aukštai danguje angelai suplasnoja, 
ir gieda jie giesmę Karaliui:
“Garbė Jam aukštybėse!” aidas kartoja, 
“Ramybė žmonėms geros valios!”

Sesė Rita Fabijonienė
2010 Kalėdos

Lapkričio 1-oji - lietuviškosios 
skautybės gimtadienis.

Gyvuojame 92-jis metus!
Sveikiname seses ir brolius su 

gimtadieniu linkėdami ir toliau 
ištikimai vykdyti skautų įstatus, ir

suprasti, kad Dievui, Tėvynei ir Artimui nėra 
vien tik mūsų šūkio žodžiai, bet darbas, meilė ir 
pareiga.

Ačiū sesėms ir broliams tuntininkams, 
draugininkams ir visiems vadovams už šių 
metų stovyklas, iškylas, sueigas ir už visą 

Jūsų kasdieninį darbą ir pasiaukojimą 
jaunimo gerovei.

Šv. Kalėdų proga siunčiame nuoširdžius 
linkėjimus Lietuvių skautų sąjungos nariams, 
skautų tėveliams, rėmėjams ir bičiuliams.

Mūsų šeimoms, kurias šiais metais palietė 
liūdesys, meldžiame ramybės.

Tegu būna sėkmingi ir darnūs Naujieji metai.

v.s.fil. Gintas Taoras
LSS Tarybos pirmininkas

s.jil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
LSS Vyriausia skautininke, Seserijos vadė

s.jil. Tomas Dundzila
LSS VS pavaduotojas, Brolijos vadas

s.jil. Vytenis Kirvelaitis 
ASS Vadijos pirmininkas
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L.S.S. VADOVŲ POSĖDIS

Skautų aido ” administratorę 
s.fil. Ireną Žukauskienę gėlių puokšte 
apdovanoja v.s. Irena Markevičienė ir 
v.s.fil. Gintas Taoras.

LSS Tarybos, Pirmijos, Brolijos ir Seserijos vadijų posėdžiai vyko 
2010 m. spalio 15-17 d.d. Holiday Inn Willowbrook, IL.

Spalio 15 d. vakare vyko Tarybos Pirmijos, o šeštadienį, 
spalio 16 d., 8:30 v.r. prasidėjo LSS Tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo ir LSS Vyr. Skautininkės pavaduotojas, Lietuvių skautų 
brolijos vadas s.fil. Tomas Dundzila iš Australijos. Jį matėme 
ekrane, brolis Tomas jungėsi į visus pokalbius, nors Australijoje 
tuo metu buvo pirma valanda nakties!

Posėdį vedė Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras. Maldą 
perskaitė v.s. Irena Markevičienė. Posėdžio darbotvarkė labai 
gausi - šakų, rajonų, bei atskirų institucijų vadovai pateikė 
metines veiklos apžvalgas, priimti keli pakeitimai L.S.S. 
nuostatuose, patvirtintas sąjungos biudžetas 2011 metams.

LSS Tarybos pirmininko v.s.fil. Ginto Taoro pranešime:
Pavasarį atidarė Kaziuko mugę Hartforde; balandžio 16-18 d. 

ASS suvažiavime, Washington, DC, Lietuvos ambasadoje 
skaitė pranešimą “Akademikų skautų jtaka/darbai lietuvių 
visuomenėje”; balandžio gale dalyvavo Brolijos ir Seserijos 
vadovų posėdyje Cuyahoga parke, Peninsula, OH.

LSS Tarybos suvažiavime 2010 m. spalio 16 d. sėdi: Vladas Gedmintas, Vytenis Kirvelaitis, Rūta Baltaduonytė- 
Lemon, Gintas Taoras, Irena Markevičienė, Rimantas Griškelis, Henrikas Antanaitis. Stovi: Birutė Banaitienė, 
Dalia Trakienė, Virga Rimeikienė, Romas Rupinskas, Jūratė Vallee, Julytė Kudirkienė, Gintaras Plačas, Marius 
Rusinąs, Dana Mikužienė, Vytenis Vilkas, Romas Fabijonas, Audra Reivydienė ir Tadas Dabšys.

RUDUO/AUTUMN 2010 5 SKAUTŲA/DAS

5



LSS Tarybos posėdyje trys buvę Tarybos pirmininkai 
su dabartiniu - v.s.fil. Gintaras Plačas (2006-2008),
v.s.fil. Gintas Taoras, v.s. Birutė Banaitienė (1997- 
2002) ir v.s.fil. Rimantas Griškelis (2003-2005).

Vasarą - IX Dainų šventės metu, Toronto Airport 
Marriott viešbutyje LSS buvo įrengtas svetingumo 
kambarys “Skautų laužavietė”, kur skautus ir svečius 
priėmė Pirmininkas, LSS Vyr. Skautininke s.fil. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon ir kiti vadovai. Svečiams buvo 
dalinamas naujai išleistas LSS lankstinukas, kurį 
apipavidalino j.ps. Vaiva Rimcikaitė. Dainų šventės 
programos leidinyje buvo išspausdintas LSS sveikini
mas. Rugpjūčio mėn. v.s.fil. G. Taoras lankėsi Europos 
rajono stovykloje, Lietuvių sodyboje, Headley park, 
netoli Londono ir “Amber Way” Baltic Jamboree, 
Telšių rajone. Lietuvoje susitiko su Lietuvos Skautijos 
Pirmijos pirmininku j.s. Tomu Broga ir Lietuvos skautų 
organizacijų Apskrito stalo pirmininke v.s. Gražina 
Kačergytc. Taip pat susitiko su rašytoju Jonu Bagdonu, 
dviejų knygų apie v.s. prof. Joną Kuprionį autoriumi. 
Vilniuje įteikė straipsnį apie Lietuvių Skautų Sąjungą 
Visuotinės Lietuvių enciklopedijos redakcijai; Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pasirašė 
sutartį dėl “Skautų aidų” sudėjimo į skaitmeninę 
programą. (1923-1940 m. “Skautų aidai” jau yra sudėti, 
dabar pradės išeivijoje leistus nuo 1946 m.) Rugpjūčio 
21-22 d. lankėsi JAV Atlanto rajono “Žalgirio” 
stovykloje.

Rugsėjo mėn. dalyvavo buv. LSB Vyr. Skautininko, 
ASS Pirmininko v.s.fil. Eugenijaus Vilko laidotuvėse, 
Los Angeles, CA ir buv. LR Generalinės garbės konsulės 
Juzės Daužvardienės prisiminimo, bei jos vardo vyr. 
skaučių būrelio 35 m. sukakties šventėje, Lemont, 1L

Iš kitų pirmininko pranešimų - Jubiliejinė stovykla 
2013 m. ketinama ruošti Camp Manatoc, Peninsula, 
OH; LSS vadovybės rinkimai vyks 2011 m., rinkimų 
komisijai vadovaus s.fil. Gintaras Aukštuolis, 
pirmininkas, s. Edis Andriušis ir v.s. Romas Fabijonas. 

Pranešė, kad Lietuviškosios Skautybės fondo 2009 m. 
palūkanos paskirstytos LSS Archyvui/muziejui, 
Vadovų,-ių lavinimui, “Skautų aido” spausdinimui, 
LSS tinklapiui “skautai.net”, Europos rajono veiklos 
paramai, Anglijos lietuvių skautų leidiniui “Budėk”, 
Australijos rajono ruošiamai istorijos knygai, IX Dainų 
šventės skautų ir svečių svetingumo kambariui. 
Padėkojo Lietuvių fondui už suteiktą paramą “Lituani- 
cos” tunto išvykai į Philmont, Australijos liet, skautų 
leidžiamai knygai apie jų veiklą ir už tūkstantinę 
“Skautų aidui”.

Sausio pradžioje 2011 m. Tarybos pirmininkas žada 
dalyvauti Australijos rajono stovykloje.
LSS Vyriausios Skautininkės bei Seserijos vadės 
s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon pranešime:

Pavasarį vykusiame Seserijos/Brolijos vadovų su
važiavime Cuyahoga parke, OF1 buvo aptarta atskirų 
šakų nuostatų suvienijimas-subendrinimas, nelaimingų 
atsitikimų dokumentavimo, į vyresniškumo laipsnius 
pakėlimui bei apdovanojimui pristatymo lapai ir bal
savimas elektroniniu būdu ir kt. Suvažiavimą globojo 
v.s. Remigijus Belzinskas ir Clevelando skautininkių 
būrelis.

Dainų šventėje Toronte, skautų svetingumo kam
bario laužavictę/stovyklavietę įrengė v.s. Marius Rusi
nas su dukra vyr.sk. Audra Rusinaite. “Skautų 
laužavietėje” buvo rodomos skaidrės iš praėjusių 
stovyklų, skambėjo skautiškos bei liaudies dainos, 
dalinamas naujas LSS lankstinukas, svečiai vaišinami 
kava ir pyragaičiais.Ne vienas svečias pasisakė, kad irgi 
buvo skautu, ne vienas užsienietis pasigyrė, kad yra li
etuvių kilmės anglas. Didžiausias malonumas buvo 
“laužavietėj” priimti Dainų šventės meno vadovę sesę 
s. Dalią Viskontienę.

Šie metai buvo vadijos administracinių reikalų 
tvarkymo laikotarpis. Prie nuostatų suvienijimo darbo 
prisidėjo v.s.fil. Romas Rupinskas, v.s. Jūratė Vallee ir 
v.s. Vladas Gcdmintas. Tarybos Pirmija iš vakaro 
(spalio 15 d.) patvirtino pateiktus nuostatus ir nuo dabar 
balsavimas vyks sesių ir brolių kartu. Iki šiol broliai 
balsuodavo už brolius, sesės - už seses.

Visi dokumentų lapai ir informacija yra Seserijos 
ir Brolijos tinklapiuose www.skautai.net Word ir Adobe 
formatuose.

Gintaro vadovių ir Ąžuolo vadovų mokyklų kursai 
bei stovyklos jau seniai kaip vyksta kartu, tai dabar 
subendrinami yra jų nuostatai, bet išlaikant specialius 
papročius atskirai. Sekanti Gintaro/Ąžuolo mokyklų 
stovykla vyks 2011 m. liepos 24-30 d.d. Rako 
stovyklavietėje. Vadovai - v.s.fil. Donatas Ra
manauskas ir s. Audra Lintakienė.
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Sausio mėn. Vyr. skautininke žada dalyvauti Aus
tralijos rajono stovykloje, gegužės mėn. - “Paslapčių 
ieškonėje” Bostone ir liepos mėn. Gintaro/Ąžuolo 
mokyklų stovykloje, Rakė.
Vyr. skautininkės pavaduotojas, Brolijos vadas s.fil. 
Tomas Dundzila š.m. kovo mėn. dalyvavo “Džiugo” 
tunto Kaziuko mugėje ir iškilmingoje sueigoje, 
Melbourne, balandžio mėn. - “Aušros” tunto “Žalgirio 
mūšio” stovykloje camp Kariong, netoli Sydney. 
JAV-ėsc vasarą stovyklavo Vidurio rajono buriavimo ir 
Chicagos tuntų “Gintaro” stovykloje, Rake, MI ir 
Ramiojo vandenyno rajono “Žalgirio mūšio” stovyk
loje, Rambyne, C A.

Dėkoja Vydūno fondui už teikiamas stipendijas 
mūsų skautams ir skautėms.

Sekantieji pranešimai:
ASS vadijos pirmininkas s.fil. Vytenis Kirvelaitis 

pasidžiaugė sėkmingu ASS suvažiavimu šį pavasarį 
Washingtone. LSS iždininkė v.s. Irena Markevičienė 
kalbėjo apie sąjungos finansinę padėtį, kada ir kaip 
būna tikrinamos knygos, ir pateikė sąjungos 2011 m. 
biudžetą, kuris vienbalsiai buvo priimtas. Kas vyko 
LSS rajonuose pranešė rajonų vadai - v.s. Henrikas 
Antanaitis, v.s.fil. Vytenis Vilkas, v.s.fil. Marius 

Rusinas, j.s. Dana Mikužienė ir v.s. Vladas Gedmintas. 
Apie darbus LSS Kontrolės komisijoje kalbėjo 
pirmininkė v.s.fil. Audra Reivydienė, Lietuviškosios 
skautybės fonde - pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė. 
Su Vydūno fondo paskelbtu rašinių bei nuotraukų 
konkursu supažindino Vydūno fondo valdybos 
pirmininkas v.s.fil. Gintaras Plačas, “Skautų aido” 
rūpesčiais bei džiaugsmais pasidalino administratorė 
s.fil. Irena Žukauskienė ir redaktorė v.s. Alė 
Namikicnė, ir jas Tarybos pirmininkas apdovanojo 
gėlėmis.

LSS Tarybos posėdį Pirmininkas v.s.fil. Gintas 
Taoras užbaigė pakviesdamas visus Tylos minutei 
prisimenant a.a. v.s.fil. Eugenijų Vilką ir a.a. s.fil. Vilių 
Bražėną.

Po pietų toje pačioje salėje vyko LSS Seserijos 
ir Brolijos vadijos posėdis, vedamas LSS Vyr. Skau
tininkės s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon.

Darbingas LSS vadovų suvažiavimas baigtas sek
madienį, spalio 17 d. iš ryto vykusiu Skaučių Seserijos 
vadijos posėdžiu, ir Tarybos pirmininko su keliais 
Tarybos nariais ir LSF pirmininke apsilankymu LSS 
Archyve, Lemont, IL.

v.s. Alė Namikienė

IŠLYDĖTI...

v.s.fil. Eugenijus Petras Vilkas
1921 -2010

Tarp skautiškų kelionės ženklų 
mums vienas šiuo metu turi ir 
gilesnę prasmę. Jis tinka, lenkiant 
galvą buv. LSB Vyriausiam Skau
tininkui, mus palikusiam Eugenijui 
Vilkui. Tai kelionės ženklas - “Nuė
jau namo”.

Ši antroji “Nuėjau namo” 
prasmė išryškėjo 1941, mirus skau
tybės įkūrėjui, Baden Powclliui. 
Pietinėje Afrikoje priėjo kapo pas
tatytame paminkle yra įgraviruotas, 
skautams jo diegtas kelionės žen
klas, “Nuėjau namo”. Visiems 
suprantamu būdu jis sako, kad 
Baden Powellis, savo pareigas čia 
atlikęs, išėjo pas Kūrėją į galutinius 
savo namus.

Eugenijaus Vilko skautiškoji 
kelionė prasidėjo net prieš 79 metus 
Lietuvoje. Mūsų vyresnioji kartąjį 
pažino tuoj po karo Vokietijoje prieš 
65 metus. Nuo to laiko skautybės 
gretose su juo, ar jo vadovaujami, 
keliavome kartu. Jaunesnieji mūsų 
broliai ir sesės jo ugdomi džiaugėsi 
lietuviškąją skautybe - tai liudija di
doka uniformuotų Los Angeles 
skautų grupė, per laidotuves su vi
sais giedojusi Himną ir “Marija, 
Marija”, po to - Vyčių tradicinę, 
“Ateina naktis”, o iškilmių salėje - 
“Tau, sesute, puikios gėlės”.

Baden Pwellio paminkle 
įgraviruotas “Nuėjau namo” 
atskleidė didžiąją skautiškosios ke
lionės ženklo prasmę. Šios prasmės 
dalininku rugsėjo 4 d. tapo mūsų 
visų brolis skautas, Eugenijus 
Vilkas. Liūdime su visais ir meldži
ame Visagalį jam Amžino Atilsio.

Antanas Dundzila
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Dalinamės liūdesiu
Š.m. rugsėjo 4 d. Lietuvių skautų sąjunga prarado dar vieną garbingą skautą v.sfil. Eugenijų Vilką. 
Trūksta žodžių, kurie galėtų tinkamai išreikšti Lietuvių skautų sąjungos padėką Broliui Eugenijui už Jo 
viso gyvenimo darbą ir įnašą ne tik lietuviškajai skautybei, bet ir Los Angeles lietuviškajai visuomenei. 
Brolis Eugenijus - skautas vytis, skautininkas, filisteris - pilnutinis lietuvis skautas, pavyzdingas šeimos 
tėvas, pasišventęs visuomenės narys. Per daugelį metų ėjo įvairias pareigas: buvo Korp! Vytis pirmininku, 
Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausiu Skautininku, Akademinio Skautų Sąjūdžio pirmininku, JAV Ramiojo 
vandenyno rajono vadu, “Mūsų Vyčio ” redaktorium, “Skautų aido ” bendradarbiu, dirbo Brolijos vadi- 
jose, Vydūno fonde, “Kalniškių” tunte. Brolis Eugenijus savo ir žmonos Sesės Irenos vardu rodė nuolatinį 
duosnumą įvairiems Sąjungos renginiams. Už jo ypatingus darbus buvo pakeltas KorplVytis Garbės 
nariu, apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu.

Man tenka didelė privilegija, kaip Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininkui, su giliu liūdesiu 
atsisveikinti su vienu iš kilniųjų Sąjungos individų. Lietuvių skautų sąjungos vardu reiškiu nuoširdžią 
užuojautą žmonai - Sesei Irenai, vaikams - Sesėms Gražinai, Almai, Reginai ir Broliui Vyteniui, ir Jų 
šeimoms netekus vyro, tėvelio, uošvio ir senelio. Mūsų visa skautiškoji šeima dalinamės Jūsų dideliu 
liūdesiu ir prisimename Brolio Eugenijaus darbštų ir garbingą gyvenimą.

v.s.jil. Gintas Taoras
(Kalba sakyta palaidojus Eugenijų Vilką, 2010 m. rugsėjo 11 d.)

Liūdi visa Skautija

Mielam broliui Eugenijui staiga iškeliavusiam Amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo ilgu ir itin prasmingu gyvenimu pasidalijusią žmoną Ireną, vaikus Gražiną, 

Almą, Reginą ir Vytenį, sesutę Aleksandrą, anūkus ir giminaičius.
Jie ir visa Skautija liūdi praradę ne tik nuostabiai malonų, švelnaus būdo šeimos narį, 

bet taipogi jaučiamės netekę vieno iš šviesiausių ir garbingiausių asmenybių mūsų tarpe.

Atėjo naktis... ilsėkis Ramybėje mielas Broli Eugenijau. 
Tegu Aukščiausiasis priima Tave savo Karalystėn.

Lietuvių Skautų Sąjunga
* * * * *

Tu žinai, Viešpatie...
1945 m. rugsėjo 29 d., Keshelstat-Hanau, Vokietijoje, įvyko pats svarbiausias gyvenimo momentas, kai Eugenijus 
Vilkas susituokė su Irena Starevičiūte. Jie jau draugavo gyvendami ramiame prieškariniame Panevėžyje. II pas. 
karas juos išskyrė, bet Dievas vėl suvedė DP stovykloje. 1949 m. kartu su tėveliais Starevičiais atvyko į Chicagą, 
sulaukė Gražinos, Almos, Vytenio ir Reginos.

Gyvenimas Vilkų namuose visą laiką kunkuliavo: mokyklos, lietuviškos mokyklos, skautų sueigos, stovyklos, 
muzikos pamokos, tautinių šokių repeticijos ir, žinoma, nuo 1968 m. gyvenant Los Angeles, kiekvieną sekmadienį 
suspėti nuvažiuoti 30 mylių į lietuviškas šv. Mišias.

Eugenijus buvo tokio ramaus ir švelnaus būdo žmogus, kad jis nešė taiką namuose. Skautų idealai ir įstatai 
buvojo kelrodžiai visam gyvenimui. Senelio didžiausias džiaugsmas - visi 9 anūkai: Auksė ir Tauras Stočkai, 
Aleksas ir Marius Vilkai, Aliukas Grinius, Gytis, Viktoras, Karina ir Kristė Jogai. Irena su Eugenijum kartu 
išgyveno 65 nuostabius metus, jų meilė vienas kitam buvo geriausias šeimos gyvenimo pavyzdys.

Geniukai, Eugenijau, Tėte ir Seneli,
mes visi Tave labai mylėjome ir mylėsime visuomet. Žinome, kad Tu esi Dievo rankose, nes savo gyvenime 

visuomet sekei Jėzaus pamokymus mylėti Dievą, Tėvynę ir Artimą. Ilsėkis ramybėje.
Vis Budime!

Irutė; Gražina, Vygis ir Aliukas; Alma, Rimas, Auksė, Kastytis ir Tauras; Vytenis, Vita, Aleksas ir Marius;
Regina, Jurgis, Gytis, Viktoras, Karina ir Kristė;

Sesutė Aleksandra Leščienė, dukterėčia Vita Leščiūtė; pusbrolis kun. Antanas Saulaitis SJ, pusseserė Marytė 
Stankus-Saulaitė. Bronė Stočkienė; Antanas ir Dalilė Polikaičiai.

•k * * * *
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uy//. Irena trv.sflL Eugenijus Vilkai 
ASS metineje šventėje 2008 m.

Kelio Ženklus sekant

v.s.fil. Eugenijus Vilkas gimė 1921 m. kovo 29 d. Panevėžyje. Į skautų orga
nizaciją įstojo 1931 m., dalyvavo antroje Tautinėje stovykloje 1938 m., Pane
munėje, kur buvo skautų vyčių būrelio vadu. 1940 m. - Korp! Vytis senjoras.

Vokietijoje 1949 m. Darmstadto technikos universitete įgijo bakalauro 
laipsnį.

JAV-ėse 1951 m. išrenkamas Korp! Vytis pirmininku. 1956 m. Chicagoje 
filisteriai įsteigė Akademikų skautų ramovę ir pirmininku išrinko fil. 
Eugenijų Vilką, ir tais pačiais metais jis redaguoja “Mūsų Vytį”. Taip pat 1956 
m. ITT gavo magistro laipsnį iš mechanikos ir metalurgijos inžinerijos. 
Paskelbęs virš 30 mokslinių straipsnių, pirmininkavo autorių grupei, kuri rašė 
metalų suvirinimo vadovėlius.

Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos Vyr. Skautininkai 
v.s. Ona Zailskienė ir v.s.fil. Eugenijus Vilkas tarp 
jauniausiųjų.

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausiuoju skautininku 
brolis Eugenijus išrenkamas 1961-1963 m. kadencijai. 
Tuo laiku jis su skautų skiltimi iš Vokietijos rajono daly
vavo Pasaulio skautų Jamboree Graikijoje. Tarptautinio 
pripažinimo reikalu LSB VS v.s. E. Vilkas kartu su kitų 
egzilų skautų vadovais tarėsi su Pasaulio Skautų Biuro 
vadovybe, bet ir toliau pasaulio skautų šeimoje tada 
likome nepripažinti. Tos kadencijos metu Skautų Broli
joje buvo paruošti rajonų vadeivų reguliaminai, fondų bei 
nario mokesčių nuostatai, Ąžuolo vadovų mokyklos pro
grama, paruošti specialybių ženklai, išleistos kelios kny
gos, rinktos aukos lietuviško kryžiaus pastatymui 
Portlande, Oregon valstijoje, įvyko Jubiliejinė stovykla 
Cape Cod, MA.

1966 m. brolis Eugenijus buvo pirmojo Pasaulio li
etuvių jaunimo Kongreso rengimo komiteto vi
cepirmininku, daugelį metų Vydūno fondo valdybos bei 
tarybos nariu. 1967-1969 m. - ASS Centro valdybos 
pirmininkas, dalyvavo V Tautinėj stovykloj 1968 m.

Irenos ir Eugenijaus šeima Jubiliejinėje stovykloje 2003 m.

Rake, ML 1979-1981 m. - JAV 
Ramiojo vandenyno rajono 
vadas, stovyklų viršininkas 
Rambyne. Baigęs Gilwell 
vadovų mokyklą. 1999 m. Korp! 
Vytis pakėlė v.s.fil. Eugenijų 
Vilką Garbės nariu, apdovanotas 
Geležinio Vilko ordinu.
Labai skaudžiai Lietuvių skautų 
sąjungoje buvo priimta žinia 
apie š.m. rugsėjo 4 d. mirusį 
Brolį Eugenijų. Po šv. Mišių 
šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Los Angeles, šeštadienį, rugsėjo 
11 d. palaidotas Forest Lawn 
kapinėse.
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s.fil. Vilius Bražėnas

s.fil. Vilius Bražėnas 
1913-2010

Laiškas iš Vilniaus:
Spalio 3 dieną “išėjo namo” brolis Vilius Bražėnas. Teko aplankyti jį prieš kelis 
mėnesius, buvo kaip visada žvalus, sąmoningas. Tada liepė perduoti 
akademikams ir visiems skautams, kad mylėtume Tėvynę visomis jėgomis ir 
širdimi, kad kovotume, dirbtume, kad ji būtų išties laisva.

Nelaimė atsitiko darant gerąjį darbelį. Bandė nuo kelio nuimti sraigę, kad ji 
nebūtų automobilio sutraiškyta ir krito, susižeidė kaklą, teko daryti kelias 
operacijas.

Nulenkime galvą, sukalbėkime maldą už žmogų, kuris visomis jėgomis 
dirbo dėl tėvynės, sukūrė mums gražiausias skautiškas dainas.

fil. Nomeda Bepirštytė
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Vilius Bražėnas gimė Rygoje, Latvijoje ir tik 1922 m. su 
tėvais grįžo į Lietuvą. Į skautus įstojo 1926 m. Kelmėje; 
įkūrė skautus Žagarėje. Antrojoj Tautinėje stovykloje 
1938 m., Panemunėje, brolis Vilius buvo programos 
vedėjo pavaduotoju ir laužavcdžių grupės nariu. Ir tada 
per stovyklos didįjį paradą karių orkestras pirmą kartą 
sugrojo muz. Broniaus Jonušo maršą, pagal Viliaus 
Bražėno dainos žodžius - “Atgimė tėvynė”. Ir toji daina 
skamba skautų gretose jau 72 metus; visų kartų lietuviai 
skautai ją moka.

Vokietijoje, s.fil. Vilius Bražėnas buvo “Tėvynės” 
tunto vadovu Detmoldc, LSS Kontrolės komisijos nariu 
1949 m. Pirmoje Akademikų stovykloje prie Homeburgo 
1946 m. birželio 15-26 d. suskambo nauja brolio Viliaus 
daina - “Dievui, tau Tėvyne ir žmonijai”. Muzika - fil. 
Stepo Kairio (stovyklos viršininko). Kai fil. Nomeda 
Bepirštytė brolį Vilių Tautinėj stovykloj 2008 m., prie 
Zarasų, paklausė kuri jo dailiajam labiausiai patinka, jis

Dievui, tau Tėvyne, ir žmonijai 
Dievui, tau Tėvyne, ir žmonijai, 
Skiriam visą meilę mūs’širdžių. 
Mes teturim mokslą ir jaunystę, 
Esam skautai be savų miškų.
Ten, kai mes laisvais keliais žygiuosim, 
Mus lydės paukšteliai ir daina, 
O kai mes žygiuodami dainuosim, 
Su mumis dainuos ir Lietuva.
Mūsų mintys lekia baltu vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija.
Dainą jauno ilgesio supintą, 
Teišgirs kilnioji žmonija.
Dieną tą, kai močios vėl šypsosis, 
Mes sugrįšim tėviškės paguost, 
Jai pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.
Ten, kai mes... 

atsakė, kad dviejų skautų parašytoji “Dievui, tau Tėvyne 
ir žmonijai”.

Keturioms Tautinėms stovykloms s.fil. Vilius 
Bražėnas parašė dainas: Jau minėtoji Atgimė tėvynė - 
Antrai TS, Juokiasi saulė ir džiūgauja girios - Trečiai 
1948 m. Alpėse ir prie Baltijos (muz. Stepo Kairio), 
Laužai liepsnoja vakaruos - Ketvirtai 1958 m. prie De
troit, MI (muz. Stepo Kairio), Penkios dešimtys - Penktai 
1968 m. Rake, MI (muz. Broniaus Budriūno).

Kitos jo parašytos žinomos skautiškos dainos: 
Budėkime sesės ir broliai skautybėj (muz. Broniaus 
Budriūno), Jūros skautų maršas (muz. Alfonso 
Mikulskio), Sargyboje, Tėvynės ąžuolai (LSB Ąžuolo 
mokyklai, muz. Juliaus Gaidelio), Baltija-Neringa 
(muz. Jono Beinoriaus).
s.fil. Vilius Bražėnas palaidotas Vilniuje.

v.s. Alė Namikienė

Penkios dešimtys
Penkios dešimtys stovyklų, 
Penkios dešimtys laužų.
Lietuvos padangę žėrė 
Penkios dešimtys aušrų.
Lietuvos skautijos dvasią 
Gimdė šimtmečiais tauta,
Ugdė Mindaugo, tauraus Kęstučio, 
Partizanų Lietuva.
Skautai, skautės mes žygiuojam 
Savo šūkio vedami,
Mūs daina Tėvynės meile skamba 
Žingsniai aidi viltimi.
Vėl laužai pasauliui skelbia 
Ryžtą skautiškų širdžių, 
Jog atrišime Tėvynės mazgą 
Ten prie gintaro krantų.
Penkios dešimtys stovyklų..

s. Genovaitė Modestavičienė-Modestienė
s. Genovaitė Modestienė mirė 2010 m. rugsėjo 26 d. 
Chicagos priemiestyje. Gyvendama Clcvclande, sesė 
Genovaitė yra buvusi “Neringos” skaučių tunto 
tuntininke, 1955 m. surengusi tunto tautinės vėliavos 

šventinimo šventę, kur vėliavos krikšto tėvais buvo 
Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Ona Zailskicnė ir 
muz.ps. Alfonsas Mikulskis.

AN

Ne vien tik Amerikos skautai švenčia savo šimtmetį
Ramunė Kubiliūtė

2010 m. ateitininkai švenčia Lietuvos seniausios jaunimo organizacijos šimtmetį

2010 metais Amerikos skautai švenčia 100 metų 
skautybės sukaktį (Lietuvoje skautai įsisteigė vėliau ir 
švęs savo šimtmetį 2018 m.) Skautija, tai tarptautinė 
organizacija, po kurios sparnu yra vienetų po visą 
pasaulį, veikiančių pagal vietines sąlygas, kalbančių 

savo vietine kalba. Ateitininkų federacija yra seniausia 
Lietuvos jaunimo organizacija, katalikiška 
pasaulėžiūrinė organizacija, neturinti tarptautinio ati
tikmens. 2010 metais ateitininkų federacija, kaip ir 
Amerikos skautai, švenčia savo gyvavimo šimtmetį.

RUDUO/AUTUMN 2010 11 SKAUTŲA/DAS

11



Ateitininkų XVI Kongreso dalyviai žengia į katedrą.

Nors iniciatyvų buvo ir anksčiau, organizacijos pra
dininkais laikomi tie Lietuvos studentai, kurie 1910 
metais studijavo Liuvene, Belgijoje, ir aptarė lietu
viškos, katalikiškos organizacijos steigimą.

Ateitininkija augo ir brendo Lietuvoje, ir ypač 
klestėjo tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo. 
Mokyklinėms jaunimo organizacijoms sunkesnis veik
los laikotarpis prasidėjo 1930 m. Nors moksleiviai 
ateitininkai turėjo veikti slaptai, jų veikla nesustojo. 
Kas domisi tuo laikotarpiu, gali paskaityti skautams 
pažįstamo Vytenio Statkaus 1992 m. “Ateityje” išs
pausdintą įžvalgų straipsnį “Ateitininkai ir skautai” ar 
kitas analizes. Apie ateitininkijos pirmąjį trisdešimtmetį 
galima skaityti 2010 m. išleistoje ir prieškongresinėje 
stovykloje bei XVI Ateitininkų kongrese sutiktoje 
Kęstučio Skrupskclio knygoje “Ateities draugai: atei
tininkų istorija (iki 1940 m.)”. Ateitininkų istoriją bei 
veiklą iki šių dienų stengiasi nušviesti ir kongrese 
pirmą kartą parodytas dokumentinis filmas “Šimtas 
ateities metų”.

Ateitininkų organizacijai priklausė, joje veikė bei 
vadovavo kunigai ir filosofai, profesoriai ir mokytojai, 
rašytojai, poetai, gydytojai bei įvairių kitų sričių spe
cialistai. Organizacijos tris pamatinius klausimus sus
tatė, vėliau pirmuoju federacijos vadu išrinktas, prof. 
Pranas Dovydaitis, kuris buvo vienas iš 1918 m. Lietu
vos Nepriklausomybės akto signatarų. Organizacijos 
antrasis vadas prof. Stasys Šalkauskis suformulavo 
ideologiją. Po 1927 m. vykusios Palangos Reorgani
zacinės konferencijos, sąjūdis pertvarkytas į tris sąjun
gas - moksleivių, studentų ir sendraugių, o jaunučių 
sąjunga įsteigta vėliau - 1963 m.

Lietuvoje okupacijos metais ateitininkai formaliai 
neveikė, tai išeivijos ateitininkai kiek galėjo palaikė 

ryšius su Lietuvos pogrindyje 
dirbančiaisiais ar į Sibirą ištremtais 
savo broliais ir seserimis atei
tininkais. Tame laikotarpyje pa
grindinė veikla buvo išeivijoje.

Ateitininkija buvo atkurta ir at
gaivinta Lietuvoje 1989 m. ir, po 
1997 m. vykusios Nepaprastosios 
konferencijos Palangoje, Ateitininkų 
federacijos centras buvo perkeltas 
atgal į Lietuvą. Federacijos būstinė 
yra Kaune, tose pačiose patalpose, 
kuriose kadaise daug ateitininkų 
gyveno bendrabučiuose ir lankydavo 
šokius. Šiuo metu Lietuvoje veikia 
virš 3000 ateitininkų ir antra tiek 
užsienyje. Šiaurės Amerikoje buvo 
įsteigta taryba (ŠAAT), kuri rūpinasi 
JAV ir Kanadoje veikiančių atei
tininkų rūpesčiais, o kituose kraštu
ose veikiama pagal savo kraštų 

sąlygas. Ateitininkų kuopa veikia Vasario 16-osios gim
nazijoje, šimtmečio sveikinimus siuntė vėl Australijoje 
pradėjusi veikti kuopa. Kitur veikia klubai ar pavieniai 
asmenys.

Atkuriamajame ateitininkų suvažiavime, Vilniuje, 
1989 m. dalyviai iš naujo patvirtino, kad “Ateitininkų 
judėjimas ir savo kilme, ir savo uždaviniais yra lietuvių 
tautos antrasis, būtent dvasinis, atgimimas, kuris, viena 
vertus, remiasi tautiniu jos atgimimu, o kita vertus 
suteikia jam aukštesnės, neprarandamos reikšmės. 
Todėl ateitininkas turi būti pasiryžęs tarnaudamas kartu 
Dievui ir Tėvynei dėti visas pastangas svarbiausiajam 
savo tikslui pasiekti: “Visa atnaujinti Kristuje!”, (iš 
“Omnia instaurare in Christo”, Popiežiaus Pijaus X 
enciklikoje). XVI Ateitininkų kongrese išrinktoji 
Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė, 
pirmoji organizacijos moteris pirmininkė, sakė: “Ypač 
svarbu pritraukti naujų narių ir ugdyti mūsų visų 
sąmoningumą, kad galėtume stoti į kovą prieš tokias vi
suomenės ligas kaip nihilizmas, abejingumas”. Organi
zacijos nariai iki šių dienų vadovaujasi savo penkiais 
principais: katalikiškumas, šeimyniškumas, tautišku
mas, visuomeniškumas, inteligentiškumas.

Kadaise ateitininkų federacija priklausė pasaulinei 
katalikų organizacijai “Pax Romana”, o šiuo metu 
dalyvauja Fimcap (Katalikų jaunimo organizacijos) ir 
JECIMIEC (Europos katalikiškųjų jaunimo organi
zacijų susivienijimo) veikloje. Lietuvoje organizacija 
yra LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) 
narė.

Ateitininkų federacija leidžia du žurnalus - 
“Ateitį”, kuris 1911 m. švęs savo gyvavimo šimtmetį ir 
vaikų žurnalą “Bitutę”. Pradėjo veikti Ateities leidybos
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Rikiuotėje prasideda stovyklos diena
centras, kuris anksčiau, kai pagrindinė veikla buvo 
išeivijoje, buvo Ateities literatūros fondas, leidęs 
grožinę literatūrą ir fondas, kuris leido mokslinę liter
atūrą. Tinklavietėse galima sužinoti daugiau informa
cijos: www.ateitis.lt ir www.ateitis.org (S. Amerikos).
STOVYKLA

Šimtmečio prieškongresinėje stovykloje Berčiūnu
ose, rugpjūčio 2-6 d.d. netoli Panevėžio, dalyvavo maž
daug 300 įvairaus amžiaus ateitininkų iš Lietuvos, JAV 
ir įvairių Europos kraštų. Tai gerokai mažiau nei liepos 
mėn. Amerikos skautų šimtmečio stovykloje, Virginia 
valstijoje, kur stovyklavo 45,000 skautų bei vadovų. 
Bet ateitininkams stovykla buvo svarbus susibūrimas, 
pasiruošimas kongresui.

“Ateitininkų vadove” kun. Stasys Yla rašė: “Ben
dradarbiauti galima bet kuriame gerame darbe bet ku
rios organizacijos, jeigu tai nepanaudojama kuriam 
nors negeram tikslui. Tačiau tikras bendradarbiavimas 
tarp vienos ir kitos organizacijos galimas tik esant ar
timiems tikslams ir uždaviniams. Toks bendradarbiav
imas nuo pat pradžių yra buvęs tarp ateitininkų ir 
skautų”. Akivaizdi skautų šimtmečio dovana atei
tininkams kaip tik ir buvo per prieškongresinę stovyklą 
Berčiūnuose. 15 Lietuvos skautijos narių iš Šiaulių ir 
Panevėžio kartu stovyklavo (kai kurie nakvojo name
lyje, kiti palapinėse ar, tiksliau pasakius, po padangte - 
palapinė, turinti stogą, bet be sienų). Svarbiau - sa
vanoriai skautai statė laužus, ėjo sargybą nakties metu, 
padėjo išlaikyti tvarką, dirbo virtuvėje. Tačiau skautai 
kai kada įsijungė ir į stovyklinę programą, rikiuotėje 
uniformuoti dalyvavo stovyklos atidaryme, pasirodė 
per talentų vakarą. Paminėtina, kad dar kiti šeši sa
vanoriai buvo LISS (Lietuvos išeivijos stažuotės) pro
gramos dalyviai - ateitininkai, kurie buvo jaunesnių 
stovyklautojų vadovais.

Prieškongresinėje stovykloje visi kartu išklausė 

paskaitas pagal dienos temą (Ateitininkijos pėdsakas 
Lietuvos istorijoje, Laiko ženklai: dabarties iššūkiai 
ateitininkijai, Žengiant į naują veiklos šimtmetį) ir tęsė 
diskusijas pirma savo amžiaus grupėse (sąjungose), 
išskyrus mažiausius stovyklautojus, kurie buvo užimti 
“vaikų šalyje”. Kiekvieną popietę stovyklautojai daly
vavo savo pasirinktoje teminių diskusijų grupėje - apie 
liturginį ir religinį atsinaujinimą, apie krikščionišką 
pasaulėžiūrą ir šiuolaikinį meną, apie ateitininkų 
stovyklas Lietuvoje ir išeivijoje, kokią tautinę kultūrą 
kursime globalizacijos amžiuje, apie ateitininkų istoriją 
ir t.t.

Kiekvieną dieną - šv. Mišios, laisvalaikis ir 
skirtinga kiekvieno vakaro programa. Vieną vakarą 
vyko populiarios Lietuvos dainininkės Jurgos Še- 
duikytės ir jos gitaristo akompaniatoriaus koncertas, į 
kuri buvo pakviesti ir Panevėžio gyventojai. Kitą 
vakarą - išeivijos studentų pravesto laužo metu 
girdėjosi, tikriausia ir skautų laužuose ne kartą sušauk
tas, šūkis “Miškas” - aidas panašus kaip tas, kurį girdė- 
tumėm Rakė, Dainavoje ar kitoje stovykloje JAV-se. 
Sudainuotas lietuvių stovyklose populiarus tarptautinis 
iš ne daug ką reiškiančių žodžių “Tango”. Vaidinimu
ose kiekviena amžiaus gmpė, sąjunga, parodė savo 
sumanumą interpretuojant jiems užduotą laikmetį, bei 
stovykloje girdėtas mintis (pvz. moksleiviai, vaidin
dami akmens amžių, išrado ugnį ir prisiminė vieną 
dieną užsimintą dviprasmį sakinį “puodą reikia šveisti 

iš vidaus”). Po laužo, linksmi lietu-
viški liaudiški šokiai, kuriuose 
visi galėjo dalyvauti. Pcnktadi- 

jsaJĮ? enį beveik visi stovyklautojai
ATEITININKIJAI

100
w išvyko į Vilnių.
f KONGRESAS

Iškilmingas XVI Ateitininkų kon
gresas, vykęs rugpjūčio 6-8 d.d.
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Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas 
Malinauskas ir “Ateities” administratorė 
Agnė Markauskaitė.

Vilniuje, buvo didesnio masto nei prieškongresinė 
stovykla, sutraukęs virš 500 dalyvių. Kongreso šūkis - 
“Su Kristumi j ateitį”. Kun. StasioYlos “Ateitininkų 
vadove” rašoma: “Kongresai yra didelės apimties išk
ilmingi suvažiavimai rengiami retomis ir ypatingomis 
progomis... Kongresų tikslas yra atžymėti organizacijos 
ar kitus reikšmingus jubiliejus, iškelti laiko problemas, 
mesti šūkius ateičiai, pasverti moralines narių pajėgas, 
sutelkti rinktines organizacijos jėgas ir jas parodyti vi
suomenei”.

Kongreso metu kasdien vyko iškilmingos šv. Mišios; 
pirmąją dieną jų metu gražus ateitininkų būrys davė 
įžodi. Iš viso buvo keturios sesijos: Ateitininkų istorija ir 
indėlis į Lietuvos bei pasaulio kultūrą, Laiko ženklai ir jų 
skaitymas, Kokios organizacijos reikia Lietuvai ir 
Bažnyčiai, o ketvirtoje sesijoje buvo Ateitininkų fed
eracijos pirmininko ir kitų AF valdymo bei priežiūros or
ganų rinkimai. Sesijų metu kongreso dalyviai išsiskirstė 
į temines grupes (diskusijos vyko paralelinėse sesijose). 
Kalbėtojai toliau išryškino sesijų temas - tautinė tapatybė 
ir globalizacija, pasauliečių misija Bažnyčioje, atei
tininkų socialinė ir politinė programa ir t.t. Buvo for
malumų - įstatų pakeitimai bei rinkimai ir, pirmą kartą 
organizacijos istorijoje, federacijos pirmininke išrinkta 
moteris - Rozvita Vareikienė.

Pirmą vakarą vyko liaudies šokių vakaras, filmo 
rodymas, akcija “Man Lietuvoje gera nes...” Šeštadienio 
vakarą vyko iškilmingas koncertas, kitomis dienomis - 
kelios trumpesnės muzikinės programos ir vieną rytą - 
teatralizuota diskusija “Laisvė ir kultūra”. Po kongreso 
iškilmingo užbaigimo buvo eisena į Vilniaus arkikatedrą 
ir padėkos popietė “La Boheme” kieme.
Kongreso pasisekimą užtikrino šimtmečio rengimo 
komiteto detaliai išdirbti darbo planai, ir komiteto pakvi
esti savanoriai, kurie platino leidinius, budėjo prie reg
istracijos, moderavo sesijoms ir t.t. Spaudai pateiktuose 
pranešimuose buvo teigta, kad “XVI Ateitininkų kon
grese nuspręsta daug dėmesio skirti ir įvairių gebėjimų, 
kurie užtikrintų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame 
gyvenime, ugdymui. įsipareigota puoselėti organizacijos 
smulkiausius padalinius - kuopas, kurti, atgaivinti stu
dentų veiklą pagal profesines sritis, įvairiapusiškiau plė

toti sendraugių ateitininkų visuomeninę ir savišalpos 
veiklą”.
ŠIMTMEČIO PAMINĖJIMAI, ORGANIZACIJOS 
TĘSTINUMAS

2003 m. gruodžio mėn.“Pasaulio lietuvyje” po “Jau
nimo” rubrika, ateitininkė Živilė Šeporaitytė aprašė atei
tininkų organizaciją (“Ateitis šiandien, arba drįstame būti 
kitokie”), o straipsnį iliustruojančios nuotraukos rodė 
Panevėžio krašto ateitininkus dalyvaujančius Lietuvos 
skautijos 85-mečio eisenoje į Troškūnus.

2010 m. skautai sveikino ateitininkus su šimtmečio 
jubiliejumi. Kongreso atidaryme dalyvavo ne tik 
Lietuvos valdžios bei Katalikų bažnyčios, bet ir įvairių 
organizacijų atstovai, jų tarpe ir Lietuvos skautijos 
Vyriausioji skautininke Rasa Dumčiūtė atvykusi iš 
Kauno.

2010 m. balandžio mėn. Lietuvių skautų sąjungos 
(išeivijoje) Tarybos pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras iš 
New Hampshire į Lietuvą pasiuntė ateitininkams šimt
mečio sveikinimą rašydamas: “Nors mūsų organizacijos 
yra skirtingos, esame daug atsiekę dirbdami vienam ben
dram tikslui - auklėti mūsų jaunimą sąmoningais lietu
viais bei išlaikyti mūsų organizacijų tęstinumą...” Kas 
gilinasi į Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų is
torijas mato, kaip organizacijų keliai iš tikrųjų pynėsi, 
kryžiavosi...

Ateitininkai savo šimtmečio veiklos tęstinumo pam
inėjimus pradėjo 2010 m. vasario 19-20 d.d. kai 
Belgijoje gyvenantys ateitininkai kvietė “prasmingai 
paminėti Ateitininkijos šimtmetį pačiame organizacijos 
lopšelyje”, Liuvene ir Briuselyje. Per veiklos metus 
susirinkimuose buvo pokalbių bei paskaitų, net šimt
mečio tortų ragavimo... Įvairiose vietovėse, veiklos metų 
pabaigos šeimos šventėse, akademijose ir vasaros 
stovyklose abipus Atlanto, ateitininkai, jauni ir vyresni, 
paminėjo organizacijos pirmtakus, sužinojo apie organi
zacijos istoriją, Vilniuje plevėsavo plakatai, buvo su
ruošta ateitininkų rašytojų paroda Kaune.

Pagrindiniai ir didžiausi minėjimai vyko rugpjūčio 
mėn. Lietuvoje - prieškongresinė stovykla Berčiūnuose 
prie Panevėžio ir XVI Ateitininkų kongresas Vilniuje. 
Šimtmetį vainikuos 2011 m. pavasarį vyksianti 
“Ateities” žurnalo šimtmečio šventė, nes nuo žurnalo or
ganizacija gavo savo vardą, jame buvo išspausdinti pir
mieji besiformuojančios organizacijos pamatiniai 
klausimai, jame pirmą kartą pasirodė daugelio kūrybingų 
ateitininkų darbai.

Reikia tikėtis, kad Šiaurės Amerikoje, įvairių lietu
vių organizacijų atstovai bus kviečiami kartu švęsti atei
tininkijos šimtmetį (kaip buvo daroma Lietuvoje šią 
vasarą) spalio 2 d. Toronte, Kanadoje ir lapkričio 
25-28 d.d. Šiaurės Amerikos ateitininkų rengiamoje 
šventėje Čikagos miesto centre.

^Nuotraukos Ramunės Kubiliūtės
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Vygantui Malinauskui 
Ateitininkų Federacijos Pirmininkui

Mieli Ateitininkai Šiaurės Amerikoje ir Lietuvoje,

Sveikiname Ateitininkų organizaciją garbingo 100 metų Jubiliejaus proga.
Nors mūsų organizacijos yra gan skirtingos, esame daug atsiekę dirbdami vienam bendram 

tikslui - auklėti mūsų jaunimą sąmoningais lietuviais bei išlaikyti mūsų organizacijų tęstinumą. 
Išeivijoje mes galime didžiuotis, kad kartu esame paruošę daug asmenų, kurie bendrai dirba kitų 

organizacijų darbuose išlaikant išeivijos lietuvišką visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, bei jų įnašą į 
dabartinę laisvą Lietuvą.

Linkime Jūsų organizacijai gyvuoti dar 100 metų!

Su pagarba, 
Gintas Taoras 

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas

LIETUVIŠKA “ATEINA NAKTIS” SANGRE de CRISTO KALNUOSE
v.s.til. Donatas Ramanauskas

2009 m. spalio mėn. s. Juozo 
Kapačinsko iniciatyva ir “Litu- 
anicos” tunto “Dariaus ir Girėno” 
prit. skautų draugovės pritarimu, 
įsirašėm į loteriją laimėti vietą 
dalyvauti kelionėje į Amerikos 
skautų “Philmont” stovyklavietę. 
Philmont yra BSA nuosavybė, 
apimanti net 215 kv. mylių plotą, 
New Mexico valstijoje, Sangre 
de Cristo kalnuose, netoli Cim- 
maron miestelio. Philmont yra 
seniausia ir daugiausiai lankoma 
iš trijų “BSA High-Advcnture” 
stovyklavimo, iškylavimo vietų. 
Kadaise ten gyveno Jicarilla, 
Apache, Moache ir Ute genčių 
Amerikos indėnai. Devyniolik
tame šimtmetyje į tą vietą 
pradėjo keltis ir kiti - ūkininkai, 
galvijų augintojai, aukso ieško
tojai. 1922 m. naftos baronas
Waite Phillips nupirko dabartinį Philmont žemės plotą 
planuodamas ten auginti jaučius ir grožėtis gamta. Niekad 
nebuvęs skautu, bet matydamas, kaip gražiai skautai 
saugojo gamtą ir auklėjo jaunimą bestovyklaudami jo 
žemėje, 1938 m. savo vietovę padovanojo Amerikos skau
tams. Nuo to laiko virš 940,000 skautų ir skaučių 
stovyklavo-iškylavo Philmont, kurio vardas sudarytas iš 
“Phil” nuo Waite Phillips pavardės ir “mont” iš ispanų 
žodžio “monte” - kalnas.

Kelionės pradžia Chicagos Union Station

Gauti vietą stovyklauti Philmont 
yra sunku. Dažnai reikia laukti 
eilėje pora metų, kol vienetas 
gauna teisę registruotis. Mes 
planavome keliauti į Philmont 
2011 metais, bet, šiais metais vyk
stant Amerikos skautų šimtmečio 
Tautinei stovyklai, daug vienetų iš 
eilės sąrašo išsibraukė ir 2009 m. 
gruodyje mes gavom malonią 
žinią, kad galim atvykti 2010 m. 
vasarą. Mes esame registruoti 
BSA kaip “Venture Crew 2113” .
Sueigose ir iškylose sparčiai 
pradėjome ruoštis mūsų didžiąjai 
kelionei. Ir pagaliau atėjo diena 
vykti į Philmont. Kelionės dalyviai 
(prie pavardžių L, N, AVK raidės 
reiškia “Lituanicos”, “Nerijos”, 
“Aušros vartų-Kemavės” tuntus): 
Skiltis 807TI (Philmonte duotas 
numeris) - Vytenis Lietuvninkas

(L), palydovas; Žibutė Lapp (AVK), palydovė; Onutė Sav
ickienė (N), palydovė; Andrius Lietuvninkas (L), paly
dovas; Alex Jučas (L), skiltininkas; Julija Lapp (N); Krista 
Martinkutė (N); Diana Ramanauskaitė (AVK); Mykolas 
Saulis (L); Jonas Savickas (L), dvasios vadovas; Alicija 
Viktoraitė (AVK); Erika Weir (N).
Skiltis 807T2, o mes dar pridėjome “Rako kvapo” vardą - Do
natas Ramanauskas (L), palydovas; Vilija Pauliutė (N), paly
dovė; Rimvydas Šoliūnas (L), palydovas; Daina Kielaitė (N);

RUDUO/AUTUMN 2010 15 SKAUTŲA/DAS

15



Jau traukinyje
Vidas Kulbis (L), dvasios vadovas; Mantas Lapkus (L); 
Jonas Majauskas (L); Mantas Naris (L), skiltininkas; 
Regina Ramanauskaitė (AVK); Antanas Riškus (L), gam
tos sargas; Ginta Sutkutė (N).

Penktadienį, rugpjūčio 6 d., tvarkingomis skau
tiškomis uniformomis, sunkias kuprines nešdami, 
susirinkome senojoj Chieagos Union station traukinių sto
tyje apie 1 v.p.p. Brolis Juozas Kapačinskas atliko pasku
tinius patikrinimus ir, pakrovę kuprines į bagažo vagoną 
traukinio priekyje, skubėjom j patį traukinio galą. Visi 
mūsų vagone buvo skautai ir ne tik mūsiškai, bet ir viene
tas iš Plymouth, ML 22-jų valandų kelionę pradedam 3:15 
v.p.p Tikrai gera nuotaika.

Per Illinois valstiją važiuojam į pietvakarius. Pasiekę 
didžiąją Mississippi upę, po keletos valandų atsirandame 
Missouri valst. Traukinyje skautai kalbėjosi, skaitė, 
vakarieniavo, lošė kortomis. Saulei leidžiantis įvažiavom 
į Kansas. Nors mūsų kėdės nelabai patogios, bet radom 
būdą kaip pailsėti per naktį.

Šeštadienį, rugpjūčio 7 d., po nakties kelionės skersai 
Kansas valstiją, pagaliau atsiradom Colorado. Tuoj 
pastebėjom pasikeitusią augmeniją, toli, toli matėsi Rocky 
kalnynas. Pasukus į pietus, po keletos valandų, dar pake
liavę ilgu tuneliu, pervažiavom valstijos sieną į New 
Mexico ir netrukus traukinys sustoja Raton miesto 
traukinių stotyje. Čia mūsų jau laukė mokyklinis auto
busas. Sukraunam kuprines ir vėl į kelią. Prie Raton - 
saulėta ir šilta, bet artėjant prie Cimmaron miestelio 
įvažiuojam į lietingą audrą, kuri gana greit sustojo ir 
Philmont priėmimo pastogę - Welcome center pasiekiam 
saulei šviečiant.

Brolis Juozas, mus lydėjęs nuo Chieagos, praneša 
stovyklavietės vadovybei apie mūsų atvykimą, o mes 
tuoj skirstomės į nustatytas skiltis-grupes ir paskiriami 
mums grupių globėjai, vadinami Rangers. Pirmos 
skilties globėjas - Jacob Crawford, 18 metų jaunuolis, 

o antros skilties - panelė Blaine Carper, irgi 18-metė. Abu 
mūsų globėjai jau bent du kartus buvo dalyvavę Philmont 
žygiuose, yra atlikę sunkius Ranger paruošimo kursus. 
Abu linksmi, pilni energijos. Mus nuvedė į “palapinių mi
estą”, kur bus pirmos nakties nakvynė ir tuoj prisistatom į 
didžiąją valgyklą, talpinančią 600 žmonių. Belaukiant prie 
valgyklos, matėme skautų grupes iš visos Amerikos. Gre
itai visi pradėjo mus klausinėti apie “Lithuanian Scouts” 
ženklus ant mūsų rankovių ir kas mes esame - ar iš 
Lietuvos?, kaip čia atsiradome? Po vakarienės vyko 
pamaldos ir tada laužas, kurio metu vyko pasirodymas fil

Pirmoji grupė-skiltis. Sėdi: Erika Weir, Julytė Lapp, 
Krista Martinkaitė, Jacob Crawford (BSA Ranger), 
Alicija Viktoraitė, Diana Ramanauskaitė, Mykolas Saulis. 
Stovi: Juozas Kapačinskas, Žiba Kairytė-Lapp, Onutė 
Savickienė, Jonas Savickas, Aleksas Jučas, Andrius 
Lietuvninkas, Vytenis Lietuvninkas.

Nuotr. D. Ramanausko

Antroji grupė-skiltis. Sėdi: Daina Kielaitė, Ginta Sutkutė, 
Vilija Pauliūtė, Blaine Carper (BSA Ranger), Jonas 
Majauskas, Antanas Riškus, Domas Lapkus. Stovi: 
Rimvydas Šoliūnas, Vidas Kulbis, Mantas Naris, Donatas 
Ramanauskas, Regina Ramanauskaitė.

Nuotr. D. Ramanausko

RUDUO/AUTUMN 2010 16 SKAUTŲA/DAS

16



mas apie Philmont istoriją. Po pasirodymo visi sudainavo 
kelias dainas, kurių mes nežinojome, bet greit išmokome, 
ir po pranešimų grįžom į palapines poilsiui prieš didelį 
žygi-
Sekmadienio rytą keliamės su tamsa. Po ankstyvų pusryčių 
darome grupines nuotraukas, jau šviečia saulė, o užnu
garyje - Philmont kalnai. Iki pietų reikėjo atlikti visus 
pasiruošimo darbus: atsiimti palapines, virimui puodus, 
maisto davinį pirmoms trims dienoms. Svarstėm ką pasi
imti, ką palikti būstinėje. Kai viską - maistą, vandenį, puo
dus, palapines bei drabužius sudėjom ar pririšom prie 
kuprinių, jos buvo SUNKIOS! Nors per metus atlikome 
kelias pasiruošimui iškylas, šitos kuprinės buvo sunkesnės, 
svorio vidurkis apie 50 svarų. Dar į “Tooth of Time 
Traders” parduotuvę užbėgom nusipirkti kelis pamirštus 
dalykėlius (užrašų knygutę, vandens bonką, marškinėlius). 
Po pietų, apie 1 vai. autobusu išvykome link mūsų žygio 
pradžios. Prie Turkey Ridge Turnaround mūsų skiltys iš
siskyrė. Toliau seka aprašymas apie “Rako kvapo” skilties 
kelionę.
Ranger Blaine prie Turkey Ridge vietovės parinko vietelę 
pavėsyje ir trumpai pakartojo, pamokė skiltį apie žemėla
pio ir kompaso vartojimą, žygiavimo etiketą bei taisykles. 
Pav.: 1 - Nemirk (don’t die), 2 - Nebūk kvailas (don’t be 
stupid), 3 - Gražiai atrodyk (look good), 4 - Neskriauskite 
globėjos (be good to your ranger), 5 - Jei mirsite, tai 
atrodykit gražiai (if you arc going to die, look good while 
doing so).
Apie 2 vai. pradedam žygį. Oras šiltas. Geografinė padėtis, 
azimutas: Siaurės (Northings) 4041800, Rytų (Eastings) 
501643. Takas mus veda aukštyn ir aukštyn. Kuprinės 
sunkios, plaučiai prie tokio aukščio (virš 6500 pėdų) 
nepripratę, turim dažnai sustoti, pailsėti, atsikvėpti. Pirmą 
nakvynės vietą Vaca pastovyklėj pasiekiam apie 4:30 p.p. 
pKeletą valandų praleidžiame su ranger Blaine. Ji detal- 
iškai paaiškina Philmont stovyklavimo taisykles, o jų yra 
nemažai. Ypatingą dėmesį atkreipia kaip apsisaugoti nuo 
meškų ir burundukų (chipmunks, kurie taip pat vadinami 
mini-bears). Taip pat svarbu žinoti kaip naudotis tualetais, 
tvarkyti indus ir maisto likučius, kaip dezinfekuoti geri
amą vandenį, kaip elgtis su ugnimi, ar tai būtų krosnelės ar 
lauželiai. Pirmai vakarienei pasiruošėm makaronus- 
spaghetti su pomidorų padažu. Tai buvo džiovinto pavi
dalo (freeze-dried, dehydrated meal), bet...kai alkani, tai - 
skanu. Vakarinei programai turėjo būti asiliukų lenktynės, 
bet nesuspėjom laiku susitvarkyti ir nueiti. Prieš einant 
gulti išmokom labai gražų Philmont paprotį - kiekvieną 
vakarą būna trumpas susikaupimo laikas, vadinamas 
“rožės, pumpurai ir spygliai”. Rožės - tai yra kas tą dieną 
patiko, ar gerai pavyko, pumpurai - ko laukiame iš ryt 
dienos ir spygliai - kas šiandieną buvo skaudu, ar nelabai 
pavyko. Visi išreiškia savo mintis. Geras būdas peržvelgti 
kas buvo ir kas bus. O mes po susikaupimo mūsų globėją 
išmokėme mūsų paprotį pakviesdami ją į ratą sugiedoti 
“Ateina naktis”.

Pirmadienį ir vėl keliamės su tamsa, žvaigždėtas dangus, 
5:00 valanda ryto. Ėmė virš trijų valandų papusryčiauti 
(džiovinti vaisiai ir pyragaičiai “energy bars”, javainių 
mišinys ir vanduo), nugriauti palapines, sutvarkyti pas- 
tovyklę bei pakrauti kuprines. Šios dienos žygio tikslas yra 
pasiekti Aspen Springs pastovyklę. Pakelyje sustojom

Prie stalų didžiulėje Philmont stovyklavietės valgykloje

Klausomės pašnekesio senovinėj kalvėje
Nuotr. D. Ramanausko
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Sunkią palapinę nešant - apipurkštu vandeniu...

nepaprastai gražioje vietoje - aplinkui kalnai, pavalgyti 
pietus ir Aspen Springs pasiekėm apie 1 v.p.p. Kaip tik tuo 
metu užėjo staigus lietus ir griaustinis. Spėjom pastatyti 
keletą palapinių ir laukėm apie pusvalandį, kol praėjo 
audra. Dėl audros nespėjus nueiti iki planuoto gamtos 
saugojimo projekto, džiovinomės sušlapusius daiktus. 
Salia pastovyklės buvo didžiulis akmuo gal 25 m aukščio 
ir 200 m ilgio. Užkopus, buvo smagu pasišildyti saulėje. 
Pasilsėję ir sušilę, paruošėm BBQ Beef vakarienę, panašu 
į “Sloppy Joe”. Ir vėl užėjo lietus, bet mes jau buvom 
pasiruošę. Išklausę ranger Blaine trumpos paskaitos apie 
pirmąją pagalbą, susikaupėm apie šios dienos “rožes, 
pumpurus ir spyglius”, sugiedojom “Ateina naktis” ir lin- 
dome į palapines poilsiui apie 8:45 v.v.
Antradienį, rugpjūčio 10 d. 5 vai. ryto dar tamsu, vėsu, bet 
nelyja. Šiandien liekame be mūsų globėjos Blaine, tai 
prikeliam ją su lietuviška dainele “Ant kalno gluosnys”. 
Jai labai patiko. Po pusryčių, palikę kuprines palapinėse, 
nužygiavom j Cimmaroncito pastovyklę už pusantros 
mylios atlikti mūsų gerą darbelį gamtosaugai. Projekto 
vadovai - du labai įdomūs Philmont gamtos saugotojai- 
konservatoriai Kyle Hartman ir Austin Haddock. Buvo 
tiesiamas tako pasisukimas. Kūgiais daužėm didelius ak
menis, nešėm žemes. Kartu su mumis dirbo dar kelios 
skiltys iš kitų vietovių. Smagu buvo pabendrauti. Grįžus 
stovyklavictčn dalis skilties, tuščiomis kuprinėmis, nuėjo 
į Utc Springs būstinę parnešti antrą ir paskutinį maisto 
davinį mūsų žygiui o likusieji baigė džiovinti šlapias

Antroji skiltis-“Rako kvapas ’’ nuostabios gamtos akivaizdoje
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palapines, miegmaišius, drabužius. Ir vėl metam sunkias 
kuprines ant pečių ir grįžtam tuo pačiu keliu pro 
Cimmaroncito pastovyklę ir mūsų pataisytą tako posūkį. 
Neužilgo pasiekiam medžiotojų namelį ir ten vėl 
susitinkam mūsų globėją Blaine. Ji mums pasakė, kad 
takas į sekančią pastovyklę bus nelengvas, kad užtruks net 
3 valandas. Nemelavo. Teko ne tik lipti aukštyn ir aukš
tyn, bet ir Cimmaroncito upelį pereiti 50 kartų. Cypher’s 
Mine pastovyklę pasiekėm apie 7 v.v. Pavėlavom į karš
tus dušus, kurie uždaromi 6:00 v.v. ir į “kalavijų” 
vakaronę, kas buvo gerai - nereikėjo statytis palapinių. Po 
karštos vakarienės sulindome visi į pastogę, vadinamą 
“adirondack”, kurios sienos tik iš trijų pusių. Broliai - 
vienoj, sesės - kitoj pusėj. Sulindę į miegmaišius dar 
prisiminėm “rožes...” ir kai kurie jau saldžiai knarkė, kai 
sugulę giedojom “Ateina naktis”. Tikrai ši buvo sunkiau
sia diena iki šiol...
Trečiadienio ankstus rytas šaltas, dangus be debesų. Vėl 
ima tris valandas pasiruošti žygiui. Išeidami iš Cypher’s 
Mine pastovyklės, prie kalavijų pastato prisipildome van
dens bonkas ir vėl ant tako. Rytinis žygis vis aukštyn - nuo 
9000 pėdų virš jūros lygio ligi 10,000. Aukščiausioje vi
etoje perėjome vadinamąją “Comanche Pass”. Tai pati 
aukščiausia vieta, kurią pasieksime Philmonte. Po to 
žemyn ir žemyn. Sekdami Uracca upelį pasiekėm Black 
Mountain pastovyklę apie 2:00 v.p.p. Mūsų ten laukė sen
ovės Amerikos karių uniformomis apsirengę instruktoriai. 
Visi gavom progą užtaisyti ir iššauti senovišką šautuvą (iš 
1860 m.), po to kalvio dirbtuvėje skiltis nukalė drabuži
ams pakabinimą.^ Atėjo laikas vėl statytis palapines ir 
ruošti vakarienę. Čia irgi reikėjo filtruoti vandenį iš artimo 
Uracca upelio, ir nutarėm, kad buvo geriausias vanduo per 
visą žygį. Po vakarienės dar buvo laiko pasidarbuoti 
kalvėje, pagaminti pora senoviškų šaudmenų ir pasėdėti 
prie lauželio. Jau mūsų žygis įpusėjęs.
Ketvirtadienį keliamės 5:30 v.r. Koks rojus pamiegoti 
vieną pusvalandį ilgiau! Net ryto darbus greičiau atlikome. 
Turėjom pasirinkti maršrutą - vienas takas i Miner’s Park 
veda per pačią Black Mountain viršūnę ir paskui žemyn į 
sekančią pastovyklę, arba sekti Uracca upelį su 50-čia per- 
bridimų. Netarėm sekti upeliu. Jau vienai sesei skaudėjo 
kelias, kitai koja, gi lipimas Į Black Mountain yra pats 
sunkiausias visame Philmont, o su pakrautom kuprinėm - 
dar sunkiau. Atrodo, kad gerai pasirinkome, nes žygiuo
dami palei upelį susitikom su kita mūsų skiltimi. Kaip 
smagu po kelių dienų vėl pasimatyti ir pasikalbėti. Jie 
spaudė tolyn, o mes šalia upelio likom pietauti. Už poros 
valandų vėl susitikom Miner’s Park pastovyklėje. 
Numętėm kuprines ir žygiavom takeliu apie mylią iki 
užsiėmimo (rock climbing). Ten buvo du lipimo takai. Keli 
skautai vyčiai pasirinko sunkesnį, o visi kiti sėkmingai 
įveikė “Sweet Tea” taką. Belaukiant eilėj buvo užėjęs stai
gus didelis vėjas ir lietus, bet greit praėjo ir lipome toliau. 
Daug lengviau buvo lipti žemyn... Grįžę baigėm įsikurti 
nakvynę ir paruošėm visų mėgiamą makaronų su sūriu

Kalno viršūnėje Andrius ir Vytenis Lietuvninkai

Sesės vadovės - Žiba Kairytė-Lapp ir Onutė Savickienė

Pirmoji skiltis Philmont kalnuose, arti debesų...
vakarienę. Po vakarienės keli skilties nariai nuėjo 
prie štabo pastato, kur vyko vakaronė ir žaidimai, bet 
dauguma pasiliko prie palapinių ir užsikūrė lauželį.
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lietuviškaPhilmont kalnuose 
“piramidė ”

Penktadienis, rugpjūčio 13 d. Keliamės 
4:30 v.r. Dar visiškai tamsu, o 
žvaigždžių milijonai! Šiandie paskutinė 
žygio diena ir pati ilgiausia. Nuotaika 
labai gera.Pusę aštuntos išvykus iš pas- 
tovyklės teko nemažai lipti aukštyn, 
paskui - dar aukščiau, kol pasiekėm 
Shacfer’s kalno viršūnę (9413 pėdų 
virš jūros lygio) Ten ir sustojom papi
etauti su mūsų kita skiltimi. Aplink 
pasakiškas vaizdas. Nenorim tos vietos 
palikti, bet mums reikia dar daug 
mylių nukeliauti. Ir tos mylios buvo 
nelengvos.Takas - didžiuliai akmenys 
ant kalno nugarkaulio, kuris vadinasi 
“Tooth of Time Ridge”. Ne taip padė
jai koją - ir baigta! Nutarėm ant pakely 
esančio viršutinio akmens nekopti, o 
kitos skilties nariai, visgi, jį sėkmingai 
įveikė. Kai praėjom Tooth Ridge pas-
tovyklę, iš aukštai galėjom matyti Philmont stovyklą, kur 
mūsų laukė palapinių miestas, karšti dušai, valgykla, par
duotuvė. Bet tas vaizdas, kaip miražas. Dar teko virš

Virš 10,000 pėdų aukštį pasiekę antros grupės nariai 
Comanche Pass kryžkelėje Nuotr. D. Ramanausko

Ei...palaukit! Vidas Kulhis, Antanas Riškus 
(nesimato), Matas Lapkus ir Mantas Naris siūbuoja 
Jonų Majauską nuo Mount Shaefer viršūnės...

Nuotr. D. Ramanausko

penkių mylių lipti žemyn ir žemyn, po
sūkis, po posūkio, kas užtruko beveik tris 
valandas. Ir pagaliau pasiekėm Philmont 
vartus. Kaip smagu buvo trumpam sus
toti, nusifotografuoti, nors nuovargis jau 
labai matėsi mūsų veiduose. Pranešę 
stovyklos sargybai, kad sėkmingai 
grįžome, skubėjom į vakarienę, po kurios 
- rojus - karšti dušai. Persirengę vykome 
į stovyklos uždaiymo laužą. Tik tada, apie 
7:30 v.v. sugrįžo mūsų kita skiltis. 
Pavargę, bet patenkinti. Uždarymo laužas 
įspūdingas. Po tiek metų, Philmont turi 
daug tradicijų ir vis naujos prisideda. 
Vienas iš papročių - skiltininkams 
įteikiama Amerikos vėliavėlė ir pažymėji
mas už atliktas pareigas. Laužo metu rodė 
gražiai paruoštą video apie skautų žygius 
Philmonte per visus dešimtmečius. 
Laužas baigėsi išsirikiavusių globėjų- 

rangers ir štabo narių širdingai giedamu Philmont himnu. 
Tyliai išėjom iš laužavietės, bet grįžus į palapines dar 
nesinorėjo miego, nors šiandien nužygiavom net 13 mylių 
su sunkiomis kuprinėmis. Nuėję į krautuvėlę, radome ten 
besėdinčius kitos skilties narius. Jie prisipirko visokių 
užkandžių nes nespėjo grįžti vakarienei. Kartu pasibu- 
vome. Sunku tikėti, kad taip ilgai lauktas žygis jau baigtas.

Sunkus lipimas kalno siena
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Dar kartą sustojam prie Philmont vartų Nuotr. D. Ramanausko
Šeštadienį keliamės 6:30 v.r. Dangus be debesėlio, vėsu, 
gražu. Po pusryčių sugrąžinam paskolintą turtą, sutvarkom 
reikmenis, nusiperkam Philmont atminimui suvenyrų ir 
ruošiamės kelionei namo. Po pietų susirinkome prie tos 
pačios pastogės, prie kurios prieš savaitę atvykę išlipome. 
Autobusas nuveža mus į Raton stotį visą valandą anksčiau 
prieš traukiniui atvykstant, taigi laikas žaidimui.
Užduotis - sudaryti sarašą įdomiausių, keisčiausių dalykų 
kuriuos rasi šioj vietoj. Laimėjo sesė Diana, sugrįžusi į 
traukinio stotį su 13 svarų zucchini, kurį gavo veltui 
ūkininkų turguje. Traukinys atvyko laiku. 5:30 v.p.p. 
pradedam kelionę namo. Kalbamės, dalinamės prisimini
mais, kiti tik ramiai sėdi žiūrėdami per langą. Kansas val
stiją pravažiavom miegodami.
Sekmadienį atsibundame jau prie Kansas City, tolyn per 
Missouri ir Iowa. Pervažiavus Mississippi upę, žinom, kad 

beliko tik 3 valandos kelionės. Kalbos pavirto į ateitį - 
kada prasideda pamokos mokyklose, kas laukia darbe, ką 
veiksime sueigose. Ar dar sugrįšim į Philmont, ar vyksim 
į kitas didesnes keliones. Chicagos stotyje išlipam apie 
3:30 v.p.p. Paskutinį kartą suorganizuojam “kuprinių rik
iuotę” ir padarom grupės nuotrauką toj pačioj vietoj, kur 
padarėm pirmąją prieš išvykdami. Mūsų laukė tėveliai, 
draugai, jų tarpe ir brolis Juozas Kapačinskas, kelionės pa
grindinis organizatorius. Sustojam į ratą. Broliui Juozui 
įteikiam visų pasirašytą knygą, pilną Philmont fotografijų 
ir istorijos. Tai tik mūsų mažas AČIŪ jam. “Ateina nak
tis” ir sušunkam “iki pasimatymo!” Vieno, kito akyse 
matosi ašaros, paspaudžiam rankas. Nuostabi kelionė.
Šią gamtos pažinimo bei ištvermės ir draugystės įgūdžių 
lavinimo kelionę parėmė Lietuvių fondas. Skautiškas ačiū.

Nuotraukos v.s.jil. Vytenio Lietuvninko

Daiva Markelis, Ph.D jos knygos 
‘‘White Field, Black Sheep ” 
sutikime 2010.9.10.

VALIO! VALIO! VALIO!
MES VISADA BUDIME - WE ARE ALWAYS VERY PREPARED
Taip Daiva Markelis, Ph.D pradeda prisiminimų skyrelį apie lietuviškąjį skautavimą 
knygoje “White Field, Black Sheep - A Lithuanian-American Life”. Iliustracijai - 
nuotrauka iš V Tautinės stovyklos 1968 m. Rake, IL. Trijų lapų skyrelį užbaigia 
mąstymu ar būtų buvę įdomiau priklausyti amerikietėms skautėms, ar lietuvaitėms... 
ir sako: Dar ir dabar vaikščiojant miške, kai pamatau vingerykštę, ar naktį lietui 
lyjant, žodžiai kurios nors dainos prie laužo sugrįžta, lyg jie būtų kokia mano DNA 
dalis. Ir nepajuntu, kai garsiai, visu balsu uždainuoju, staiga atgimusia mano tėvų 
kalba - Oh, jūs čigonai, iš kur atėjot? ar Stoviu aš parimus prie rūtų darželio, ir net 
Ateina naktis...
Gražiai parašyta, labai įdomi knyga, nežiūrint, kad autorė atvirai dalinasi skaudži
ais gyvenime momentais. Knyga dedikuota jos mamos atminimui. Išleido The 
University of Chicago Press, 2010 m.
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Sesė, vyr.sk. Daiva Markelytė augo Cicero, IL, 
lankė lituanistinę mokyklą, priklausė skaučių 
“Birutės” draugovei, “Aušros vartų” tunte, 
stovyklaudavo Rake, MI.
Dr. Daiva Markelytė yra profesorė Eastern Illi
nois universitete, Charleston, IL. Jos straipsniai 
yra tilpę Chicago Tribune Magazine, Chicago 
Reader, American Literary Review, Lituanus ir kt. 
Ištrauką iš knygos dr. Daiva Markelytė skaitė 
Santaros-Šviesos 57-tamc suvažiavime 2010 m. 
rugsėjo 10 d., Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, IL.

Į PATĮ AUKŠČIAUSIĄ!
Vyr.sk.fil. Aušra Venckutė 2010 m. rugsėjo 18-19 
d.d. pasiekė Mount Whitney viršūnę! Tai aukšči
ausias kalnas (14,505 pėdų nuo jūros lygio) JAV- 
ėse, išskyrus Alaską, rytinėj Kalifornijoj, Sierra 
Nevada kalnyne.
Nors buvo labai šalta, ledinis vėjas, sausas oras, 
trūko deguonies, o naktį vėjas daužė palapinę 
kaip koks žemės drebėjimas, sesė Aušra žygį sėk
mingai užbaigė ir dabar klausia - “o kas 
toliau...?”

.. IR ARTIMUI...
LSS Tarybos Pirmininko Įsakymas Nr. 212010 m. rugsėjo 16 
d.
Pasiremdami Lietuvių skautų sąjungos Vyresniškumo laipsnių 
bei Garbės ženklų nuostatais, L.S.S. Pirmija s.v. ps. Tomą 
Skučą apdovanoja Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi su Lelija. 
Nuoširdų skautišką AČIŪ! reiškiame mūsų broliui už nu
ostabų pavyzdį gelbstint savo artimą, nežiūrint, kad statė savo 
gyvybę į pavojų.

v.s.fil. Gintas Tauras 
L.S.S. Tarybos Pirmininkas

“Palangos ” tunto, Los Angeles, vyr.sk. kandidačių 
vadovė fil. Aušra Venckutė Mount Whitney 
viršūnėje. O tolumoje, 85 mylios užjos, tęsiasi 
žemiausioji vieta, Death Valley, 282pėdos žemiau 
jūros lygio.

s.v.ps. Tomas ir vyr.sk.jll. Rūta Skučai su sūnumis Jonu, 
Daumantu ir Darium stovykloje.

Brolis Tomas yra “Stasio Lozoraičio ” skautų 
vyčių būrelio vadas Washingtone ir JA V Atlanto rajono 
vadas.

Rugpjūčio 15 d. mieste, gatvėje jis pamatė vyrą 
bepuolantį moterį ir vaiką, ir puolė gelbėti. Moteris 
nubėgo į parduotuvę skambinti policijai, o Tomui Skučui 
dar teko grumtis su užpuoliku kol policija atvyko. To 
pasėkoje broliui Tomui buvo užgauta galva, reikėjo 
gydytojų bei ligoninės pagalbos.
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Prit.skautas vytis, “Dariaus ir Girėno ” draugovės d-kas, 
prityrusių skautų skyriaus vedėjas Lietuvių Skautų Broli
jos vadijoje Donatas Ramanauskas rodo į Š. Amerikoje 
aukščiausių Willis (buv. Sears) pastatą Chicagoje.

A Lithuanian-American Life

Daiva Markelis

CHICAGOS MARATONE
2010 m. spalio 10 d. bėgti 33-čiame Bank of America 
Chicagos Maratone (26.2 mylios) užsiregistravo 
45,000 dalyvių. Tarp 38,132 jį baigusių, pagal 
Chicago Tribune duomenis, v.s.fil. Donatas Ra
manauskas atbėgo 13963-čiuoju per 4:24:53
Dabar brolis Donatas jau ruošias Bostono Maratonui.

LIETUVOJE PAGERBTAS FIL. LEONAS MASKALIŪNAS
Fil. Ritonė Rudaitienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) už 
nuolatinį rūpestį ir paramą šio universiteto studentams, 
2010 m. rugsėjo 21 d. VGTU senato posėdžių salėje 
įvykusiose iškilmėse suteikė fil. Leonui Maskaliūnui 
VGTU Garbės nario vardą.

Iškilmingą įvesdinimo (inauguracijos) posėdį 
pradėjo senato pirmininkas prof. dr. D. Čygas ir po 
kandidatūros teikėjo kalbos, pakvietė buv. rektorių 
E.K. Zavadską įteikti fil. Leonui Maskaliūnui Garbės 
nario atributus. Senato pirmininkas įteikė Senato nu
tarimo lentelę, rektorius prisegė medalį, užrišo juostą,

Pakviestas tarti žodį, naujasis VGTU Garbės narys 
fil. L. Maskaliūnas širdingai padėkojo universiteto rek
toriui ir senatui už Garbės nario vardo suteikimą verti
nant jo rūpestį ir paramą studentams. “Po 25 metų 
darbo užsienyje” - sakė fil. Maskaliūnas, “likimas 
leido sukaupti lėšų, kurių dėka per Akademinio Skautų 

Sąjūdžio Vydūno fondą įsteigiau savo vardu fondą ir 
stipendijas paremti studijuojančius našlaičius. Su pra
diniu 20,000 dol. indėliu pasižadėjau kas met pridėti 
po 10,000 dol. nejudomo kapitalo.buvo įteikta gėlių 
puokštė. Studentams stipendijos kiekviename semestre 
skiriamos iš susidariusių palūkanų. Paskutinis 10,000 
dol. {mokėjimas bus šiais metais, prieš Kalėdas. Nuo 
2011 m. bus skiriama 10 stipendijų semestrui po 
200.00 dol. (5-kios Aplinkos inžinerijos ir 5-kios 
Statybos fakultetų studentams).

Kol pajėgsiu, atvažiuosiu, palaikysiu ryšį su 
VGTU ir studentais... Kad iškeliavus Anapiliu mano 
vardinis fondas gyvuotų ir iš jo toliau būtų skiriamos 
bei išmokamos mano vardo stipendijos, šį fondą 
prižiūrėti pavesiu savo sūnui Linui. Tikiuosi, kad 
suteikta ir toliau teikiama pagalba padės platesniam 
studentų ratui įsigyti žinių, kurios niekada nenuvertėja,
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kurių nepaliečia jokios krizės. Dabartinėmis 
sąlygomis ypač noriu paremti neturinčius 
tėvų studentus.”

Fil.v.s. Leonas Maskaliūnas gimė 1927 
m. Rokiškyje, skauto įžodį davė 1935 m. 
Klaipėdoje, skauto vyčio ir Sambūris S! Vytis 
pasižadėjimą 1946 m. Pabaltijo Universitete, 
Pinnebcrge, Vokietijoje. Labai aktyvus 
Akademinio Skautų Sąjūdžio narys. Nuo 
1988 m. yra Vydūno fondo Taryboje, 1990 m. 
išrinktas Vydūno fondo Tarybos pirmininku 
(šiose pareigose iki dabar).

Vydūno fondo Tarybos ir Valdybos nar
iai sveikina Vydūno fondo Tarybos 
pirmininką fil. Leoną Maskaliūną VGTU 
garbės nario vardo suteikimo proga ir linki 
ištvermės ir sėkmės visuose darbuose ir 
įsipareigojimuose.

Fil. Leonui Maskaliūnui Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Garbės nario vardo suteikimo iškilmėse: 
Universiteto rektorius prof.dr. E.K. Zavadskas, fil. Leonas 
Maskaliūnas ir statybos fakulteto dekanas prof.dr. P. Vainiūnas.

ĮŽODIS SMĖLIO KOPOSE

NEW YORK

Mokslo metus New York’o “Neringos-Tauro” tunto 
skautai ir skautės užbaigė ankstyva vasaros išvyka į 
Captree State Park, Long Island, NY. Susirinko 40 
skautų, skaučių, vadovų bei tėvelių. Šiai ypatinagi išky
lai iš anksto buvo užsakytas privatus žuvavimo laivas, 
65 pėdų “Bay Princes”.

Susirinkome anksti iš ryto. Padarius nuotrauką, 
laivo kapitonas visus pakvietė trumpai pamokai apie 
žuvavimą iš laivo. Mokė kaip naudoti meškeres, špulcs, 
įrankius. Paaiškino žuvavimo techniką bei kokį masalą 
-“bait fish” naudoti mūsų tikslui (targeted species) - 
summer flounder arba fluke, tai yra vasarinės rūšies 
plekšnė. Dar paaiškino skautams, kad vasarinė plekšnė 
skiriasi nuo žiemos plekšnės - ji būna žymiai didesnė 
žuvis ir turi aštrius dantis. Mes naudojome “spearing” 
- “small baitfish” kaip masalą meškerioti įlankos 
dugne, kur plekšnės laikosi.

Po kapitono pamokos, laivas išplaukė iš uosto į 
įlankos srovę už “Democrat Point”, kuris randasi At
lanto jūros pakraštyje. Iškylautojai negalėjo sulaukti 
kol prasidės žuvavimas. Jie džiaugėsi laivu, viską 
apžiūrėjo, ištyrinėjo, kartojo ką buvo išmokę apie 
meškeres ir špūles, ir kaip pagauti žuvis. Žinant, kad 
nemažai skautų bei tėvelių anksčiau nebuvo žuvavę, tai 
brolis Tauras Vcbeliūnas visus perspėjo, kad nors ir yra 
žuvų mariose, bet ne visuomet jos kimba, ir nėra garan

tuota, kad jas pagausi... Jis nenorėjo, kad skautai nu
siviltų... Bet tą dieną žuvys kibo! Labai kibo. Kiekviena 
skautas, skautė, vadovas ir tėvelis pagavo net po kelias 
žuvis kiekvienas! Visos pagautos žuvys buvo plekšnės, 
o kitos - “sea robins”, kurių pelekai atrodo kaip 
paukščio sparnai, jos nėra valgomos, bet naudojamos 
masalui.

Po ypatingo ryto laive, tunto vadovai Captree State 
parke lauko virtuvėje ruošė priešpiečius, o skautai 
tyrinėjo pakrantę, rinko kriaukles, žaidė smėlio kopose.

Tuo mūsų išvyka nesibaigė. Du broliai ir viena sesė 
davė įžodžius. Naglis Bukauskas irEvangelos Kapodis- 
trias davė skauto įžodį, o Steffani Gudaitis - paukštytės. 
Tikimės kad šio įžodžio prisiminimas liks jiems visam 
gyvenimui.

Tikrai pasisekė mūsų iškyla. Buvo graži diena prie 
Atlanto. Skautai ir skautės susipažino su įvairiais 
marių, įlankos ir jūrų gyvūnais, su įvairiais vandens 
paukščiais ir, žinoma, su žuvimis, kurias jie pagavo ir 
paleido. Taip daug išmokę, skautai jau atliko gerą dalį 
žuvautojo specialybės programos.

Ypatingas žuvavimas, “barbeque” kopose ir 
įžodžiai, ir daug skautiškų šypsenų!

ps. Tauras Vebeliūnas 
“Skautų aidui” pritaikė ps. Aldutė Belzer 

(Nuotraukos - Tomo Lora ir Jurgitos Maciūnaitės)
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MOKSLO METŲ PRADŽIA - RUDENS IŠKYLA
Kartais pasiseka nukelti planus. NY skautų vadovai jau 
buvo seniai nutarę suplanuoti tuntui pastovyklavimą 
netoli namų, įjungti visus ir ypač jaunesnes šeimas, taip 
pat ir tas, kurios visai vasarai išvyksta j vasarnamius 
arba į Lietuvą, ir taip jų vaikai negali dalyvauti skautų 
stovykloje. Pavasaris ir ankstyva vasara būna labai 
užimta, New Yorko rajono mokyklos mokslo metus 
baiga gana vėlai - birželio gale.

Tad pagalvojome: kai prasidės nauji mokslo metai, 
išvyksime savaitę po to - rugsėjo 10-12 dienomis, po 
Labor Day savaitgalio. Tuoj po Atlanto rajono stovyk
los rugpjūčio pabaigoje pradėjome planuoti kartu su 
skautais iš New Jersey mūsų išvyką į Delaware Water 
Gap. Galvojome, jei Dievas duos, dar bus saulėtas, 
gražus oras, Delaware upės vanduo dar bus šiltas, ypač 
po tokios karštos vasaros.

Delaware Water Gap national Recreation Area yra 
dalis Amerikos National Park service ir randasi tarp 
New Jersey ir Pennsylvania, apima maždaug 40 mylių 
Delaware upės ir 70,000 akrų miškų ir upės pakrančių. 
Gamta laukinė, mažai pasikeitusi nuo Lenni Lenape 
indėnų laikų. Park Rangers labai rimtai mums pa
pasakojo apie juodas meškas, kaip jų vengti, kad 
būtinai turime sutvarkyti visą maistą taip, kad meškų 
nepriviliotumėm, ir šiukšles patys turim išsinešti.

Delaware upė ramiai teka, o krantai gan statūs iš 
abiejų pusių. Todėl ta vietovė ir vadinama “water gap” 
- tarpas tarp uolų. Nuo upės pakilti į kalnų viršūnes, 
pvz. Mt. Tammany, yra 1,000 pėdų lipimas (climb) ir 
daugiau nei pora mylių iškylavimas. Rytinio pakraščio 
žinomas Appalachian Trail įspūdingai kerta šią vietą.
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“Neringos-Tauro” tunto skautai ir skautės rudens iškyloje

Penkiese palapinę pastatysim be vargo

Ar bus žuvų vakarienei?

RUDUO/AUTUMN 2010

Ir kaip mums pasisekė! Oras puikiausias, penktadienį ir 
šeštadienį (na, bent iki sekmadienio ryto) upės vanduo gaiv
inantis, skautų programa pritaikyta visiems lygiams - ir jaunes
niems, ir vyresniems, ir visų dalyvių gera skautiška nuotaika. 
Kas norėjo, galėjo pradėti stovyklauti jau nuo penktadienio 
ryto, o šeštadienio ryte plauksime kanojomis Delaware upe 
apie tris ar keturias valandas. Po to dar bus galima paiškylauti, 
pažuvauti, pasimaudyti upėje ir stovyklavietėje pabendrauti.

Užsakėme eilę atskirų stovyklaviečių pačiame Delaware 
Water Gap parke ant upės kranto, Worthington State Forest 
miške. Tos buvo gražesnės stovyklavietės negu “group camp
ing” vietos arčiau prie kelio. Čia mums su patarimais labai 
padėjo brolis ps. Paulius Murauskas iš New Jersey, kuris gerai 
pažįsta šį valstybinį parką ir kartu su savo žmona vyr.sk. 
Monika ir vaikais yra čia stovyklavęs. Jis su broliu Tomu 
Šernu taip pat pasiūlė kanojų kompaniją, kuri pristatė mums 
kanojas į stovyklavietę.

Šešias mylias plaukėme apie tris valandas. Upė rami, po 
karštos vasaros ir mažai lietaus, buvo saugiau mūsų jaunes
niems. Buvome 6 vadovai, 25 skautai ir skautės, ir 10 tėvelių. 
Nutarėm visi dėvėti apsaugos liemenes, ne vien tik vaikai. 
Vadovavo - ps. Tomas Lora, ps. Aldutė Belzer, ps. Paulius Mu
rauskas, vyr.sk. Monika^ Murauskienė, vyr.sk. Daina 
Černiauskaitė ir s.v. Tomas Šernas. Po valandos irklavimo sus
tojome mažoje saloje upės viduryje “piknikauti”. Kitų žmonių 
nebuvo, nes “jau ruduo, jau mokykla...” Nuo karštos saulės 
sušilę, po pietų atsigaivinome, kitoj salos pusėj pasimaudėm. 
Beplaukiant skautai turėjo gerą progą mokytis apie irklavimą, 
gamtą, paukščius, žuvis ir 1.1. Delaware upė vietomis staiga 
sekli, duobėta, pilna žolių ir žuvų. Kelionei pasibaigus, visi 
pakrantėje nusifotografavome su irklais ir šypsenomis!
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Po plaukimo vieni išėjo iškylauti į kalnus, kiti 
pažuvauti prie stovyklavietės.Vakarienę ir visą maistą 
buvo suplanavę broliai Tomas Lora ir Paulius Mu
rauskas. Visi labai gyrė skanų ir šviežų maistą. Po 
vakarienės - laužas! Visi dalyvavo laužo programoje, 
nuo jaunesniųjų, kurie pravedė dainas ir patys pasisiūlė 
pasirodyti, iki vyresniųjų pasirodymų, kurie visus 
išjudino ir pralinksmino. Baigėme laužą bendrame rate 
su tėveliais dainuodami “Ateina naktis”, o po to jauni
mas dar kepėsi tradicinius “marshmallows” lauže.

Nakties metu stovyklavietę aplankė net trys šeškai, 
vienas už kitą didesnis ir narsesnis. Budintieji prie 
laužo jau manė, kad gali liūdnai baigtis, bet šeškai buvo 
mandagūs, nieko neapipurškė ir paliko skautų ir 
skaučių palapines ramybėje. Tėveliams buvo malonu 
matyti, kad skautų stovyklose užmegstos draugystės ir 
toliau vienijo brolius ir seses, ir kad atskirose palap
inėse skautės ir skautai kvietė naujai atvykusius prie jų 
prisijungti.

Pabudome paryčiais su lietum. Pranašavo, kad gre
itai pasibaigs, bet, žiūrint į debesis, buvo aišku, kad lys 
ilgiau. Kol vadovai ruošė karštus pusryčius, skautai gel- 
tonšlipsiai pastebėjo, jog laužas nuo vakaro dar rusena. 
Jiems užduotis - užkurti laužą lietui lyjant. Su brolio 
Tomo Šerno pagalba skautams pasisekė ir jie valgė prie 
savo laužo kol tėveliai pusryčiavo po stogeliu.

Nors tą rytą labai sušlapome, turėjome vežtis 
šlapias palapines, drabužius ir vaikus namo, visi buvo 
patenkinti ir dėkojo vadovams už labai sklandžiai ir 
skautiškai praleistą savaitgalį. O vadovams buvo mal
onu matyti, kad skautai ir skautės noriai statė palapines, 
klausė vadovų ir tėvelių irkluojant, jungėsi į 
užsiėmimus bei tvarkė stovyklavietę prieš išvykstant.

Vėl dėkojame skautų Murauskų ir Šernų šeimoms 
iš New Jersey, kurie tiek daug prisidėjo prie šios 
išvykos planavimo ir pasisekimo. Valio!

Aldutė Bulotaitė-Belzer, 
New Yorko tunto vardu

Issirikiavom Delaware Water Gap valstybiniame parke
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NEW JERSEY

New Jersey skautai irkluoja Delaware upe

New Jersey skautai ir skautės iškyloje. Priekyje tupi Veronika Murauskaitė. Pirmoje 
eilėje stovi: Paulius Murauskas, Aleksas Murauskas, Benjamin Šernas, 
Joseph Sernas, Julija Murauskaitė ir Christopher Šernas. Antroje - Tomas Šernas, 
Valentinas Šernas, Jonė Šernienė, Monika. Murauskienė ir Deborah Šernienė.

2010 m. rugpjūčio 7-8 d. New Jersey skautai ir skautės 
važiavo į iškylą kanojomis Delaware upe. Anksti iš ryto 
visi susirinko prie kanojų nuomavimo įstaigos 
Delaware River Gap miestelyje. Ten visiems išdavė po 
gelbėjimosi liemenę ir pritaikė kiekvienam atitinkamo 
ilgio irklą. Visą savo mantą sukrovėm j mokroautobuso 
priekabą, ant kurios jau buvo sudėtos mūsų užsakytos 
šešios kanojos. Palikę savo mašinas stovėjimo 
aikštelėje, visi dvylika skautų ir skaučių važiavom 
mikroautobusu palei upę, apie 15 mylių prieš srovę, iki 
Eshback River Access. Ten vairuotojas galėjo privaži
uoti prie upės kranto. Sudėjom visą mantą į kanojas, 
nusifotografavome (žiūrėk nuotrauką) ir pradėjome 
dviejų dienų kelionę upe atgal pagal srovę link maž
daug tos pačios vietos kur palikome mašinas.

Upė šioj vietoj teka per gamtos rezervatą, pavad
intą Delaware Water Gap Recreational Area. Žemė iš 
abiejų upės pusių yra valdiška. Krantai neapgyventi, 
pilni gyvūnų. Mes matėme net juodą mešką ir erelius 
lizde. Prie upės privažiuoti galima tik astuoniose vi
etose, kurios yra maždaug 4 mylios viena nuo kitos. 
Upės vanduo švarus, šiltas ir nelabai sraunus.

Nuirklavę apie 3 mylias, 
sustojom gražioje vietelėje su
valgyti iš anksto pagamintus 
sumuštinius. Pairklavę dar tris 
mylias, anksti popietyje susto
jom gražioj stovyklavietėje. 
Pasistatėm palapines ant kalno 
tarp aukštų medžių, o virtuvę 
įrengėm prie upės kranto, kur 
jau buvo pastatyta saugi 
laužavietė. Šią stovyklavietę 
išsirinkom todėl, nes buvo 
daug vietos ir upė sekli, 
smėlėtu dugnu. Oras buvo šil
tas, vanduo malonus. Skautai ir 
skautės mirko vandeny keletą 
valandų. Berniukai meškeriojo, 
net kelias žuvis pagavo, kurias 
švelniai vėl paleido. Mergaitės 
smagiai gaudė varles ant 
kranto. Vakarienę vadovai 
pradėjo ruošti pavakary, o 
vėliau jaunesni prisidėjo prie 

maisto gaminimo. Paruošė tikrą puotą! Valgiaraštį sus
tatė iškylos planuotojai Aleksas Murauskas ir Benjamin 
Šernas. Tie du geltonšlipsiai paruošė detalų iškylos 
planą ir net supirko visą maistą pagal Iškylautojo spe
cialybės reikalavimus. Vakarienei Paulius Murauskas 
iškepė jautienos kepsnius ant laužo ugnies, o bulves 
skautai kepė to paties laužo žarijose. Skautės pagamino 
skanias šviežias salotas. Pavalgę visi susėdo prie lauže
lio pasiklausyti lietuviškų liaudies pasakų.

Iš ryto atsikėlę pavalgėm pusryčius - plastmasiniu
ose maišeliuose kepta kiaušinienė. Nugriovę palapines 
ir sukrovę mantą į kanojas pradėjom antros dienos ke
lionę upe. Šį kartą buvo sunkiau irkluoti, gan stiprus 
vėjas pūtė į veidus. Kiekvienoje kanojoje sėdėjom po 
du žmones - vienas suaugęs gale ir vienas vaikas 
priekyje. Prieš stiprų vėją kai kuriom kanojoms buvo 
sunku įveikti likusį 8 mylių kelią. Pavakary, atplaukus 
prie kanojų iškėlimo vietos, mus sutiko tas pats vairuo
tojas su mikroautobusu. Grįžome namo nuvargę, 
nudegę, bet labai patenkinti.

Brolis Valentinas Sernas
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LOS ANGELES

Žalgirio mūšis” JAV Ramiojo vandenyno rajone

Skautai išbando savo statytą laidynę.
Liepos mėnuo eina prie pabaigos, o Phoenix apylinkėje 
temepratūra dienos įkarštyje 110-112 F. Ant šaligatvio gal
ima kepti kiaušinius. Tikrai! Bėgam į Kalifornijos skautų 
stovyklą - dingtelėjo į galvą. Galėsim atvėsti kalnuose 
gražiame pušyne. Juk ten dienos metu tik apie 80 laipsnių, 
naktimis - net 46 F, reikia šilčiau apsivilkti. Taip ir 
padarėme.

Į Rambyną atvykome liepos 29 d. popietėje. Dauguma 
stovyklautojų jau buvo suvažiavę trečiadienį, įsirengimo 
darbai virte virė. Pagal nusistovėjusią tvarką vilkiukai, 
paukštytės ir jaunos šeimos pradėjo rinktis tik penktadi
enio vakare.

Pašnekesio metu dr. Darius Udrys ir s.v.fil. Audrius Avižienis.
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“Žalgirio mūšio” stovyklos viršininku 
buvo ps. fil. Auris Jarašūnas.
Skaučių “Onos” pastovyklės viršininkė vyr.sk. 
v.sl. Audra Griciūtė pirmą dieną ir tada - ps. 
Daiva Mattytė, komendante - vyr.sk. v.sl. Alytė 
Mažeikaitė, paukštyčių draugininke - vyr.sk. v.sl. 
Kendra Kiršonytė ir vadovės - vyr.sk. v.sl. Lina 
Polikaitytė ir Silvija Delekaitytė; skaučių draug
ininke - vyr.sk. v.sl. Regina Žmuidzinaitė, 
vadovės - Rūta Bandžiulytė ir Marija Dargytė, 
prit. skaučių draugininke - vyr.sk. v.sl. Ringailė 
Barysaitė ir vadovė Daina Bandžiulytė, vyr. 
skaučių kandidačių vadovė ir “Saldainių pilies” 
menininkė - ps. Daina Mattytė.

Skautų “Vytauto” pastovyklės viršininkas 
- s.v. Saulius Žemaitaitis, pavaduotojas - s.v. 
Aleksas Vilkas, komendantai - Tomas Dabšys ir
s.v. Tadas Mikuckis, vilkiukų vadovai - s.v. 

Tomas Petokas, s.v. Aleksas Baipšys ir s.v. 
Arūnas Bruožis; skautų - s.v. Tadas Mikuckis ir s.v. Gytis 
Joga; prityrusių skautų - s.v. Linas Šepikas ir s.v. Viktoras 
Joga, sporto - Rokas Tarvydas ir s.v. Tadas Mikuckis; 
iškylos vadovai - Aliukas Grinius, s.v. Linas Šepikas, ps. 
Saulius Vizgirda ir prit.s.v. s.fil. Tomas Dundzila.

Jaunų šeimų pastovyklci vadovavo ps. Gailė 
Radvenytė-Hayden, Miranda Franken-Donovan ir Tara 
Barauskaitė.

Ūkio skyrių tvarkė s.v. Vitas Venckus ir pagalbininkai 
ps. Aidas Mattis, s. Vytas Dabšys, s.v. Augis Gedgaudas,
Nestor Ruplėnas. Iždininkės - v.s. Audra Reivydienė ir 
Laima Baipšienė, sanitarė - Kristina Bandžiulienė. Stovyk
los istorikas - s.v.fil. Audrius Avižienis, laužavedžiai - 
vyr.sk. Liana Bandžiulytė ir Marius Vilkas.

Savaitės bėgyje šeimininkių darbą atliko - Lina 
Ruplėnicnė, Darija Francesco, Sigutė Miller, Kendra 
Kiršonytė, Lina Polikaitytė, Regina Polikaitienė, Audra 
Griciūtė, Jūra Venckienė, ps. Daina Mattienė, v.s. Audra 
Reivydienė, Vida Bruožienė, v.s. Daina Kasputicnė, 
Rachel Bernotą ir Steve Wroblicky.

Šiais metais skiltys pasirinko Lietuvos miestų vardus, 
tad ir skilčių gairelės buvo atitinkami miestų herbai. Savo 
miestą suradusi skiltis, pažymėjo jį Lietuvos žemėlapyje. 
Prieš didįjį savaitgalį reikėjo užbaigti pradėtus pionerijos 
planus, stovyklos “pilies” bokštą, laužavietės aptvarkymą
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Kalifornijos kalnuose - "Žalgirio mūšis”... JAV Ramiojo vandenyno rajono, “ Kalniškių" tunto 
skautai vyčiai savo statyto bokšto viršūnėje.

ir kitus darbus. Skautai dar pasistatė laidyklę (tre- 
buchctjpilies ginybai. Prietaisas visai neblogai šaudė dide
les pušies skujas ir, žinoma - vandens balionus. 
Retkarčiais, kai nieko aplink nebuvo, net ir vieną, kitą ak
menėli paleisdavo, kad įsitikinti jog šis pabūklas tikrai 
veikia. Pro šalį eidamas rajono Vadas v.s.fil. Vytenis Vilkas 
“laimingai” pagavo vandens balioną skautų įgulos didžiam 
nusivylimui...

Skautėms ir prit. skautėms sesė Gilanda Matonicnė 
pravedė užsiėmimus apie verpimą ir verpstes. Sesės galėjo 
pasidaryti verpsčių pavyzdžius, taip pat jos pagamino 
daugelį ano laikotarpio lietuvių ir sąjungininkų kari
uomenės bei kryžiuočių kovos vėliavų.

Šeštadienio popietėje vyresniesiems vyko labai įdo
mus pokalbis apie įvykius privedusius prie Žalgirio mūšio 
bei apie patį mūšį. Pašnekesį ir diskusijas pravedė stovyk
los istorikas s.v.fil. Audrius Avižienis ir politologas dr. 
Darius Udrys. Kiek vėliau prit. skautai,-ės ir vyr. skautės 
bei skautai vyčiai labai sumaniai, apsirengę atitinkamais 
drabužiais ir “ginkluoti”, inscenizavo Oršos ir Žalgirio 
mūšius. Tokios “gyvos” istorijos pamokos ilgiau pasilieka 
atmintyje. Jiems vadovavo ir padėjo pasiruošti Audrius 
Avižienis. Visi stovyklautojai ir svečiai šiuos įvykius sekė 
su įdomumu.

Viduriniam savaitgaliui suvažiavo jaunos šeimos su 
savo būsimais vilkiukais ir paukštytėmis. Apart tėvų buvo 
19 giliukų ir liepsnelių, neskaitant tų, kurie dar per jauni 
rikiuotėje stovėti ar sėdėti. Nemažai svečių atvyko tik tai 
dienai, tad virtuvės šeimininkėms teko pasirūpinti maistu 
bent 250-čiai žmonių. O gryname kalnų ore apetitas 
žvėriškas, bent mano... Anksčiau būčiau sakęs, kad “au
gantis berniukas”, o dabar...

Vėliavų nuleidimo metu vyko vilkiuko ir skauto 
įžodžiai. Pagal tradiciją, skautai vyčiai juos abu pamėtė į 

orą. Po vėliavų nuleidimo, netoli skautų vyčių tako, į 
paskautininko laipsnį pakeltas Aidas Mattis davė įžodį. 
Dabar visi šeši Mattis šeimoje yra paskautininkai (žiūr. 
nuotr.)

Sekmadienį svečias kunigas Aurelijus iš Kenneb
unkport atnašavo šv. Mišias, kurių metu buvo pakrikšty
tas s.v. Vito ir vyr.sk. Jūratės Venckų sūnelis Rokas. Po 
pietų vyko skautorama - “stebuklingos lenktynės”, panaši 
į populiarią programą TV laidoje. Visa stovykla, mišriomis 
skiltimis pasiskirsčiusi, turėjo kuo greičiau atlikti įvairius 
uždavinius, pirmiausia suradę teisingą stotį. Sekmadienio 
popietėje atvyko Brolijos vadas s.fil. Tomas Dundzila. Ši 
stovykla jam trečia šią vasarą. Anksčiau lankėsi JAV Vidu
rio rajono buriavimo ir “Gintaro” stovyklose Rakė. Po 
Ramiojo vandenyno rajono stovyklos jis pagaliau grįžo 
namo į Australiją užsitarnautam poilsiui.
Pirmadienį nuo pat ryto vyko įvairūs sporto žaidimai, o po 
pietų - specialybių bei patyrimo laipsnių programų 
užsiėmimai ir maudymasis. Maudyklė-baseinas yra pri
vačioje nuosavybėje, į kurią tenka važiuoti apie 5 mylias. 
Dėka Vito ir Jūratės Venckų asmeniškos pažinties, baseino 
savininkas yra labai palankus lietuviams skautams.

Antradienio rytą atsibudę nustebome stovyklos tyla. 
Paaiškėjo, kad vilkiukai jau buvo išėję pasitikti saulės 
patekėjimo į “desert view” vietovę už maždaug trijų mylių. 
Kaip jie taip tyliai sugebėjo atsikelti ir iš stovyklos išeiti - 
neaišku, nes visi, kurie esame dirbę su vilkiukais žinome, 
kad jie pasižymi triukšminga energija.

Nuo pat ryto skautai ir skautės ruošėsi dienos iškylai 
su nakvyne. Ps. Saulius Vizgirda pravedė pašnekesį su 
pavyzdžiais apie saugų iškylavimą - ką pasiimti, kaip su
pakuoti, kaip įsirengti, ką daryti ir ko nedaryti. Tarp kitko, 
brolis Saulius nors užaugęs Los Angeles, dabar gyvena 
Idaho valstijoje ir ten profesoriauja. Yra parašęs tris
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knygas apie gamtą. Sako “man vienam kursui 
reikėjo vadovėlio, tai ėmiau ir pats parašiau”.

Po vėliavų nuleidimo - vakarienės laikas. 
Vakarienę seka laisvalaikis, lankymasis, sportas, 
vieniems poilsis, kitiems šachmatai, pasiruoši
mas laužui. Laužavedžiai ruošiasi, tarnybos 
skiltis stato laužą, kitur keli vadovai susimetę 
trumpam pasitarimui, vilkiukai laksto, grupė 
skautų važinėja dviračiais, o šešėliai ilgėja... - 
normalus vakaras stovykloje. Kas vakarą vyko 
smagūs laužai. Jau nuo seniai čia priimta padal
inti dainorėlius prieš laužą ir juos surinkti laužui 
pasibaigus. Rezultatas - visi dainuoja ir dain- 
orėliai nesimėto. Pora kartų po laužo dar vyko 
šokiai ir naktiniai žaidimai. Po pirmo naktinio 
žaidimo Saulius Vizgirda visą grupę pamokė 
koks yra tikras skautiškas naktinis žaidimas, ką 
reiškia žaidimo taisyklės, tylūs tarpusavio sig-

bkautiškoji Maltis šeima - ps.dr. Aras, ps. Daina (Aido žmona), 
ps. Aidas, ps. Daiva, ps. Daina irj.ps. Kristina (Aro žmona)

nalai, tylus slinkimas ir t.t. Sekančio naktinio žaidimo 
metu - aiški pažanga, o tie, kurie nežaidė galėjo ramiai 
miegoti...

Rytą ir vakarą skirtingas dienos komendantas, 
-ė, tvarkingai uniformuotas ir persijuosęs juosta, praves
davo vėliavų pakėlimą bei nuleidimą su taisyklingomis ko
mandomis, raportais ir t.t. - visai taip, kaip yra mokoma 
ĄM/GVM kursuose. Jei niekad to nesi daręs - nėra taipjau 
lengva pirmą kartą atsistoti prieš šimtą ar daugiau žmonių. 
Tai dar viena proga įgyti daugiau patyrimo ir savimi

pasitikėjimo. Per vėliavų nuleidimus visa stovykla 
dalyvaudavo uniformuota.

Bendrai, ši stovykla pasižymėjo įpatingu kūry
bingumu. Vadovai tikrai įdomiai pristatė istorijos faktus 
žaidimų, žaismingų apklausinėjimų bei vaidinimų būdu.

Stovyklos uždarymo nesulaukę turėjome išvykti 
namo, bet buvo labai malonios penkios dienos ir vėsios 
naktys. v.s.fil. Kazys Matonis

Nuotraukos v.s.fil. Gilandos Maton
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TOTONTO
VILKIUKAI IR PAUKŠTYTĖS ROMUVOJE

Vilkiukai pasiruošę išplaukti į Fox Lake salą
“Rambyno” tunto, “DLK Vytauto” draugovės 10 vilkiukų 
dalyvavo 2010 metų stovykloje: jaun.sk. kandidatai - Ričar
das Rokas, Andrius Utz, Tristan Jurevičius ir Saulius Malin
auskas McClean; vilkiukai - Viktoras Nausėdas, Andrius 
Sukauskas, Tomas Biskys, Antanas Norkus, Tomas Sher
wood ir Julian Defrna. Vadovai - draugininkas ps. Paulius 
Sukauskas, d-ko pavaduotoja Rasa Malinauskaitė-McClean, 
s.v. Andrius Utz ir s. Mindaugas Lcknickas. Vadovų padėjė
jai buvo s.v. Vytas Dzemionas, s.v. Milo Latanzi, s.v. An
drius Pazniekas ir patarėjas v.s. Romas Otto.

“Šatrijos” tunto, iš “Rūtos” draugovės stovyklavo 7 
paukštytės ir 4 vadovės - draugininke ps. Kristina Yčaitė,

Paukštytės ir vadovės laive: Viktorija Ginčiauskaitė, 
s. Kristina Dambaras-Janowicz, Nerija Gačionis-Grey, 
ps. Kristina Yčaitė, vyr.sk. Kassandra Kulnys-Douglas, 
Adriana Maksimovičiutė, Aistė Minkevičiūtė, Medą 
Krukonytė, Aura Gabrytė ir Andrejų Putrimaitė

pavaduotoja vyr.sk. Kassandra Kulnys-Dou
glas, globėja s. Kristina Dambaras-Janowicz 
ir barakėlio/namelio mamytė Judita Gabrienė.

v.s. Romas Otto pravedė skautamokslio 
pratybas pagal “Rodom-Darom” programą. 
Paukštytės ir vilkiukai su įdomumu mokėsi, 
kaip reikia saugiai naudoti kirvį, pjūklą ar 
peilį, ką daryti paklydus miške, kaip elgtis 
susitikus miško gyventoją - žvėrelį ir t.t. Buvo 
daug klausimų apie tikrus vilkus ir meškas!

Kitas vilkiukams gerai pavykęs projektas 
buvo vadovų pastovyklės naktinis puolimas, 
kur reikėjo surasti netvarkingai ar ne vietoj pa
liktą daiktą. Brolis Romas Otto savo kirvių 
išpirkimui turėjo paruošti pasirodymą su daina 
prie laužo!

Į stovyklos pabaigą vilkiukai su vadovais 
išplaukė visai dienai į Fox Lake salą, kurioje 
susikūrę laužą pietavo, dainavo, žaidė.

Sesės paukštytės atsidėjusios ruošėsi įsi
gyti specialybes ir joms labai pasisekė. Aistė Minkevičiūtė 
įsigijo sporto, dainininkės, šeimininkės ir plaukikės spe
cialybes; Aura Gabrytė ir Andrcja Putrimaitė - iškylautojos 
ir stovyklautojos; Medą Krukonytė, Adriana Maksimav- 
ičiute, Nerija Gačionis-Gray ir Viktorija Ginčiauskaitė - 
laužavedės ir pakrantės gamtininkės specialybes.

Visi mūsų jaunieji, pilni entuziazmo, nori grįžti ir kitais 
metais į Romuvą.

v.s. Romas Otto
Nuotraukos v.s. Romo Otto

Specialybes įsigijusios “Rūtos ” draugovės paukštytės su 
vadovėmis: vyr.sk. Kassandra Kulnys-Douglas, ps. Kristina 
Yčaitė,Adriana Maksimovičiutė, Andreja Putrimaitė, 
Medą Krukonytė, Viktorija Ginčiauskaitė, Aura Gabrytė, 
Nerija Gačionis-Grey, Aistė Minkevičiūtė
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“Mindaugo ” draugovės lauko virtuvėj ugnis Jau dega, o broliai ir 
padainuoja! Su draugininku, broliu Linu skautai tariasi

Romuva 2010 stovykloje pavyzdinga ir tvarkinga “Mindaugo ” draugovė. Pirmoje eilėje: V. Maksimovicz, L. Gabrys, M. 
Skilandžiūnas, L. Dambaras-Janowicz, M. Širvinskas, L. Gabrys, P. Putrimas, A. Slapšys, D. Nausėdas, A. Craig. Antroje 
- T. Marijošius, T. Zenkevičius, L. Sherwood, T. Navickas, T. Kevezas, M. Biskys, A. Craig, L. Aleknavičius ir draugininkas 
s. v. Linas Paškauskas.

“ŠATRIJOS” IR “RAMBYNO” TUNTŲ PIRMOJI RUDENS SUEIGA
Šeštadienį, rugsėjo 25 d. prisirinko pilna salė skautų ir 
skaučių sezono atidarymo sueigai. Skautai,-ės naudojasi 
lietuvių šeštadieninės mokyklos patalpomis savo 
sueigoms, tad ir ši sueiga vyko ten. Dalyvavo virš 100 
skautų ir skaučių. Džiugu pamatyti, kad sesių ir brolių 
eilės auga, ypač jūrų skautai savo skaičiumi vis didėja.

Sueigai vadovavo s. Mindaugas Leknickas. Svarbiau
sias įvykis buvo apdovanojimai. Lietuvių Skautų Sąjun
gos Evangelikų Dvasios vadui kun. v.s. Algimantui 

Žilinskui buvo įteiktas aukščiausias Sąjungos apdovano
jimas - Geležinio Vilko ordinas. Sveikinimo žodyje ir v.s. 
Romas Otto, ir LSS Vyriausioji skautininke s.fil. Rūta 
Lemon iškėlė brolio Algimanto nuopelnus. Kun.v.s. Algi
mantas Žilinskas Lietuvių skautų brolijos evangelikų Dva
sios vadu yra nuo 1964 m. Tai beveik rekordas. Retas 
vadovas ar vadovė išbūna vienose pareigose 46 metus. Be 
to brolis Algimantas sudarė skautams/skautėms liuteronų 
skautišką religinę programą.
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Antras apdovanojimas buvo vyr.sk. v.sl. Asijai Ski- 
landžiūnaitei, kuri sėkmingai baigė Gintaro vadovių mokyk
los kursą. Jai buvo Įteiktas ženklas ir pažymėjimas, kuris taip 
pat įrodė, kad ji buvo 212-oji skautė Seserijoje gavusi šį 
pažymėjimą.

“Šatrijos” tunto tuntininkė s. Indrė Paškauskicnė ir 
“Rambyno” tunto tuntininkas s. Alvydas Saplys pasveikino 
visus susirinkusius ir palinkėjo skautams, skautėms ir 
vadovams darbingo sezono.

Trys paukštytės buvo pervestos į skaučių draugovę ir 
keturi vilkiukai, užrištomis akimis perėjo į skautų draugovę. 

Taip pat matėsi mažų berniukų ir mergaičių tik ką įstojusių 
į skautų eiles.

“Šatrijos” tunto įsakymuose buvo padėkota sekančioms 
sesėms, išėjusioms iš pareigų, kurias ėjo daug metų: ps. 
Kristinai Yčaitci, ps. Ilonai Tarvydienei, ps. Danai Biskienei 
ir ps. Julijai Valiulytei. Pristatyta nauja Tiekimo skyriaus 
vedėja vyr.sk. v.sl. Rima Saplienė.

Sueiga baigta dideliu ratu, vos telpančiu salėje, giedant 
“Ateina naktis”.

v.s. Irena Meiklejohn
Nuotraukos v.s. Irenos Meiklejohn

Buv. LSB Vyr. Skautininkas v.s. Romas 
Otto ir LSS Evangelikų skautų dvasios 
vadovas v.s. Algimantas Žilinskas 
Toronto skautų rudens sueigoje.

Vyr.sk. v.sl. Asijai Skilandžiūnaitei
LSS Vyriausioji Skautininke
s.jll. Rūta Baltaduonytė-Lemon įteikia
Gintaro vadovių mokyklos pažymėjimą

Vadovai Toronto skautijos rudens sueigoje: 
s.jll. Mindaugas Leknickas, Kanados rajono 
vadas v.s.ftl. Marius Rusinas, LSS Vyriausioji 
Skautininke s.Jil. Rūta Baltaduonytė-Lemon, 
LSS Vadovų lavinimo sk. vedėjas v.s. Romas 
Otto, “Šatrijos " tunto tuntininkė s. Indrė 
Paškauskienė ir “Rambyno ” tunto 
tuntininkas s. Alvydas Saplys.

“Rambyno ” tunto broliai rudens sueigoje
“DLK Vytauto’’ draugovės vilkiukai pereina į 
skautų “Mindaugo” draugovę.
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“Šatrijos " tunto sesės.

CHICA GO-LEMONT

RIMTAS PASIRUOŠIMAS SPECIALYBĖMS
Prityrusių skautų dienos “Gintaro” stovykloje, Rake, ML

Į Chicagos skautų ir skaučių stovyklą, vykusią 2010 m. 
liepos 17-31 d.d., užsiregistravo keturi prit. skautai - Alek
sas Jučas, Martynas Matutis, Teriukas (TJ) Petry, Julionas 
Kazėnas iš Floridos ir vadovas Donatas Ramanauskas. 
Nors skaičius mažas, bet entuziazmas didelis!

Tik atvykus į stovyklą, pirmas uždavinys - atnešti iš 
sandėlio palapines ir jas pastatyti. Oras šiltas, drėgna, 
prakaito ir uodų užtektinai. Sekantis darbas - pastatyti 
drabužiams ir miegmaišiams džiovyklą. Kiekvienais 
metais tuos darbus atliekame, tai tuoj suradom po pernai 
metų stovyklos tvarkingai sudėtus pionerijai rąstus, laz
das. Broliai net atsiminė pionerijos mazgus-surišimus ir 
uždavinys greit buvo baigtas. Vakare j mūsų ratelį atvyko 
brolis Tomas Dundzila, LSS Vyriausios skautininkės 
pavaduotojas. Kalbėjomės apie mūsų stovyklinę pro
gramą, ruošiamės atlikti kelis punktus iš Keliautojo (Back
packing), Orientacijos ir Gamtosakos rinkėjo specialybių, 
taip pat praktikuotis ateinančiai kelionei į Philmont 
stovyklą. Net ir padainavom, nes broliams Martynui ir 
Julionui labai patinka dainuoti. Retas dalykas prityrusių 
skautų tarpe...

Sekmadienį, liepos 18 d. keliamės 5:00 valandą ir taip 
buvo kiekvieną sekantį rytą! Pasiruošėm trumpam žygiui 
į kurį įsijungė sesės Žiba Kairytė-Lapp, Regina ir Diana 
Ramanauskaitės, ir Tomas Dundzila. Ši prieš-pusrytinė 
iškyla buvo pirmoji ruošiantis trijų dienų žygiui už kelių 
dienų. Su pilnai pakrautomis kuprinėmis nužygiavom iki 
Eden ežero pakrantės ir atgal. Spėjom laiku sugrįžti pus
ryčiams, o po jįj sekantis uždavinys - pastatyti vartus į 
mūsų pastovyklę. Bedirbant užėjo smarkus lietus, bet 
šaunuoliai prit. skautai dainuodami ir šlapi pastatė vartus 

dar prieš pietus. Vėliau Aleksas ir Martynas paruošė 
Gamtosaugos rinkėjo, o Teriukas su Julionu - Tyrlaukio 
gyventojo (Wilderness Survival) specialybių užsiėmimus.

Pirmadienio rytinė iškyla vyko Ludington City Beach 
pakrantėje. Vėl su sunkiomis kuprinėmis, apie pusantros 
mylios, vaikščiojom ant kieto ir ant minkšto smėlio. Šiame 
žygyje dalyvauja Ž. Kairytė-Lapp, T. Dundzila, D. 
Ramanauskas, Edis Leipus, A. Jučas, M. Matutis, T. Petry, 
J. Kazėnas, R. Ramanauskaitė, Julytė Lapp, Kristina 
Martinkaitė ir Daina Kielaitė. Ačiū sesei Žibai - gavom 
užkąsti prie didžiulio Ludington švyturio. Įdomu, kad prie 
Michigano ežero kranto saulėta, vėsu, gražu, o virš Rako 
matosi debesys, žemę dengia rūkas. Po pusryčių - 
Orientacijos specialybės uždaviniai: matavom žingsnio 
ilgį, praktikavomės sekti kryptį pagal kompasą, o po pietų 
prie ežero visi atliko plaukiko egzaminą. Tada galėjom 
likti plaukioti ar įsijungti į įdomų žaidimą “Bulvė” - rato 
centre tupi vienas skautas ar skautė, o aplink jį žaidėjai 
muša tinklinio sviedinį pirmyn ir atgal bandydami 
pataikyti į tupinčią “bulvę”. Jei nepataiko, tai eina į ratą 
būti kartu su “bulve”, o jei “bulvė” pagauna sviedinį, tai 
tas, kuris į jį taikė, tampa nauja “bulve”. Labai smagus 
žaidimas, ypač, kai rate yra daug “bulvių”. Grįžus į pas
tovyklę, mus aplankė prit. skautės ir kartu su broliu Aleksu 
sudarė medžių lapų rinkinį. Vakare vyko pirmas “Gintaro” 
stovyklos bendras laužas, kuriam baigiantis prasidėjo 
griaustinis ir, vos spėjus grįžti į palapines, lietus pylė kaip 
iš kibiro keletą valandų.

Antradienį apsiniaukę, bet nelyja. Iškylaujam Indian 
Trails takeliais. Po lietaus pridygę gražių, spalvingų grybų. 
Jei dabar čia su mumis būtų grybų žinovė sesė Albina
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Žygiuojam Michigan ežero pakranėje Nuotr. v.s. E. Leipaus

Ramanauskienė, grybais galėtume pavaišinti visus stovyk
lautojus. Visą dieną ruošiamės rytojaus žygiui.

Liepos 21 d., trečiadienis. Oras šiltas, saulėtas, labai 
drėgna. Gautą dienos maistą išdaliname visiems iškylai! 
Liepos 21 d., trečiadienis. Oras šiltas, saulėtas, labai 
drėgna. Gautą dienos maistą išdaliname visiems iškylau
tojams. Kuprinės sunkios: D.Ramanauskas neš 45 svarus, 
T. Dundzila - 40, A. Jučas - 40, M. Matutis ir T. Petry po 
30 svarų ir J. Kazėnas - 25. Žygį pradedam apie 8:00 v.r. 
Šiandienos maršrutas 10 mylių ratas aplink Eden ežerą. Po 
maždaug pusės kelio, teko žygiuoti takais tarp aukštų 
kukurūzų, o ten - nei mažiausio vėjelio. Visų nuotaika pak
ilo pasukus atgal į Hawley kelią, nes Rakas jau netoli. 
Nužygiavom iki “Aušros vartų” rajono galulaukio, ten pa
sistatėm palapines, paruošėm karštus “sloppy Joes” pietus. 
Pavalgę dar spėjom nueiti prie ežero ir ten tik pliūduriuoti 
vėsiam vandeny. Vakarienę paruošti truko kiek ilgiau, bet 
šašlikai su salotomis buvo labai skanu. Vakarinėj stovyklos 
progamoje buvo šakų laužai, tai 13-16 metų skautai ir 
skautės susirinko jūrų skaučių rajone. Vyko įvairūs žaidi
mai, galvosūkiai, o pabaigai kepėmės bananus su šoko
ladu. Ar gali būti geriau? Šį vakarą iš Chicagos atvyko 
brolis Mykolas Saulis, kuris dalyvaus mūsų iškyloje 
paskutines dvi dienas. Trumpas paaiškinimas: Iškylavome 
tris dienas, nes tai yra vienas iš Keliautojo specialybės 
reikalavimų. Taip pat nakvynės vieta turi keistis kas dieną. 
Todėl ir įsirengėm šiai nakčiai kitoj pusėj Rako, ypač, kad 
Philmont stovyklos kalnuose reikės nakvoti vis kitoj vietoj.

Nors lietus lyja, bet mes pasiruošę. Nuotr. v.s. E. Leipaus

Ketvirtadienį, sutvarkę “Aušros vartų” rajone savo 
pastovyklę, nužygiavom į “Lituanicos” virtuvę pusryči
ams. Stovyklos šeimininkas Petras Remeikis supirko 
mums maistą sekančioms dienoms ir matom, kad jau ne
betilps į kuprines, kurios jau ir taip pergrūstos. Teko 
sumažinti kiekį. Apie 8 valandą ryto Edžio Leipaus ir Au
driaus Viktoro vežami išvykome ir už valandos atsiradome 
ant Freesoil ir Elk Trail kelių sankryžos prie įėjimo į North 
Country Trail. Tas takas prasideda net North Dakota val
stijoje ir tęsiasi iki New York valstijos rytinio pakraščio. 
Mums tikra dovana, kad dalis šio tako randasi vos už 25 
mylių nuo Rako. Brolis Edis Leipus (“Bro Ed”) mus nu
fotografavo ir išleido ant tako. Jis taip pat buvo mūsų pa
lydovas, sutikdamas mus tose vietose, kur takas kerta 
didesnius kelius. Žygiuojame - Tomas Dundzila, Donatas 
Ramanauskas, Aleksas Jučas, Mykolas Saulis, TJ Petry ir 
Julionas Kazėnas. Siauras takelis per gražų ąžuolų, pušų, 
klevų mišką. Po kelių valandų susitikome “Bro Ed”, kuris 
mums surado ypatingai gerą vietą papietauti ir pailsėti. Tai 
buvo “Leisure Time Campground”, kur savininkas leido 
pasinaudoti pastoge šalia Seaman ežero. Vos atsiradom po 
pastoge ir pradėjo smarkiai lyti. Karšta Ramen Noodle sri
uba su medžiokline dešra labai gerai mums tiko. Dvi va
landas laukėm tikėdamiesi, kad lietus sustos. Taip nebuvo. 
Užsidėjom lietpalčius, uždengėm kuprines ir tęsiam žygį. 
Iš tikrųjų lietpalčiai mažai padėjo, jau buvom prakaitu per
mirkę, tempdami 40 svarų kuprines. Nakvynės vietą ne
toli McCarthy ežero pasiekėm apie 4:30 p.p. Dar vis lyja. 
Pirmiausia pastatom mūsų mažą pastogę ir po ja sustatom 
dvivietes palapines, lauke greitai patiesiam po brezentą ir 
ant jo jau sustatytą sausą palapinę. Vakarienei rūkyta 
žuvis, makaronai su sūriu ir vietoj arbatos - karštas 
Gatorade. Baigiam valgyti ir susitvarkyti apie 7:00 p.p. 
Vakarinė programa - sausai apsirengti ir miegoti!

Penktadienis. Trečioji žygio diena. Brolis Edis 
parūpino mums šviežių kiaušinių, kurie greitai pavirto į 
kiaušinienę su “breakfast burritos”. Oi, kaip skanu po 
vakar dienos ilgo žygio ir 10-ties valandų poilsio. 8:00 v.r. 
stojame į kelią. Skautai šiandien rimtai žygiuoja. Trumpos 
pertraukos, mažiau kalbų, greitesnis žygio ritmas. Buvo 
gerai sustoti ir pasistiprinti karšta sriuba ir džiovinta jau
tiena (Beef Jerky). Likusias 3-4 mylias nužygiavom per 
maždaug dvi valandas. Apie 2:30 p.p. atsiradome Timber 
Creek Campground prie ŪS 10 greitkelio, netoli Wallhalla 
miestelio ir apie 15 mylių nuo Rako. Brolis Audrius Vik
torą ir mūsų palydovas Edis Leipus parvežė mus į stovyklą 
apie 4 vai. po pietų. Tuoj pastatėm palapines saulėtoj vėli
avų aikštėje, kad išdžiūtų. Po vakarienės - visi po dušais, 
nes šį vakarą šokiai!!! Brolis Rob Young parūpino gerus 
garsiakalbius, o muziką suorganizavo Diana Ra
manauskaitė, Alicija Viktoraitė ir Erika Weir vartodamos 
IPOD technologiją ir mažą kompiuterį. Taip pat Rob 
Young turėjo reikalingą aparatūrą Karaoke dainavimui. 
Prit. skautai smagiai padainavo keletą Karaoke dainų. 
Linksminomės iki vidurnakčio.
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Šeštadienį visa stovykla miega iki 9 valandos ryto. Po 
pusryčių pakartojame užsiėmimą, kaip galąsti peilius ir 
kirvius, kaip skaldyti šakas, kaip užkurti laužą lietui ly
jant. Paruošę kurą, nunešėm Į mūsų nakvynės vietą 
“Aušros vartų” rajone ir sustatėm pavyzdinį lauželį. Po 
pietų, apsirengę uniformas, grįžome prie to lauželio ir ten 
brolis Julionas Kazėnas davė prit. skauto įžodį, [žodyje 
dalyvavo: Donatas Ramanauskas, Tomas Dundzila, 
Antanas Dundzila (buv. LSS Tarybos Pirmininkas, Tomo 
tėvelis), Juozas Kapačinskas, Edis Leipus, Vytenis 
Lietuvninkas, Aleksas Jučas, Martynas Matutis, Teriukas 
Petry ir įžodį duodantis, brolis Julionas. Labai gera nuo
taika. Brolis Julionas, gyvendamas Floridoje, daug ką 
turėjo išmokti ir atlikti namuose ir per e-paštą, o prak
tiškus uždavinius - stovykloje. Bravo, Broli Julionai! Po 
įžodžio - poilsis. Buvom nuvargę po ilgo žygio ir šokių... 
Bet poilsis buvo trumpas, nes prit. skautai turėjo atlikti 
tarnybą per vakarienės laikotarpį. Vos suspėjom virtuvę 
sutvarkyti ir nuskubėti į didįjį vėliavų nuleidimą. Ten 
v.s. Edis Leipus perdavė “Lituanicos” tunto vėliavą ir tun- 
tininko pareigas s.v. Dainiui Dumbriui, o ps. Rasa 

Ramanauskienė “Aušros vartų-Kernavės” tunto tun- 
tininkės pareigas perdavė s. Aušrai Jasaitytei-Petry. Vakar
inė programa - didysis bendras laužas buvo labai smagus 
ir gražus, ypač kai laužo pradžioje dainas ir šūkius pravedė 
vilkiukai ir paukštytės, besiruošdami laužavedžių spe
cialybei.

Ankstų liepos 25 d. sekmadienio rytą du prit. skautai 
Aleksas Jučas ir Martynas Matutis davė skauto vyčio įžodį. 
Valio naujiems skautams vyčiams! Jie toliau stovykloje vedė 
prit. skautų programą, tęsė Gamtosakos rinkėjo specialybės 
uždavinius. Antrą stovyklos savaitę vyko sporto šventė, 
šaudymas, tęsiami įvairių specialybių uždaviniai. Penktadi
enis - susitvarkymo diena. Išardom įrengimus, sulankstom 
palapines, viską sudedam po valgyklos pastoge. Vakarinė 
programa - uždarymo šokiai. Nors ir smagu, bet kartu buvo 
ir griaudu, kai prasidėjo daina “American Pie”, kuria 
tradiciniai užbaigiam šokius Rako stovyklavietėje. Šeštadi
enį suvažiavo tėveliai pasiimti vaikus, užbaigom 2010 metų 
“Gintaro” stovyklą.

v.s.fil. Donatas Ramanauskas

“Aušros vartų-Kernavės” tunte

"Jūratės ” draugovei bus trys geltonšlipsės. Valio!

“Aušros vartų-Kernavės” skaučių tunto tuntininkė ps. Rasa 
Ramanauskienė 2010 m. vasaros stovykloje, Rakė, 
užbaigė savo dviejų metų kadenciją ir perdavė tuntininkės 
pareigas s. Aušrai Jasaitytei-Petry.

O ką gi veikė per tuos du metus sesė Rasa? Tiksliau 
sakant - AVK ? (taip Chicagoje įpratom sutrumpintai 
vadinti “Aušros vartų-Kernavės” tuntą)

“Štai”, sako sesė Rasa - “AVK vienetai gyvuoja 
Jaunimo centre, Chicagoje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte ir pereitais metais įkūrėme naują draugovę prie 
“Rasos” lituanistinės mokyklos Naperville mieste”. Daug. 
Visos sueigos vyksta po lituanistinių mokyklų pamokų 
šeštadieniais.

Jaunimo centre, Chicagoje, liepsnelių, paukštyčių 
ir skaučių “Dubysos” draugovei vadovauja d-kė ps. Lilė 
Gelažis-Kerelienė su pavaduotojomis Alina Meilyte, Tini 
Burokaite, Ramune Papartiene ir Natalija Padalino.

PLC, Lemonte, Liepsnelių ir giliukų vadove 2008- 
2010 m. buvo Vilija Januškytė-Garbonkienė, o šiems mok- 
slo/veiklos metams - Nida Biknevičiūtė-Petronienė. Sesė 
Audra Lintakienė sukūrė šį būrelį. Paukštyčių “Saulučių” 
d-vės draugininkėmis buvo vyr.sk. Julytė Ozers, vyr. sk. 
Natalija Vaznclytė ir vyr.sk. Darija Siliūnaitė. Šiems 
metams - vyr.sk. Rima Lintakaitė ir vyr.sk. Alicia 
Viktoraitė. Skaučių “Šešupės” draugovės d-kės, jau keli 
metai, ps. Žiba Kairytė-Lapp ir ps. Dalia Stropienė, 
pavaduotoja - vyr.sk. Carina Ozers. Prit. skaučių “Živilės” 
draugovei vadovauja s. Audra Lintakienė ir s. Aušra 
Jasaitytė-Petry. 2008-2009 m. vyr. skaučių kandidačių
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Žymenis Natalijai Vaznelytei ir Darijai Siliūnaitei 
prisegatuntininkė Rasa Ramanauskienė ir 
JAV Vidurio rajono vadė Dana Mikužienė. Skaitomi įsakymai

“Aušros vartų-Kernavės” t. tuntininkė
ps. Rasa Ramanauskienė, v.s. Vanda Aleknienė ir 
v.sl. Rima Lintakaitė.
“Knygnešių” būreliui vadovavo s. Loreta Jučienė 
su s. Alvida Rukuižiene, o šią vasarą vyr. skautės 
įžodį davusioms “Šatrijos Raganos” būreliui irgi s. 
Loreta Jučienė ir s. Dana Mikužienė.

Pernai įsteigtoje “Jūratės” draugovėje, 
Naperville, įsiregistravo 11 sesių. Jų pirmoji 
vadovė buvo Alytė Richards, jai padėjo s. Renata 
Borucki, tuntininkė s. Rasa Ramanauskienė su 
dukra vyr.sk. Regina. Gegužės mėn. tunto sueigoje 
naujos lietuvaitės skautės davė paukštyčių ir 
skaučių įžodžius. Šiais metais draugininke bus sesė 
Renata Borucki, kuri darbuosis su paukštytėmis, 
vyr.sk. Regina Ramanauskaitė - su skautėmis, o 
sesė Rasa - su prit. skaute.
“Aušros vartų-Kernavės” tuntui priklauso keli jau 
daug metų gyvuojantys vyr.skaučių/skautininkių 
būreliai. “Mūsų būreliai prisideda prie tunto veik
los išlaikymo savo dideliu darbu Kalėdinėje ir 
Kaziuko mugėse. Jų piniginė pagalba tuntui yra 
labai vertinga - galėjom nusipirkti naujų palapinių, 
palengvinome skautėms su mokesčiais už iškylas 
bei lavinimo kursus” - džiaugiasi sesė Rasa, prisi
mindama ryškesnes iškylas Brookfield zoologijos

sode, jodinėjimo, čiuožimo Chicagos Garfield parke, slidinėjimo Wis- 
consine, “Paslapčių ieškonės” Toronte, Kanadoje, kelionės dviračiais 
į Raką, naktinę iškylą Chicagos Science and Industry muziejuje, bei 
Gintaro vadovių mokyklos stovykloje, Romuvoje 2009 m.

“Aušros vartų-Kernavės” tuntas turi savo tinklapį www.avk-tun- 
tas.org, kurį sukūrė s.fil. Audronė Matulienė ir jį prižiūri. Sesė Au
dronė taip pat paruošė ir Rako stovyklavietės tinklapį www.rakas.org 
Tinklapių pagalba yra didelė, labai greitai ir lengvai vadovėms ir tė
vams būna perduodamos žinios, registracijų raštai ir kt.

ps. Rasos Ramanauskienės “tunto sargybos metu”, pagal popu
liarų posakį, vyko dvi vasaros stovyklos Rako stovyklavietėje. Į abe
jas stovyklas buvo kviestos ir atvyko skautės iš “Neringos” tunto 
Clevelande. “Vytis” stovykloje 2009 m. “Laisvės piliečių” AVK pas- 
tovyklės viršininke buvo vyr.sk.fil. Audra Brooks. Šių metų “Gintaro” 
stovykloj AVK “Jūratės” pastovyklės viršininke buvo vyr.sk. Rita 
Stončienė, komendantės - vyr. skautės Renė Andriušytė ir Alicia Vik- 
toraitė, paukštyčių vadovė - vyr.sk. Neris Klimaitė iš Cleveland, 
skaučių - vyr. skautės Natalija Padalino, Regina Ramanauskaitė ir 
Krista Plačaitė, prityrusių skaučių - vyr. skautės Ramunė Bartuškaitė 
ir Monika Juodišiūtė, abi iš Cleveland. Kitos vadovės stovykloje - 
vyr.sk. Julytė Vallee, vyr.sk. Rima Lintakaitė, s. Loreta Jučienė, s. 
Dana Mikužienė, s. Aušra Jasaitytė-Petry, vyr.sk. Lydija Viktorienė, 
ps.fil. Audra Brooks, vyr.sk. Alina Meilytė. “Gintaro” stovyklos jaunų 
šeimų pastovyklės vadovės - vyr.sk.v.sl. Judita Urbaitė-Hoch ir ps. 
Julija Valaitytė-Deuschle.

Stovykloje šiais metais buvo naujovių. Geltonšlipsiai ir vyresni 
maistui naudojo savo indus, kuriuos patys išplaudavo. Sutaupė ir 
pinigų, ir gamtai buvo mažiau žalos nuo išmetamų plastmasinių 
lėkščių. Džiaugėsi naktine programa - smagūs laužai, nepaprastai 
linksmi šokiai, net į lietuvių kalbą išverstas filmas “Ice Age 2”. Sporto 
šventė vyko pagal “FIFA” - pasaulinių futbolo varžybų temą. Pagal 
amžių sudarytos mišrios skiltys pasirinko kitų valstybių vardus, sukūrė 
tinkamus šūkius, kiekvienas dalyvis gavo “medalį”. Sesės Regina ir 
Diana Ramanauskaitės kiek pakeitė rytinę mankštą. Iš anksto paruošė 
namuose muziką ir linksmu šokiu buvo pradedamos stovyklos dienos.

Kad ir toliau būtų graži mūsų sesių veikla!
Alė Namikienė

(Nuotraukos iš tunto sueigos 2010 m. gegužės 8 d. Lemonte)
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Rekordinė iškyla kanojomis

Rekordą pasiekę!

2010 m. liepos 10 d. Chicagos vyresni skautai (skautai 
vyčiai, gintarės, vyr. skautės ir jūrų budžiai) susirinko 
Willow Springs priemiestyje s.fil. Ričardo Chiapetta 
organizuotai iškylai kanojomis Des Planes upe. Daly
vavo vyr. skautės Renė Andriušytė, Julija Vallee ir Rasa 
Milo, gintare Aida Žygaitė, j.b/s.v. Edis Brooks, skau
tai vyčiai - Andrius Tamulis, Viktoras Jučas, Justinas 
Andriušis, Dainius Dumbrys, Rytis Dumbrys ir Ričar
das Chiapetta.

Apie 9 vai. ryto nuvykom į Willow Springs mi
estelio Columbia Woods mišką. Karšta ir saulėta diena. 
“Will-U-Canoe” kompanijos atstovas paaiškino apie 
nustatytą maršrutą. Pasakė, kad plauksime maždaug 
13.5 mylių, praplauksime 5 tiltus ir, kad iškyla turėtų 
užtrukti apie 5-6 valandas ir baigtis Isle de Cache sa
loje, Romeoville miestelyje. Sakė, kad pamatysime 
mažą iškabą, nurodančią kelionės pabaigą. Kartais 
gyvenime ne viskas vyksta pagal planą...

Iš pradžių lengviai plaukiam, upė rami. Patepam 
odą kremu nuo saulės, vaišinamės sumuštiniais, užsige- 
riam iš baklagių ir net muzikos pasiklausom iš brolio 
Viktoro baterijinio radio. Džiaugiamės gamta. 
Priplaukiam pirmą tiltą (Route 83). Prie antro tilto upė 
labai susiaurėja ir negili. Brolių Edžio ir Ryčio kanojus 
užkliuvo ant akmens, jie heroiškai iššoko ir kanojų nu
traukė. Plaukiam tolyn!

taip arti vienas kito - ar skaitosi du tiltai ar 
vienas? Nustembam ant sausos medžio 
šakos pamatę tupintį erelį. Praplaukėm 
penktą tiltą ir jokios iškabos nematėm... 
Žiūrim į laikrodžius. Plaukiam dar tik tris 
su puse valandų, reikia tęsti toliau iki tų 
penkių ar šešių valandų...

Už pusvalandžio - dar vienas tiltas. 
Prie jo skersai upę vandeny guli medis. 
Pirmieji priplaukė sesė Rasa ir brolis 
Dainius ir bando atsargiai kaip nors 
praplaukti. Užkliuvo. Brolis Dainius neat
sargiai atsistojo kanojoj (tsk, tsk, tsk) ir 
bandė pasistumti atgal. Nepavyko. Rasa jį 
apibarė, kol kanoja nuslydo nuo medžio, 
(autoriaus pastaba: Rasa ir Dainius yra 
jaunavedžiai nuo š.m. rugsėjo 18 d. Sėk
mės!) Sekantieji - broliai 
Andrius ir Ričardas bandė greitai 
perplaukti kliūtį. Irgi nepavyko. Po daug 
pastangų praplaukėm tą tiltą.

Žiūrim - pakrantėj senelis su anūke 
meškerioja. Klausiam jį ar dar toli Isle de Cache. Jis at
siliepia, kad reikia dar toliau paplaukti. Plaukiam. 
Kažin, ar senelis suprato mūsų klausimą, ar mus tik ap
gavo?...

Upė sriauni ir visai negili. Akmenys daužo kanojų 
dugną. Graži gamta po truputį dingsta, matom fabrikus 
pakrantėse. Kelios didelės žuvys iššoka iš vandens. 
Praplaukiam dar vieną tiltą. Laikrodis rodo, kad mes 
upe jau šešias valandas plaukiam. Brolis Ričardas nus
prendė, kad nebesaugu čia plaukti, gal jau esame 
praplaukę iškylos pabaigos punktą. Sustojam pakrantėj 
ir skambinam kanojų kompanijos atstovui. Kai išgirdo 
kur mes esam, labai nustebo ir uždraudė toliau plaukti 
- nesaugu! Sako, kad per jo ilgą patirtį, niekas taip toli 
nėra nuplaukęs! Po kiek laiko atvažiavo sunkvežimis 
su priekaba ir “limuzinas” (tai gražesnis sunkvežimis). 
Padėjom darbininkams išimti kanojas iš upės, o limuz
inas parvežė mus atgal į Willow Springs.

Brolio Ričardo namuose atsigavom po ilgos ke
lionės. Gardžiai vaišinomės ant anglių keptais kotle
tais, dešrelėmis ir žuvimi (iš krautuvės, ne iš Dės
Plaines upės). Pabendravom ir pasijuokėm besididži
uodami, kad mes, Chicagos lietuviai skautai, pasiekėm 
“Will-U-Canoe” kompanijos Des Plaines upe rekordą
ilgiausiai kelionei! Hip, valio!

Brolis Ričardas Chiapetta

Po kiek laiko pakilo vėjas, pučia mums į veidus, 
sunkiau plaukti. Praplaukėm trečią tiltą... ketvirtą... Jie
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Šimtmečio šventėje

Tik atvykus į BSA Šimtmečio šventę, Northerly Island, Chicagoje - 
Regina Ramanauskaitė, Rimvydas Šoliūnas, Antanas Riškus, Diana Ramanauskaitė, 
Kovas Rugienius,Aleksa Rugieniūtė.
Š.m. rugsėjo 18 ir 19 dienomis Amerikos skautų šimtmetį 
Chicagos ir apylinkių skautai susirinko švęsti Northerly 
Island saloje, Michigan ežero pakrantėje, netoli Chicagos 
miesto centro. Šventė pavadinta “ScoutFEST 100”. Tokia 
svarbi Chicagos vietovė šventei parinkta, kad parodytų vi
suomenei jog Amerikos skautai stipriai gyvuoja, ir duoti 
progą skautams susirinkti, pasididžiuoti ir smagiai, skau
tiškai praleisti savaitgalį. Tai pirmas kartas, kada Chica
gos miestas davė leidimą skautiškai šventei tokioje vietoje.

Šventėje dalyvavo ir lietuviai skautai iš “Lituanicos”, 
“Aušros vartų-Kcrnavės” ir “Nerijos” tuntų - s.v. Donatas 
Ramanauskas (prit.skautų draugininkas), s.v. Robertas 
Vitas (prit.skautų d-ko pavaduotojas), s.v. Rimvydas 
Šoliūnas, prit.sk. Antanas Riškus, prit.sk. Kovas 
Rugienius, prit.sk.kand. Paulius Vitas, vyr.sk. Linda 
Rugienienė, vyr.sk. Regina Ramanauskaitė, vyr.sk. Diana 
Ramanauskaitė ir jūrų skautė Aleksa Rugieniūtė.

Mūsų grupė iš Geneva miestelio 45 mylias Metrą 
traukiniu važiavom į Chicagos centrą ir tada su visu turtu 
kuprinėse (palapinės, maistas, gėrimas, miegmaišiai) 
žygiavom apie 3.5 mylių iki “ScoutFEST 100” vartų. 
Rugienių šeima j miestą atvyko automobiliu, bet mašinai 
vietą gavo dviejų mylių nuotoly. Antaną Riškų brolis 
Paulius atvežė po jo futbolo rungtynių. Visiems teko 
žingsniuoti su sunkiomis kuprinėmis per gana smarkų lietų, 
bet niekas nepasidavė, nenustojo vilties. Tai tikras skautų 
aštuntojo įstato praktiškas įgyvendinimas. Kai buvo laikas 
statytis palapines, lietus nustojo, dangus prašviesėjo.

Northerly Island stovyklavietė buvo paskirstyta į ke
lias dalis. Vienoje buvo skautiška mugė su įvairiais 
užsiėmimais, kaip aitvarų aikštė, aukštos sienos laipio

jimui (rock climbing), virvinis 
tiltas ir kt. Apart to buvo palap
inės, kuriose buvo galima 
sužinoti ir net nusipirkti įvairius 
skautavimui reikmenis. Būstinė 
buvo įrengta didžiulėje cirko 
palapinėje. Joje buvo parduodami 
šventės simboliu pažymėti 
marškiniai, švarkeliai, špilkutės ir 
t.t. Ten ir maistą galėjome pirkti, 
nes stovyklavietėje buvo 
draudžiama kūrenti bet kokią 
ugnį virimui ar pasišildymui. Kita 
ScoutFEST 100 dalis - palapinių 
miestas, kurioje įsirengė 
milžiniškas skaičius skautiškų 
vienetų. Mūsų mišrus vienetas 
įsikūrė “K” pastovyklėje.
Programa dienos metu buvo 

dviejų rūšių. Vienetai visą dieną 
galėjo užsiiminėti skautiškoje

mugėje, arba dalyvauti net trejose mieste ieškonėse ar 
iškylose pritaikytose pagal skautų amžių. Mūsų sesės nu
tarė ištirti Michigan gatvę nuo Roosevelt į šiaurę iki On
tario gatvės. Broliai pasirinko ieškonę/iškylą, kuri vadinosi 
“Geocache Chicago”. Cook County Sheriff autobusais 
Geocache dalyviai važiavo iš stovyklos į ieškonės pradžią 
Michigan ir Jackson gatvių sankryžoje. Jau buvome 
pasiėmę vieną GPS (Global Positioning System) aparatą 
ir uždavinio paaiškinimą, kuriame buvo surašyta net 18 
vietų Chicagos mieste. Vietas reikėjo surasti vartojant in
formaciją apie tų vietų istoriją surašytą įvairiuose 
galvosūkiuose, kuriuose buv surandama ir sekančioji 
aplankytina vietovė. Gan sunkiai sekėsi. Gal todėl, kad 
labai apsiniaukęs dangus ir aukšti dangoraižiai trukdė 
satelito signalus Į mūsų GPS aparatą. Bet mes nepasi- 
davėm. Per dvi valandas suradom net šešias vietoves ir 
užsitarnavome GARMIN kompanijos (gaminančios 
GPS aparatus) specialiai “ScoutFEST 100” pagamintus 
medalius.

Baigę Geocache uždavinius, susitikom mūsų seses ir 
visi kartu pavalgėm vakarienę “Subway” sumuštinių 
restorane Roosevelt ir Michigan gatvių sankryžoje. 
Sušilom, o lauke dar apsiniaukę, vėjuota, vėsu - apie 55- 
60 F. Broliai Robertas ir Paulius Vitai išvyko namo, o 
likusieji žygiavom atgal į Northerly salą. Sugrįžę, sesė 
Regina ir brolis Donatas atsistojo į eilę užimti vietas 
vakarinei programai, kuri vyko Charter One paviljone, o 
kiti ėjo į palapines persirengti į sausus, šiltus drabužius. 
Vietas vakarinei programai gavome arti, šeštoje eilėje nuo 
scenos centro. Programa buvo įdomi ir įvairi. Pirmiausia 
pagrindinis šventės organizatorius John Chuchla pristatė
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Chicagos centre, Michigan ir Roosevelt gatvių kryžkelėje: 
Rimvydas Soliūnas, Donatas Ramanauskas, Diana Ramanauskaitė, 
Regina Ramanauskaitė, Aleksa Rugieniūtė, Antanas Riškus, 
Kovas Rugienius, Linda Rugienienė, Robertas Vitas, Paulius Vitas.

komitetą, prieš keturis metus pradėjusį organizuoti šią 
šventę. Robert Fioretti (2nd Ward Alderman) perskaitė 
Chicagos miesto proklamaciją, kad 2010 m. rugsėjo 18 d. 
yra “ScoutFEST 100”diena. Svarbu paminėti, kad 
R. Fioretti irgi buvo skautas, Erelio laipsnio. Jis labai 
padėjo organizatoriams prastumti leidimus per įvairius 
Chicagos miesto departamentus, kas gali būti komplikuo
tas ir nelengvas darbas.

Pasibaigus sveikinimams ir kalboms, prasidėjo meninė 
dalis. Pirmieji pasirodė ugnies šokėjų grupė 
“Pyrotechniq”. Šis ansamblis vartoja liepsnojančius in
strumentus (lazdas, lankus, virves), juos įpindami j lotynų 
- latin salsa, tango šokius bei “techno” muziką. Kartais 
baisu žiūrėti, nes atrodo, kad šokėjai tikrai uždegs vienas 
kitą savo ugnimi. Vakaro tamsumoje atrodė magiškai. Po 
“Pyrotechniq” pasirodymo sekė rock stiliaus grupės 
“Smashmouth”, Įsikūrusios prieš 20 m., programa. Jų 
muzika jaunimui yra gan gerai žinoma, ypač po to, kai 
viena jų atlikta daina - “I’m a Believer” buvo panaudota 

“Shrek” filmoje. Truputį po 8 v.v. grupė 
pradėjo savo programą grodami publikai ži
nomas dainas. Programai įpusėjus, dain
ininkas Steve Harwell padarė staigmeną 
keletą jaunų skautukų pakviesdamas į sceną, 
kur jiems buvo užduota išmokti paprastus gi
taros akordus, vargonų gaidas, būgno mušimą 
ir užbaigti grupės dainą. Antram pasibendrav- 
imui jis pakvietė net 20-30 skautukų į sceną 
pašokti kol grupė dainavo vieną dainą. Į kon
certo pabaigą, lietui vėl pradedant lynoti, 
Steve nulipo nuo scenos, atsistojo pačiam 
paviljono centre tarp skautų ir visi kartu 
dainavo dainą “I’m a Believer”. Koncerto 
pabaigai Steve vėl pakvietė grupę skautų į 
sceną paskutinei dainai, jų didžiausiam “hit” 
- “All-Star”. Tikrai atrodė, kad “Smash- 
mouth” grupei buvo tiek pat smagu dainuoti 
skautams, kaip ir skautams, kad buvo smagu 
jų klausytis ir žiūrėti.

Paskutinė vakaro programos dalis buvo 
“fireworks”. Visa masė skautų iš paviljono 
tvarkingai nuėjo ir susėdo Michigano ežero 
pakrantėje. Buvo galima matyti visas spalvas, 

girdėti visą triukšmą. Iššovimai/sprogimai užsitęsė visą 
pusvalandį ir labai įspūdingai užbaigė Amerikos skautų 
100 m. Sukakties dieną.

Sekmadienį kėlėmės 6 vai. ryto. Oras buvo gražiai 
išsipagiriojęs, nereikėjo vynioti šlapių palapinių. Paval
gėm paprastus riestainių, “trail mix”, Capri-Sun gėrimo 
pusryčius. Prieš apleisdami mūsų pastovyklę, sustojome į 
ratą sukalbėti rytines maldas “Tėve, mūsų” ir skautų rytinę 
maldą - Dieve duok, kad šiandien būčiau geresnis negu 
vakar buvau. Palinkėjom viens kitam ramybės, ir kuprinės 
vėl ant pečių kelionei į namus.

Baigiant, verta paminėti, kad ši didžioji šventė buvo 
gražiai suorganizuota. Ir malonu, kad nors mūsų - lietuvių 
skautų skaičius yra nedidelis, bet galėjome prisidėti prie 
šio įspūdingo skautiško įvykio.

Donatas Ramanauskas
Nuotraukos v.s.fil. D. Ramanausko

Mūsų šventė
Š.m. rugpjūčio 26 d. išaušo nepaprastai graži diena. 
“s.Juzės Daužvardienės” vyr. skaučių būrelis švenčiam 35 
metų gyvavimo sukaktį ir taip pat prisimenam buv. LR 
Generalinę garbės konsulę Juzę Daužvardienę mirusią 
prieš 20 metų.

Anksti iš ryto būrelio narės į Ateitininkų namus, 
Lcmonte, suvežė maistą, gėrimus, baigė sutvarkyti salę 
iškilmingai šventei ir išskubėjo į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją šv. Mišioms. Prieš altorių padėjom Konsulės nuo

trauką ir žydinčią raudoną rožę. Pirmas misijon atvyko 
Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininkas v.s. Gintas 
Taoras. Tuoj sulaukėm ir buv. LR Generalinio garbės kon
sulo Vaclovo Kleizos su žmona Asta. Nekantriai laukiam 
dabartinės LR Generalinės konsulės Skaistės Aniulienės. 
Baiminamės ar neįvyko kokia avarija ir labai apsidžiau- 
giam pamatę ją ateinant; pasirodo - ji vos surado vietą 
mašinai pastatyti. Skubam į bažnyčią, nes brolis kun. 
Antanas Saulaitis SJ jau laukia pradėti šv. Mišias.
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Skurdybėje ir draugystėje kartu 35 metus! “s. Juzės Daužvardienės ” 
būrelis: ps. Alė Razmienė, v.s. Adelė Grinienė, v.sl. Vida Jesewitz, 
v.sl. Daiva Bakšienė, ps. Roma Norkienė, v.s. Dalė Gotceitienė, v.sl. 
Aldona Urbienė, s. Birutė Sasnauskienė, s. Irena Valaitienė, 
ps. Aristidą Parakininkienė, s. Aurelija Vaičiulienė, ps. Jūratė Zelba.

Po pamaldų turėjom progą 
pasikalbėti su gerb. Konsule. Ji 
minėjime negalės dalyvauti, nes 
turi kitų įsipareigojimų. Mūsų 
būrelio vardu jai įteikiau 
“Lietuvių Skaučių Seserija” 
knygą su sveikinimu, o Konsule 
man įteikė “Millennium of 
Lithuania” ir sveikinimą, kuris 
minėjime buvo perskaitytas. 
Palydėjus Konsulę iki mašinos, 
skubinausi į Ateitininkų namus 
ir ten nuvažiavus, vos radau 
vietą pastatyti savo mašiną.

Ateitininkų namai - pilni 
svečių. Būrelio sesės visus 
vaišina. Daugelis domisi s.fil. 
Aurelijos Vaičiulienės paruošta 
nuotraukų, knygų bei žurnalų 
parodėle apie a.a. Juzę Dauž- 
vardienę. Stalą puošia medžio 
šaka su baltais (Juzės Daužvar
dienės sugalvotas paprotys) v.s. 
Alės Namikienės vertais šiaud
inukais, o virš podiumo kabo gražus, didelis “sodas”. 
Oi, kaip gera būti kartu.

Mūsų tarpe - LR Generalinis garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, p. Asta Kleizienė, LSS Tarybos 
pirmininkas v.s.fil. Gintas Taoras, buv. Vice konsule 
Marija Krauchunienė, JAV Vidurio rajono vadė j.s. 
Dana Mikužienė, buv. Skaučių Seserijos Vyr. skau- 
tininkės v.s. Irena Kerelienė ir v.s.fil. Rita 
Penčylienė, buv. Brolijos Vyr. skautininkas v.s. Ged
iminas Deveikis, Chicagos-Lemonto skautų ir 

Sukaktuvių šventė pradedama šv. Mišiomis.

skaučių vadovai, daug vyr. skaučių ir svečių. 
Stoju prie mikrofono pradėti šventę. Lietu
vos Himnas taip gražiai skamba, net ašarą iš
traukia. Mūsų pirmininkas Gintas Taoras 
pasveikino “s.J.Daužvardienės" būrelį 35-tos 
sukakties proga, padėkojo už surengtą 
minėjimą ir linkėjo dirbti toliau sekant Kon- 
sulės pavyzdžiu. LR Generalinis garbės kon
sulas V. Kleiza gražiai prisiminė kaip mūsų 
Sesė Daužvardienė buvo vertinama ir ger- 
biama visų kitų konsulų, o Vice konsule M. 
Krauchunienė priminė, kad Konsule Dauž
vardienė gimė Amerikoje, lietuviškoje 
šeimoje, kur tėveliai vis ragindavę kalbėti li
etuviškai. Taip kaip ir mūsų tėvai, kad mus 
mokė, ir kaip mes savo vaikus vis grasin- 
davom “kalbėk lietuviškai!” Tik ne visuomet 
buvo tokie geri rezultatai.

v.s. Adelė Izokaitienė Grinienė paskaitė 
apie s. Juzės Daužvardienės skautišką gyven
imą, s.fil. Aurelija Vaičiulienė papasakojo

mūsų skautišką “kelionę” nuo 
“Laumių” iki Juzės Daužvardi
enės vardo būrelio, ps. Alė 
Razmienė perskaitė raštu 
gautus sveikinimus iš LSS 
Vyriausios skautininkės s.fil. 
Rūtos Baltaduonytės-Lemon 
(Kanadoje), LR Generalinės 
konsulės Skaistės Aniulienės, 
“Emilijos Platerytės” vyr. 
skaučių būrelio. “Juzės Augus- 
taitytės Vaičiūnienės” vyr. 
skaučių būrelis prie sveikinimo 
pridėjo ir 110.00 dol. “Aušros 
vartų” pastovyklės remontui 
Rako stovyklavietėje.

Šventės proga vyko ir ap
dovanojimai. LSS Tarybos 
pirmininkas G. Taoras Lelijos 
ordiną įteikė v.s.fil. Ritonei Rudai- 
tienei, o 50 metų Skautavimo 
ženkliukus - “s.Juzės Daužvar
dienės” būrelio narėms: Daivai 
Bakšicnei, Dalei Gotceitienei,

Adelei Grinienei, Vidai Jesewitz, Romai Norkienei, 
Aristidai Parakininkienei, Alei Razmienei, Aurelijai 
Vaičiulienei, Irenai Valaitienei ir Jūratei Zelba. 
“Aušros vartų-Kemavės” skaučių tunto tuntininkė s. 
Aušra Jasaitytė-Petry mūsų būrelio sesę Aldoną 
Urbienę apdovanojo Tėvynės Dukros žymeniu. Ra
jono vadei j.s. Danai Mikužienei iškvietus visas 
būrelio nares į priekį, s. fil. Renata Ramanauskaitė- 
Borucki įteikė kiekvienai jos sukurtas “shadow box” 
su žalia rūtele ir įrašytu vyresniosios skautės įžodžiu.
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Svečius - buv. LSB Vyr. skautininką v.s. Gediminą Deveiki, 
LSS Tarybos pirmininką v.s.fil. Gintą Taorą, p. Astą 
Kleizienę ir LR Generalinį garbės konsulą Vaclovą Kleizą 
misijoje pasitiko v.s. Dalė Gotceitienė.

Prieš pradedant programą, pirmoje eilėje “Aušros 
vartų-Kernavės" tunto tuntininkė s. Aušra Jasaitytė- 
Petry, “s. Juzės Daužvardienės" būrelio vadovė v.s. 
Dalė Gotceitienė, dr. Indrė Rudaity tė-Jeske, v.s.fil, 
Ritonė Rudaitienė, Teodoras Rudaitis. Toliau - ps. 
Barienė, v.s.fil. Donatas Ramanauskas, v.s. Vanda 
Aleknienė, fid. Šarūnas Rimas.

Visos sesės! Mamos skautininkės su dukromis ir dukraitėmis: s. Aurelija Vaičiulienė, anūkė Viviana Didžbalytė, v.sl. Ilona 
Vaičiulytė-Didžbalienė, ps. Jūratė Zelba ir dukra ps.fil. Rima Zigaitytė, ps. Alė Razmienė ir dukra ps.fil. Ramona 
Žemaitienė, s. Irena Valaitienė, v.s. Albina Ramanauskienė, ps.fil. Julija Valaitytė-Deuschle, s.fil. Renata Ramanauskaitė- 
Borucki, v.sl. Viktoria Leiva ir mama v.s. Adelė Grinienė, ps.fil. Tina Antanaitytė-Buntinienė, ps. Onutė Antanaitienė, 
Ellen Marytė Ward, v.sl. Julia Gotceitaitė-Ward, v.s. Dalė Gotceitienė, psi. Olivia Petry, s. Aušra Jasaitytė-Petry.

Buvome labai sujaudintos jos dovanėle, s.fil. Aurelija Vaičiulienė su būrelio sesėmis padarė didelę staigmeną 
sesei Alei Namikienei ir man. Pavadinusi mus Alpha ir Omega, įteikė gėlių puokštes. Mudvi buvom arti ašarų, 

kad mūsų darbai vertinami ir, kad esame mylimos. 35-tos sukakties proga 
mūsų būrelį sveikino, gėlėmis bei dovanėlėmis apdovanojo “Mirgos”, 
“Kun. Gražinos”, “Sofijos Čiurlionienės”, “Verpsčių” ir “Sutemų” būreliai, 
“Nerijos” jūrų skaučių tuntas, “Lituanicos” skautų tuntas.

Vyr. skaučių/skautininkių būreliai - “Mirgos”, “S. Čiurlionienės” ir 
“Kun. Gražinos”, v.s. Sofija Jelionienė, v.s. Alė ir v.s. Vytautas Namikai 
ir ps.fil. Jūratė Namikaitė ir Larry O’Brien šventės proga skyrė aukas 
įrašyti Juzės Daužvardienės vardą į Lietuviškosios skautybės fondą su 
$220.00 suma.

Viešnios ir svečiai neskubėjo 
skirstytis. Skautiškais prisimini
mais dalinasi s. Valė Plepienė 
(pirmosios Chicagoje skautų,-ių 
skilties skautė 1948 m.), “Skautų 
aido ” bedradarbė v.s.fil. Ritonė 
Rudaitienė ir buv. “Skautų aido ” 
redaktorė v.s. Sofija Jelionienė.

Minėjimą baigėme dainuodami “Lietuva brangi”. Visų akyse 
spindėjo meilė Lietuvai ir vienas kitam. Dar kvietėm svečius prie mūsų 
keptų tortų ir kitų skanumynų. Girdėjau daug gražių žodžių apie šią 
šventę, buvo malonu visiems susitikti ir pabendrauti. Ačiū visiems, taip 
gražiai dalyvavusiems, ačiū mieliems fotografams Vicki Niaurienei ir 
Jonui Maleiškai padariusiems ir dovanojusiems mums nuotraukas, o 
mano - “s. Juzės Daužvardienės” būreliui lieku amžinai skolinga!

v.s. Dalė Gotceitienė
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Su rudens spalvomis - atgal į Raką
2010 m. rudens iškylą į Raką niošėm kartu su gel- 
tonšlipsių draugove. Pasaulio lietuvių centre spalio 
22 d. susirinkom apie 6 v.v. Brolis Aldis Liubinskas 
pakrovė dalį turto į savo minivan, Vytenis Lietu
vninkas sudėjo maistą, o Donatas Ramanauskas 
paruošė kelionei mikrobusą.

Iškylos dalyviai: prit. skautai - Adomas Kelpša, 
Kovas Kulbis, Vidas Kulbis, Matas Lapkus, Zenius 
Liubinskas ir Jonas Majauskas; vadovai - Donatas 
Ramanauskas, Aldis Liubinskas, Juozas Kapačinskas, 
Tadas Kulbis, Vytenis Lietuvninkas, Linas Sutkus, 
Audrius Alcksiūnas ir Andrius Markulis. Skautai - 
Kęstutis Kelečius, Mantas Motikaitis, Matas Stankus, “Sutelk mus, Viešpatie, burin, padangėj Tavo atviroj...
Matas Skerbedis, Vytas Stankus, Audrys Kelečius ir
Vilius Buntinas; vadovai - Robertas Blinstrubas, Arūnas Buntinas, Linas 
Kelečius, Andrius Stankus ir KazysMotikaitis.

Visas karavanas iš PLC pajudėjom apie 7 v.v. Nors tarpais truputį ly
nojo, bet vairuoti netrukdė. Trumpam sustojom pavalgyti McDonald’s 
restorane, o Grand Haven miestely prisipylėm benzino. Rako stovyklavi
etės vartus pasiekėm apie 1 v.r. Žemė šlapia, be dar nelyja. Laimingi pa
sistatėm palapines ir kritom miegoti jau po 2 vai. nakties.

Šeštadienį keliamės 6 v.r. ir tuoj žygiuojam prie Edcn ežero. Ten 
pastatėm pastogę, užkūrėm laužą, užvalgėm paprastus pusryčius ir 
pradėjom žuvauti. Tuo pačiu žavėjomės gražiomis rudens spalvomis, 
kurios spindėjo ežero paviršiuje, kaip veidrodyje. Visi, išskyrus brolį 
Vytenį Lietuvninką, pagavo po kelias mažas žuvytes, kurias tuoj palei
dome. Pasisekė pagauti ir keletą didesnių žuvų; jas išvalėm ir paruošėm 
kepimui. Po trumpos saulėtos valandėlės pakilo vėjas, užėjo debesys ir 
pradėjo lyti. Apstojus lietui, žygiavom atgal į stovyklavietę. Gerai, kad 
jau mokėjome kaip galima po lietaus rasti sauso kuro ir užkurti laužą. 
Tuoj ant lauželio iškepėm skanias dešreles.

Po pietų, su brolio Lino Sutkaus pagalba, pastatėm medinius rėmus, 
ant kurių sukrovėm rąstus pionerijai. Apart to, prit. skautai atliko gam- 
tosakos ieškonę, rinkdami ir fotografuodami įvairius augalus ir gyvius. 
Tai gamtosakos rinkėjo specialybės reikalavimas. Po užsiėmimų prit. 
skautai ruošė vakarienę - kepė žuvis (plius keletą žuvų iš parduotuvės), 
virė makaronus su sūriu. Kol šviesu, dar nuskubėjom prie ežero pamešk
erioti prieš sutemstant.

Skautai geltonšlipsiai taip pat turėjo aktyvią programą. Atliko gam
tos rinkinius iš ryto, o po pietų dalyvavo užsiėmime su kompasu. Jie irgi 
patys ruošėsi lauke maistą.

Vakarinė programa buvo bendra. Pernai metų rudens iškyloje bu
vome pastatę laidynes (katapultą/trebuchet). Vasaros stovykloje šie 
įrengimai buvo patobulinti taip, kad dabar buvo galima paleisti svorį, 
kuris skristų 50-100 pėdų nuotolio. Šį vakarą tą užsiėmimą paįvairinom. 
Prieš paleidžiant-iššaunant svorį (medžio gabalą), jį pašlakstėm kuru 
(charcoal lighter) ir uždegėm prieš paleidžiant iš katapultų. Žinoma - 
prieš tai nuo didelio ploto nugrėbstėm sausus lapus, atsinešėm kastuvus 
bei ugnies gesintuvus prie aikštės. Tikrai gerai veikė! Visi nustebome 
tais vaizdais, kai degantys medžio gabalai skrido oru tolyn. (Žiūr. V. Li
etuvninko nuotrauką SA viršelyje)

Pionerijos rąstams sudėti rėmus pastatė prit. 
skautai.

Geltonšlipsiams pirma iškyla rudenį į Raką. 
Su vadovo pagalba patys ruošis pusryčius.

Sekmadienį, 10/24, kėlėmės 7 ryto. Per 
naktį daug lyta, viskas šlapia. Suvyniojom 
šlapias palapines ir pasiruošėm kelionei 
namo. Broliai Kovas Kulbis, Audrius 
Aleksiūnas ir Andrius Markulis pravedė 
trumpąrytinį susikaupimą. Pusryčiams 
valgėm visus likučius, o geltonšlipsiai

RUDUO/AUTUMN 2010 44 SKAUTŲ AIDAS

44



“Lituanicos ” tunto skautai rudens iškyloje Rakė 2010 m.: priekyje klūpo - Zenius 
Liubinskas, Matas Maleiška, Vilmantas Stankus, Gytis Blinstrubas ir Vytenis 
Lietuvninkas; antroje eilėje - Kęstutis Kelečius, Mantas Motikaitis, Matas 
Stankus, Marius Mereckis, Matas Skerbedis, Vytas Stankus, Audrys Kelečius, 
Vilius Buntinas; trečioje - Andrius Markulis, Kovas Kulbis, Audrius Aleksiūnas, 
Matas Lapkus, Tadas Kulbis, Vidas Kulbis, Aldis Liubinskas, Andrius Stankus, 
Robertas Blinstrubas, Adomas Kelpša, Linas Kelečius, Jonas Majauskas, 
Arūnas Buntinas, Donatas Ramanauskas, Kazys Motikaitis ir Juozas Kapačinskas.

mandresni, jie kepėsi kiaušinius su 
lašiniais ir dešrelėmis. Po pusryčių 
patikrinom stovyklavietę, dar buvo 
kiek laiko, tai kiekvienas skautas 
turėjo surinkti po 50 ąžuolo giliukų, 
parsivežti namo ir bandyti per žiemą 
paruošti juos augimui sekant} 
pavasarį, kad Rako ąžuolai pasklistų 
Chicagos apylinkėse.

Po pusryčių atvyko stovyklos ad
ministratorius Ginutis Matutis. Jis 
paruošė stovyklavietės įrengimus 
žiemai, o mes geibėjom, kiek suge
bėjom.

Kaip ir praėjusį rudenį, iškylos 
metu lijo. Bet kažkaip nebuvo tiek 
svarbu. Vis dėlto buvo smagu 
pasidžiaugti Rako miške kartu su 
savo broliais. Prit. skautai jau nekan
triai laukia vasario mėnesio - žiemos 
iškylos.

Donatas Ramanauskas 
“Dariaus ir Girėno” prit. skautų 
d-vės draugininkas Nuotraukos 

v.s.fil. Vytenio Lietuvninko

Sveika mityba - mitai ir medicina
“Tai ką gi valgyti?” - susirūpino “Verpsčių” būrelio vyr. 
skautės ir skautininkės spalio 28 d. sueigoje, išklausiusios dr. 
Onos Daugirdienės įdomų pašnekesį. Viešnia kalbėjo apie 
sveiką mitybą. Ne paslaptis, kad šiuo metu Amerikoje kasmet 
išleidžiama net 90 bilijonų dolerių gydant įvairias ligas, kurias 
sukelia dėl netinkamos mitybos antsvoris ir cukraligė (dia
betas). Statistika rodo, kad neužilgo vienas iš trijų asmenų gali 
tapti diabetiku, o netolimoje ateityje - pirmą kartą vaikai gali 
mirti anksčiau už tėvus.

Viskas pasikeitė po Il-ojo pasaulinio karo, kai energija 
sukauptą maistą pakeitė industrializacija. Nedideli ūkiai 
pradėjo nykti, palaipsniui paplito pigus ir pelningas kukurūzų 
auginimas. Vis daugiau ir daugiau buvo vartojama įvairūs 
chemikalai trąšoms bei augalų kenkėjams. Kadangi ketvir
tadalis produktų, kurie randasi maisto parduotuvėse turi dau
giau ar mažiau chemikalais užterštų kukurūzų priemaišų, 
galime sakyti, kad ir mes mažiau, ar daugiau valgome 
chemikalus.

Iš kukurūzų gaminamas syrupas (fructose corn syrup) 
arba ir paprastas cukrus žadina apetitą. Yra formulė, pagal 

kurią skaičiuojama, kad 4 gramai cukraus = 1 arbatiniam 
šaukšteliui cukraus. Kadangi % puodelio javainių Cocoa puffs 
turi 27 g. cukraus, tai šiame mažame kiekyje slypi apytikriai 
6 arbatiniai šaukšteliai cukraus. Yoplait nei kiek negeriau, nes 
šio jogurto 6 uncijos turi 28 g. cukraus, kas būtų - 7 arbatiniai 
šaukšteliai. Tas pats su 8 uncijomis Coca Cola; Vi puodelio 
Bartolli pomidorų padažas turi 10 g. cukraus. Dažnai cukrus 
paslepiamas ar užmaskuojams dideliu kiekiu druskos. Ypač 
daug cukraus ir druskos turi visų mėgiami “čipsai”. Kokį 
pirkti pieną, kiaušinius, jautieną, veršieną, vištieną? Galvijų ir 
paukščių pašaras nebėra natūralus, vartojami kukurūzų pro
duktai, hormonai. Kas yra organinis maistas? Kokį organinį 
maistą pirkti ir kokio organinio maisto pirkti neapsimoka? Vi
somis paslaptimis su mumis noriai pasidalino mūsų miela 
prelegentė.

Dėkojame dr. Onai Daugirdienei už įdomų ir informuo
jantį pašnekesį. Dėkojame vaišingai sesei Daivai 
Bulitz už gražų priėmimą, Genovaitei Treinienei už praėjusią 
sueigą ir Nijolei Martinaitytei-Nelson - už sekančią.

v.s.fil. Ritonė Rudaitienė

“LITUANICOS” TUNTO ERELIAI
Ir vėl malonu pasidžiaugti išskirtiniu darbu bei atsiekimu 
dviejų “Lituanicos’ Pinto, Chicagoje, skautų. “Dariaus ir 
Girėno” draugovės prit. skautai Dominic Jonas Paužuolis ir 
Jonas A. Majauskas šį rndenį baigė atlikti visus reikalavimus 
ir užsitarnavo Eagle Scout - Erelio vardą/ženklą.

Kaip žinome, šiam ženklui reikalavimai yra dideli. Reikia 
įsigilinti į skautybės ideologiją, įsigyti daug specialybių bei 
atlikti rimtą visuomeninį projektą. Išskirtinis ir džiuginantis 
reiškinys, kad šie du broliai visuomeniniam projektui 
pasirinko Pasaulio lietuvių centrą Lemonte.
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Prit.sk.psl. Dominic Jonas Paužuolis
Brolis Dominic visuomeniniam geram darbeliui pasirinko įrengti penkis poilsiui 
suolus aplink Pasaulio lietuvių centrą Lemonte. Tam darbui įvykdyti surado padėjėjus ir 
aukotojus medžiagoms bei lėšoms.

Gimęs 1993 m. gruodžio 26 d., lanko Bartlett gimnaziją, ir priklauso gimnazijos 
imtynių komandai, žada studijuoti biologiją. Lankė Maironio lituanistinę mokyklą.

Nuo mažens stovyklauja Rakė, taip pat dalyvavo savaitės kelionėje su jūrų 
skautais amerikiečių skautų burlaiviu.

Dominic brolis Antanas, dabar studentas, taip pat buvo prit. skautas ir pasiekęs
Erelio laipsnį. Tėvai - ps.fil. Linas, skautų vadovas, nuo mažens užaugęs “Lituanicos” tunte ir Carrie Paužuoliai, seneliai 
- v.s.fil. Antanas ir Emilija Paužuoliai.

Prit.sk. Jonas A. Majauskas
Brolio Jono projektas Pasaulio lietuvių centrui - pasodinti 20 medžių bei krūmų. Vadovau
damas šio gerojo darbelio vykdymui sulaukė pagelbos iš sesių ir brolių skautų.

Brolis Jonas yra vienas iš jauniausių skautų, pasiekusių Erelio laipsnį. Sulaukęs 14 metų. 
Lanko Downers Grove gimnaziją, patinka žaisti krepšinį, lošti šachmatais, būti 
su draugais. Norėtų studijuoti inžineriją ir teisę.

Nuo šešių metų skautauja “Lituanicos” tunte, stovyklauja Rakė, o šiais metais dalyvavo 
lietuvių skautų iškyloje/stovyklojc Philmont stovyklavietės kalnuose, New Mexico 
valstijoje.

Jono sesutės Katarina ir Anastazija skautauja “Nerijos” tunte, mama vyr.sk. Daiva 
Grigaitytė užaugo “Kernavės” tunte, tėvas Paulius - prit.skautas “Lituanicoj”. Seneliai 
Grigaičiai - s. Irena priklauso “Verpsčių” vyr. sk. būreliui, Chicagoje,a.a. Algirdas buvo skau

tas vytis. Seneliai Majauskai - vyr.sk. Virginija ir s.v. a.a. Bronius skautavo JAV
Atlanto rajone.

PAŠTO DĖŽUTĖ
Miela Sese Ale,
Paskutinėje būrelio sueigoje, visos sesės vienbalsiai nutarėme paremti “Skautų aidą ” su 200 
Kanados dolerių iš mūsų kuklaus Hamiltono skautininkių “Šatrijos Raganų ” būrelio iždo.

Nuoširdžiai dėkojame, kad jūsų dėka patalpinote “Skautų aido ” puslapiuose mūsų būrelio 
nuotraukas ir aprašymus. Mums tai suteikė daug džiaugsmo!

„ Su pagarba ir dėkingumu - vis budime!
“Šatrijos Raganų” būrelis ,, .. , .. .

Marija Kalvaitiene, būrelio iždininke

Gavome “Skautų aidą ”, kuriame graži nuotrauka mano dukrelės Linos ir manęs Dainų šventėje. Labai ačiū, kad 
išspausdinote. Tik...mes nesam abi iš Los Angeles. Mano Lina gyvena Santa Cruz, CA ir dainuoja su San Francisco 
choru “Ūkana ”. Dainų šventėj mums buvo malonu susitikti.

Sesė Vaiva Pažeminąs, Los Angeles
Miela Sese Irena,
Siunčiu banko čekį US $380.24 už dviejų metų “Skautų aido”prenumeratą dviem skaitytojams - v.s. Teodorui Rotcui 
ir j.v.s. Vytautui Vaitkui. Paskutinius numerius gavome visai tvarkingai.

Asmeniškai galime pasigirti, kad dešimt metų trukusi sausra pasibaigė ir lietus pradėjo padoriai lyti. Geriamo 
vandens tvenkiniai šiaurinėje dalyje pilasi per viršų, o pas mus prisipildė iki trijų ketvirčių. Ir žolė pradėjo vešliai 
augti. Tačiau žiema nenori pasibaigti ir gražaus pavasario teturėjom tik kelias dienas.

Skautų padangėje veikla nenustoja. Australijos žiemos sezonas prasidėjo Kaziuko mugėmis Sydnėjuje ir Mel
bourne. Po mugės Melbourne įvyko tunto metinė sueiga, dalyvavo brolis Tomas Dundzila, sudominęs skautukus. Ba
landžio mėn. Sydnėjaus “Aušros” tuntas paminėjo Žalgirio mūšį 5 dienų stovykloje, liepos 4 d. Melbourne “Džiugo" 
tuntas suorganizavo ir pravedė Valstybės dienos šventę visuomenei.

Su liūdesiu atsisveikinome su Sydnėjaus židiniete v.sk.jil. Jadvyga Viliūniene ir ilgamečiu Geelongo Židinio 
tėvūnu s. Liudu Bungarda. Iškeliavo jie amžinojon stovyklon...

Aš pats perlipau 88, bet dar stengiuos bandyti “Vis Budžiu”...
Budėkime ir AdMeliorem! Brolis Vytas 

Australia, 2010 m. spalio 15 d.
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LSS TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI
LSS Tarybos pirmininko 
v.s.fil. Ginto Taoro įsakymu, 50 metų 
Skautavimo ženklelis įteiktas: 

2010 m. gegužės 2 d.: 
v.s. Antaninai Vilimienei, 
pradėjusiai skautauti 1945 m. 
Eichstadt, Vokietijoje 

ps. Marytei Kairaitienei -1946 m. 
Hanau, Vokietijoje 

ps. Liudai Stungevičicnei -1939 m. 
Tauragėje, Lietuvoje 

v.s. Reginai Bagdonienei - 1939 m. 
Kaune, Lietuvoje 

v.s. Danai Gutauskicnci - 1936 m. 
Panevėžyje, Lietuvoje

ps. Genovaitei Breichmantenci - 1932 m. 
Vilkaviškyje, Lietuvoje

ps. Onai Jusienei -1948 m. 
Wendorf, Vokietijoje 

ps. Danai Kairienei ■ 1936 m. 
Kaune, Lietuvoje

s. Aldonai Stanaitienei -1945 m. 
Wiesbaden, Vokietijoje 

v.s. Aldonai Pictrantonio - 1946 m. 
Tolkas, Vokietijoje

s. Irenai Zubienci- 1946 m.
Hanau, Vokietijoje 

2010 m. birželio 27 d.: 
ps. Elenai Kontenienei, 
pradėjusiai skautauti 1953 m. 
Hamilton, Kanadoje 

2010 m. liepos 23 d.: 
v.s. Pranui Pakalniškiui, 
pradėjusiam skautauti 1932 m. 
Švėkšnoje, Lietuvoje

LSS Tarybos Pirmijos į vyresniškumo 
laipsnius pakelti bei LSS ordinais 
apdovanoti:

LSS Tarybos pirmininko 
v.s.fil. Ginto Taoro įsakymu 
Nr. 17,2010 m. birželio 5 d: 

[ paskautininkio,-ės, jūrų paskautininkio, 
-ės laipsnį:s.v. Tadas Adamavičius, 
“Džiugo" tuntas, Melbourne, Australia 
g.v.vl. Judita Balcita, “Šatrijos” tuntas, 

Toronto, Kanada 

vyr.sk.fd. Audra Brooks, 
“Aušros vartų-Kemavės” tuntas, 
Chicago, IL 

s.v.fil. Edmundas Nenortas, 
“Tėviškės” vietininkija, Hartford, CT 

I skautininkės laipsnį: 
ps. Vida Skilandžiūnienė, 
“Šatrijos” tuntas, Toronto, Kanada 

ps. Ilona Tarvydienė, 
“Šatrijos” tuntas, Toronto, Kanada 

Į vyresnio skautininko laipsnį: 
s.v.s. Vytenis Lietuvninkas, 
“Lituanicos” tuntas, Chicago, IL 

Lelijos ordinu: 
s.v.v.s. Edis Leipus, 
“Lituanicos” tuntas, Chicago, IL 
s. Algirdas Šimkus, “Džiugo” tuntas, 

Melbourne, Australia
s. Vytenis Šliogeris, “Aušros” tuntas, 

Sydney, Australia 

LSS Tarybos pirmininko 
v.s.fd. Ginto Taoro įsakymu 
Nr. 19,2010 m. liepos 18 d.: 

/ paskautininkio,-ės laipsnį: 
v.sl. Gintas Adomkaitis, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

vyr.sk.v.sl. Aldona Bulotaitė-Bclzcr, 

“Neringos” tuntas, New York, NY 

v.sl. Tomas Kiliulis, 
“Žalgirio" tuntas, Boston, MA 

v.sl. Tomas Leveckis, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

v.sl. Simas Phillips, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

v.sl. Paulius Sukauskas, 
“Rambyno” tuntas, Toronto, Kanada 

v.sl. Robertas Blinstrubas, 
“Lituanicos” tuntas, Chicago, IL 

Į skautininko,-ės laipsnį: 
ps. Laura Karpavičiūtė-Bclkicnė, 
“Aušros” tuntas, Sydney, Australia 

ps. Dona Sadauskaitė-Gaylard, 
“Džiugo” tuntas, Melbourne, Australia 

ps. Raimondas Vingilis, 
“Aušros” tuntas, Sydney, Australia 

ps. Daina Gcdmintaitė-Kclly, 
“Geležinio Vilko” draugovė. London, UK 

ps. Mikel Ludwig,
"Geležinio Vilko” draugovė, London, UK 

ps. Gailius Senkus, 
“Širvintos-Nemuno” tuntas, 

Hamilton, Kanada

ps. Liuda Laugalytė-Stungevičienė, 
“Šatrijos Raganų” būrelis, 

Hamilton, Kanada 

j.ps. Andrius Rasutis, 
“Lituanicos” tuntas, Chicago, IL 

Į vyresnės skautininkės laipsnį: 
s. Irena Šcmaitė-Meiklejohn, 

Toronto, Kanada

Lelijos ordinu: v.s.fil. Ritonė Rudaitienė, 
Chicago/Lcmont, IL 
s. Tomas Štuopis, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

Geležinio Vilko ordinu: 
v.s. Vida Gasperienė,
“Geležinio Vilko” draugovė, London, UK 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas, 

LSS Evangelikų Dvasios vadas 

LSS Vyriausios Skautininkės 
s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon 
įsakymu Nr. 17, 
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2010 m. liepos 9 d. apdovanoti: 

Už Nuopelnus ordinu: 
ps. Leonas Bernotas, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

ps. Saulius Dumbauskas, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

ps. Romas Juozclskis, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

ps. Arūnas Šimkus, 
“Žalgirio” tuntas, Boston, MA 

ps. Audrutė Markowski, 
“Aušros” tuntas, Sydney, Australia 

Už Nuopelnus ordinu su rėmėjo kaspinu: 
Kristina Bandžiulienė, Los Angeles, CA 

Loreta Lingytė-Jučienė, Chicago, IL 
LSS Vyriausios Skautininkės s.fil. Rūtos 
Baltaduonytės-Lemon įsakymu Nr. 18, 
2010 m. liepos 9 d. -

“Aušros vartų-Kemavės” tunto tuntininkė 
s. Rasa Ramanauskienė, 
baigusi kadenciją, atleista iš pareigų nuo 
liepos 24 d. ir nauja tuntininkė patvirtinta 
s. Aušra Jasaitytė-Pctry.
“Lituanicos” tunto tuntininkas 
v.s. Edis Leipus, baigęs kadenciją, 
atleistas iš pareigų liepos 24 d. ir 
nauju tuntininku patvirtintas 
s.v.v.sl. Dainius Dumblys. 

LSS Vyriausios Skautininkės 
s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lcmon 
įsakymuNr. 19,2010 m. liepos 14 d. - 

Gintaro vadovių mokyklos nustatytą 
programą baigė ir gauna GVM ženklelį, 
bei turi teisę dėvėti pilką 
GVM kaklaraištį - 

2007 metų GVM laidos Nr. 2l2vyr.sk. 
Asia Skilandžiūnaitė, “Šatrijos” tuntas, 

Toronto, ON ir Nr. 213 - g.v.v. Beatričė 
Želvytė, “Nerijos” tuntas, Chicago, IL 

2009 metų GVM laidos Nr. 214 - 
g.v.v. Liana Jokubauskaitė, 
“Nerijos” tuntas, Chicago, IL ir Nr. 215 
vyr.sk. Rima Lintakaitė, “Aušros vartų- 
Kemavės” tuntas, Chicago, IL 

[sakymu Nr. 20,2010 m. liepos 14 d. - 

PBW rwWMMM rxiVACVMonet:

Ąžuolo vadovų mokyklos nustatytą 
programą baigė ir gauna ĄM ženklelį 
bei turi teisę dėvėti pilką AM kaklaraištį 
2007 mctųĄM laidos Nr. 159 - prit.sk. 
Kasparas Špokas, “Širvintos-Nemuno” 

tuntas, Hamilton, ON.

[sakymu Nr. 22,2010 m. rugsėjo 14 d.- 
Gintaro vadovių mokyklos nustatytą 
programą baigė ir gauna GVM ženklelį 
bei turi teisę dėvėti pilką GVM 
kaklaraištį - 2009 m. laidos Nr. 216 ■ 
g.v. Sigita Lapinskaitė, “Nerijos” tuntas, 
Chicago, IL.

ĮsakymuNr. 26,
2010 m. lapkričio 10 d. - Ąžuolo vadovą 
mokyklos nustatytą programą baigė ir 
gauna ĄM ženklelį bei turi teisę dėvėti 
pilką ĄM kaklaraištį 2009 m.
laidos Nr. 160-s.vkand.
Tauras Norvaiša, “Žalgirio” tuntas, 

Boston, MA.
LSS Vyriausios Skautininkės 
s.fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon 
įsakymuNr. 21,2010 m. rugsėjo 14 d. - 

Dėl demografinių priežaščių 
“Širvintos-Nemuno” tuntas 

Hamiltone pertvarkomas į 
Hamiltono vietininkij ą.
Vietininkas - s. Gailius Senkus. 
Hamiltono “Šatrijos Raganų” 

skautininkių būrelis yra įjungiamas į 
Hamiltono vietininkiją.

ĮsakymuNr. 23,2010 m. spalio I d. - 

fil. Darius Laucius atleidžiamas iš 
Skautų Brolijos tiekimo skyriaus vedėjo 
pareigų ir nauju vedėju skiriamas 
s.v.v.sl. Dovilas Bukauskas.

fil. Darius Laucius apdovanojamas 
Tėvynės Sūnaus žymeniu.

s. v.ps. Darius Sonda atleidžiamas iš 
Skautų Brolijos skautų skyriaus 
vedėjo pareigų.

Įsakymu Nr. 24,2010 m. spalio 25 d. ■ 

s. Daiva Lukasiewicz atleidžiama iš 
“Gabijos” tunto tuntininkės pareigų. 

“Gabijos” skaučių tunto, Detroite, 
ko-tuntininkėmis patvirtintos 
ps. Lidija Gobicnė, 
vyr.skv.sl. Diana Busuito ir 
vyr.sk. v.sl. Dalia Harp.

Įsakymu Nr. 25,2010 m. lapkričio 25 d. - 

Už Nuopelnus ordinu apdovanotos: 

ps. Lisa Latanzi, Hamiltono vietininkija, 
Kanada

ps. Angelika Kazakaitytė, 
“Baltijos” tuntas, Boston, MA 

ps. Danutė Kazakaiticnė, 
“Baltijos” tuntas, Boston, MA 

ps. Daiva Kiliulytė-Chauhan, 
“Baltijos” tuntas, Boston, MA 

LSS Tarybos pirmininko 
v.s.fil. Ginto Taoro įsakymu 
Nr. 21,2010 m. rugsėjo 16 d.
Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi su Lelija 
apdovanotas s.v. ps. Tomas Skučas, 
JAV Atlanto rajono vadas.

LSS Tarybos pirmininko 
v.s.fil. Ginto Taoro įsakymu, 
50 metų Skautavimo ženklelis 2010 m. 
rugsėjo 26 d. įteiktas:
v.sl. Daivai Bakšicnei, pradėjusiai 
skautauti 1954 m., Chicago, IL 

v.s. Dalei Gotccitienei -1952 m., 
Cleveland, OH
v.s. Adelei Grinienei -1948 m.
Scheinfeld, Vokietijoje, 

v.sl.fil. Vidai Jesewitz- 1952 m. 
Chicago, IL
ps. Romai Norkienei - 1956 m.
Chicago, IL
ps. Aristidai Parakininkienei -1950 m. 
Chicago, IL

ps. Alei Razmicnci -1947 m.
Lehrte, Vokietijoje
s.fil. Aurelijai Vaičiulienei - 1952 m. 
Chicago, IL

s. Irenai Valaitienei -1947 m.
Vokietijoje

ps. fil. Jūratei Zelba- 1952 m. 
Chicago, IL
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