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Marie Elena Giossi (The Tablet korespondentė) Brooklyn, NY; 
Aušra Jasaitytė-Petry, Chicago, IL; 
Renata Borucki, Chicago, IL; 
Stepas Matas, Cleveland, OH; 
Tomas Dundzila, Washington D.C.; 
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Donatas Ramanauskas, Chicago, IL; 
Andrius Rasutis; Chicago, IL; 
Alė Namikienė, Chicago, IL; 
Henrikas Antanaitis, Melbourne, Australija

Dėkoju visiems, kurie tyliai patarė ir parėmė. Atsiprašau už 
pasitaikiusias klaidas ir nesklandumus, bet rodos, pirmas blynas ne 
per daug prisvilęs. Sveikinu naują maketuotoją s.v. Kaziuką Šoliūną, 
kuris labai kantriai laukė mano nurodymų. Dėkoju Norai Alonso už 
gerą pirmą numerį. Beliko tik tęsti gerai pradėtą darbą. Ypatingas 
ačiū sesei Kristinai Vaičikonis, kuri visuomet atėjo į talką su vertimais 
ir pasiūlymais ir niekad nesakė, kad neturi laiko. Visiems nuoširdus 
skautiškas ačiū! Nepamirškite atsiųsti stovyklų aprašymus! Iki 
pasimatymo! 
      Sesė Rita

Viršelyje: Prezidentas Vytautas Landsbergis ir New Yorko Generalinis 
Konsulas Julius Pranevičius apsupti New York skautų per jų Kaziuko 
Mūgę, kovo 5d. (Nuotrauką atsiuntė sesė Nida Stankūnaitė Schmedlen, 
nuotrauka New Yorko skautų archyvo).

Nugarėlėje: Aušros Vartų/Kernavės tunto sesės ir keli Lituanicos tunto 
broliai dalyvavo “Feed My Starving Children” programoje ir atliko 
gerąjį darbelį (nuotrauka Renatos Borucki).
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JUBILIEJINĖ X-ta TAUTINĖ 
STOVYKLA

AUSTRALIJOJE

2018 m. sausio 2 – 12 d.

LAUKIAME!

Aplinkraštis  Nr.  5  (informaciją patikslinta 2017 Birželio 22d)

JUBILIEJINĖ  X  TAUTINĖ  STOVYKLA  AUSTRALIJOJE

Data:   2018m sausio mėn. 2-12d       [išsiskirstymo diena 12d,]

Stovyklos Vieta:  Melbourne, Wonga Park priemestis, [Stovyklavietė – Clifford Park] 
   [38km nuo oro uosto, arba apie 45min mašina iš miesto centro.]

Stovyklos orai:  Sausio mėn temperatūra sviruoja tarp 15–26*C  (dienos vidurkis)
   Naktys gali būti vėsios.

Stovykos Programa:  lietuviška ir australiška tematika
   ASS Studijų Dienos; Sausio 5/6d. (atvykimas Sausio 4d)
   Svečių Dieną Sausio 7d (sekmadienis); Sporto Diena.
   “Pamesta Klumpė” koncertas: Australiškas Bush Band pasišokimas
   Užsiėmimas su Aborigenu;  Plaukimas upe baidarėm; 
   Lietuviškų rankdarbių diena; filmų pastatymo užsiėmimas;  dvi
   turistines ekskursijos ir įvairūs kiti užsiėmimai pritaikyti prie 
   amžiaus. Bendri laužai.
 Pro stovyklą teka upė - bus galima maudytis (pasiimti maudimosi kostiumus)
 
Viza:
Visiems keliaujant į Australiją reikalaujama įsigyti turistinę vizą:  ETA „Electronic Travel Authority“.  Patarta įsigyti 2 mėnesius prieš 
keliaujant. https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas

Stovyklos Mokestis užsienio skautams/ėms: 
* Stovykla nemokama: [Tikimės padengti iš aukų ir kitų šaltinių]
* Simbolinis Registracijos mokestis $US 50 ar 50 Eurų iki rugsėjo mėn 15d. 
Po šios datos registruotis galima iki lapkričio 30d, mokestis $US 70 ar 70 Eurų. 

Užsienio skautams/ėms: 
• Parūpinsime nemokamai - Pilną 11 dienų išlaikymą.
• Apgyvendinimą ir Maistą su visais indais.
• Stovyklos metu nakvynę miegmaišį, “sleeping-mat” ir pagalvę.
• Du Rankšluosčius apsiprausimui.
• Transportas TIK iš/į Melbourne [Nepaimsime iš Avalon] oro-uosto. 
• Transportas į “turistines” vietoves stovyklos metu, tik prašysime apsimokėti įėjimo mokestį. Pramatyta aplankyti    
 Healesville Sanctuary (AUD 32) ir Phillip Is pingvinai (AUD 25)
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* Atvykstantiems prieš stovyklą į MELBOURNĄ [ne anksčiau gruodžio 26d ]
galėsime skautus/es apgyvendinti Melbourno Lietuvių Namuose. Lietuvių Namuose tik vienas dušas, nėra lovų, yra virtuve. Sąlygos bus 
skautiškos: Parūpinsime miegmaišį, “sleeping-mat” ir pagalvę, rankšluosčius.  Maistą negalėsime parūpinti. Gruodžio 30d parūpinsime 
nemokamai visos dienos autobuso kelionę - Great Ocean Road.
 
Atvykstantys užjūrio skautai-ės turės turėti:
 * Raštiškus įgaliojimus savo Rajonų ar skautų vienetų.
 * BŪTINA turėti Kelionės sveikatos apdraudimą “Medical Travel Insurance”.
 * Visi žemiau 18 metų turės turėti tėvų raštišką sutikimą stovyklauti, ar asmenį stovykloje kuris bus atsakingas už juos. 

FaceBook:   www.facebook.com/Jubiliejine-X-ta-Tautine-Stovykla-Australijoje

Informacija šiame aplinkraštyje gali būti papildyta atskiruose aplinkraščiuose.
Australijos skautų tinklalapis:  www.lietuviuskautai.com.au. 
Turint klausimų prašome rašyti X-tos TS Organizacinio Komitetui, v.s. Henrikui Antanaičiui  
palanga1942@hotmail.com
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Pirmasis kvieslys į LSS vadovybės rinkimus
Rugsėjo 5 d. visi skautai, kuriems suėjo 18 metų registracijos metu ar vyresni ir yra 
susimokėję nario mokestį, gaus pakvietimą pateikti kandidatus į LSS vadovybę. 
Kaip įprasta, išrinksime naują Tarybą, vyr. skautininką ir vyr. skautininkę su jų 
pavaduotojais, akademikų pirmininką/ę su pavaduotoju/a, Garbės teismo narius, 
kontrolės komisiją bei rajonų vadus. Taip pat galėsite pasisakyti, jeigu turite kokių 
nors pasiūlymų skautijos gerbūviui.
 LSS Rinkimų prezidiumą sudaro šie asmenys: v.s. fil. Amanda Muliolienė, s. 
Julija Wendt, 
s. Vilija Klimienė, s. Irena Gedrienė, s. Rimgailė Nasvytienė, fil. Jonas Totoraitis, 
ps. Andris Dunduras.
 LSS Rinkimų darbotvarkė: 
 Rugsėjo 5 d. išsiunčiamas kvieslys siūlyti kandidatus ir pareikšti pasiūlymus. 
Tiems, kurie turi e-pašto adresą bus išsiuntinėta elektronine byla. Tie, kurie e-pašto 
neturi – informaciją gaus paprastu paštu.
 Spalio 5 d. baigiasi kandidatų siūlymo laikotarpis. Tada prezidiumas 
viską suorganizuos balsavimui. Kandidatų sąrašai ir jų biografinė informacija 
bus patalpinta skautai.net tinklapyje. Pasistengsime tai atlikti kuo greičiau prieš 
balsavimo pradžią, kad visi galėtų peržiūrėti kandidatų sąrašus ir susipažinti su 
kandidatais ir pasiūlymais.
 Spalio 20 d. prasidės balsavimas. Pagrindinis balsavimas vyks internete, 
ir tie, kurie turi e-paštą, gaus kvietimą iš balsavimo tinklapio (The Voting Place) 
su instrukcijomis, kaip ten pateikti jūsų balsus. Tie, kurie neturi e-pašto gaus 
balsavimo lapus paprastu paštu. 
 Lapkričio 15 d. baigsis balsavimas. Po šios datos nebebus galima balsuoti 
internete, o paprastu paštu atėję laiškai nebebus skaičiuojami.
 Lapkričio 30 d. rinkimų rezultatai bus išsiuntinėjami dabartinei vadovybei, 
pranešama kandidatams apie jų stovį, ir informacija patalpinama tinklapyje bei 
spaudoje. 

SVARBU: jeigu jūsų e-pašto dėžutė turi kietą apsaugos nustatymą, laiškai iš 
prezidiumo e-pašto ir iš votingplace.com nueis į šlamšto (Junk mail) aplanką. 
Lengviausia išeitis – įveskite LSSrinkimai2017.com adresą į savo e-pašto dėžutės 
adresyną ir nurodykite, kad votingplace.com yra saugi svetainė. Jeigu tai nenorite 
atlikti, aukščiau nurodytomis datomis patikrinkite savo šlamšto aplanką.

 Visais balsavimų klausimais galite rašyti e-paštu: LSSrinkimai2017.com. 
Stengsimės jums greitai atsakyti. Taip pat galite kreiptis į savo vieneto vadovą/ę ir 
rasti informacijos skautai.net tinklapyje. 

LSS Rinkimų prezidiumas.



5RUDUO 2017

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA 
L.S.S. TARYBOS PIRMININKĖS ĮSAKYMAI 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
L.S.S. Tarybos Pirmininkė 

575 Letitia Court 
Burlington, ON  L7N 2Y7 

marijarutele@gmail.com 

Įsakymas Nr. 14 

2017 m. kovo mėn. 27 d. 

1. 

Tvirtinu LSF Valdybos sudėtį ir kadencijų laikotarpius: 

s. Paulita Alinskienė   2017 iki 2020 

v.s. Gintautas Taoras   2016 iki 2019 

s. Asta Norvaišienė   2016 iki 2019 

v.s. Birutė Banaitienė   2015 iki 2018 

v.s. fil Danutė Marcinkevičiūtė 2015 iki 2018 

v.s. fil. Romas Jakubauskas  2015 iki 2018 

ps. Romas Juozelskis   2015 iki 2018 

2. 

Nuoširdžiai sveikinu visus LSF Valdybos narius ir linkiu sėkmės visuose darbuose.  Visados 
prisiminkime Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnauti! 
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem! 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
L.S.S. Tarybos Pirmininkė 

Įsakymas Nr. 14  
2017 m. kovo mėn. 27 d.
1. Tvirtinu LSF Valdybos sudėtį ir kadencijų laikotarpius:

s. Paulita Alinskienė 2017 iki 2020
v.s. Gintautas Taoras 2016 iki 2019
s. Asta Norvaišienė 2016 iki 2019
v.s. Birutė Banaitienė 2015 iki 2018
v.s. fil Danutė Marcinkevičiūtė 2015 iki 2018
v.s. fil. Romas Jakubauskas 2015 iki 2018
ps. Romas Juozelskis 2015 iki 2018

Nuoširdžiai sveikinu visus LSF Valdybos narius ir linkiu sėkmės 
visuose darbuose.  Visados prisiminkime Dievui, Tėvynei ir 
Artimui tarnauti! 
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

Įsakymas Nr. 15 
2017 m. kovo mėn. 27 d.
1. Pačiai pasiprašant dėl asmeninių priežasčių, atleidžiu vyr.sk. 
Laimą O’Brien iš Europos Rajono Vadės pareigų.  Iki ateinančių 
L.S.S. vadovybės rinkimų, sesės Laimos pavaduotojas sk. v. Kęstas 
Stirba perima Europos Rajono Vado pareigas.
 
2. Dėkoju sesei Laimai už eitas pareigas ir linkiu broliui Kęstui 
sėkmės naujose pareigose.
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

Įsakymas Nr. 16 
2017 m. balandžio mėn. 29 d. 
1. Už aktyvų reiškimąsi Lietuvių Skautų Sąjungoje per paskutinius 
50-čius metus, j.ps. Rimui Sriubiškiui įteikiu 50-ties Metų 
Skautavimo Ženklą.   

2. Nuoširdžiai sveikinu brolį Rimą ir linkiu visokeriopos 
sėkmės visuose skautiškuose darbuose.  Tavo įnašas 
reikšmingas ir vertinamas! 
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem! 

Įsakymas Nr. 17  
2017 m. birželio mėn. 1 d.  
1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo 
laipsnių ir garbės ženklų nuostatais, L.S.S. Pirmija patvirtino 
žemiau išvardintus brolius ir išvardintas seses pakėlimams ir 
apdovanojimamss.
 

PAKĖLIMAI  
į paskautininko/paskautininkės laipsnį
sk.v. v.sl. Aleksas Baipšys “Kalniškių” tuntas, Los Angeles, CA USA
sk.v. v.sl. Gintaras Batūra “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
sk.v. v.sl. Matas Biskys “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
sk.v. v.sl. Vincas Liačas “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
vyr.sk. v.sl. Alyte Mažeikaitė “Palangos” tuntas, Los Angeles, CA USA
vyr.sk. v.sl. Daiva Ramanauskas ”Šatrijos” tuntas, Toronto, ON Canada
sk.v. v.sl. Arūnas Tamulaitis “Lituanicos” tuntas, Chicago, IL USA
vyr.sk. v.sl. Terese Urbaitienė Vyresniųjų skaučių židinys, Cleveland, OH USA
sk.v. v.sl. Marius Vilkas “Kalniškių” tuntas, Los Angeles, CA USA
sk.v. v.sl. Darius Vitkus “Kalniškių” tuntas, Los Angeles, CA USA

į jūrų paskautininko/jūrų paskautininkės laipsnį
j.b. v.v. Rimas Kruzyk “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
gint. v.v. Julija Stankaitienė “Nerijos” tuntas, Lemont, IL USA
j.b. v.v. Saulius Valadka “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
j.b. v.v. Rick Zander “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada

į skautininko/skautininkės laipsnį
ps. Andrius Anužis “Baltijos” tuntas, Detroit, MI USA
ps. Leonas Bernotas  “Žalgirio” tuntas, Boston, MA USA
ps. Ingrida Bublienė Vyresniųjų skaučių židinys, Cleveland, OH USA
ps. Vytas Dabšys “Kalniškių” tuntas, Los Angeles, CA USA
ps. Andrius Dilba “Žalgirio” tuntas, Boston, MA
ps. Regina Jogienė “Palangos” tuntas, Los Angeles, CA USA
ps. Monika Murauskienė “Šarūno” tuntas, NJ USA
ps. Paulius Murauskas “Šarūno” tuntas, NJ USA
ps. Arunas Šimkus “Baltijos” tuntas, Boston, MA USA
ps. Mykolas Slapšys “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
ps. Andrius Utz “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada

į jūrų skautininko laipsnį
j.ps. Paulius Bekeris “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
j.ps. Edvardas Ginčauskas “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada
j.ps. Rimas Sriubiškis “Rambyno” tuntas, Toronto, ON Canada

į vyresnio skautininko/vyresnės skautininkės laipsnį
s. Gailius Senkus Hamiltono vietininkija, Hamilton, ON Canada
s. Vida Skilandžiūnas “Šatrijos” tuntas, Toronto, ON Canada

APDOVANOJIMAI 
su Lelijos Ordinu
ps. Dalia Harp “Gabijos” tuntas, Boston, MA USA

su Padėkos Ordinu
s. Joana Šimkienė “Baltijos” tuntas, Boston, MA USA
v.s. Naida Šnipas-Johnson “Baltijos” tuntas, Boston, MA USA
s. Tomas Štuopis “Žalgirio” tuntas, Boston, MA USA



6 SKAUTŲ AIDAS

su Padėkos Ordinu su Rėmėjo Kaspinu
Marijus Gudynas Chicago, IL USA

2. Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną ir linkiu visokeriopos sėkmės 
visuose skautiškuose darbuose.  Visados prisiminkime Dievui, 
Tėvynei ir Artimui tarnauti! 
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

Įsakymas Nr. 18  
2017 m. birželio mėn. 1 d. 
1. Tvirtinu L.S.S. rinkimų prezidiumo sudėtį:

Rinkimų prezidiumo Pirmininkė v.s. fil. Amanda Muliolienė
Rinkimų prezidiumo nariai s. fil. Irena Gedrienė
v.s. Vilija Klimienė
s. fil. Rimgailė Nasvytienė
fil. Jonas Totoraitis
s. Julija Wendt
ps. Andris Dunduras

2. Nuoširdžiai sveikinu Rinkimų prezidiumo Pirmininkę bei narius 
ir dėkoju, kad pareigomis apsiėmėte.  Linkiu visokeriopos sėkmės 
rinkimų darbuose.   
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

Įsakymas Nr. 19
2017 m. birželio mėn. 1 d.
1. Tvirtinu L.S.S. periodinio leidinio “Skautų Aido” štabo sudėtį:

redaktorė s. fil. Rita Rašymienė
ko-administratoriai s. fil. Ireną Žukauskienė
v.s. fil. Romas Rupinskas
maketuotoja ps. Nora Alonso

Nuoširdžiai dėkoju už “Skautų Aido” darbų apsiėmimą.  Linkiu 
gerų darbadienų, malonaus bendravimo, drąsaus kūrybiškumo.
 
2. Pačiai asmeninėms priežastims pasiprašant, atleidžiu s. fil. Ireną 
Žukauskienę iš ko-adminstratorės pareigų.  Tariu didelę skautišką 
padėką už stropiai atliktus darbus bei vertingą įnašą ir linkiu sėkmės 
visuose ateities užsimojimuose. 
Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
L.S.S. Tarybos Pirmininkė

v.s. fil. Taiyda ir v.s. fil. Ričardas Chiapetta apdovanoja Konsulą 
Gudyną PADĖKOS ordinu su remėjo kaspinu

Laukiam konsulo atvažiuojant

L.S.S. Tarybos pirmininkės sesės v.s. fil.  Rūtos Baltaduonytės-Lemon 
parašytas įstatymas apdovanojant kon. Marijų Gudyną. Jam buvo 
padėkota už rūpestingus darbus, moralinę paramą ir skautų ideologijos 
skatinimą lietuvių visuomenėje.
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Skrendame į Kauną!
Oro skautas Tomas Dundzila
OroSkautai2018@gmail.com

 Praėjusiame „Skautų aido“ numeryje ruošėmės skristi 
į Tautinę stovyklą susipažindami su lėktuvų ženklais.  Dabar 
susipažinkime su Kauno tarptautiniu oro uostu, kuris yra arčiausias 
aerodromas prie Rumšiškių, kur vyks Tautinė stovykla.  Vienas 
oro skautų programos reikalavimas yra „Įsigyti aviacijos žemėlapį 
ir paaiškina jo naudojimą, pagrindinius žemėlapio ženklus, spalvas 
bei mastelį“.  Iš tiesų yra įvairių oro žemėlapių, pvz. vizualiųjų 
skrydžių (VFR) ir skrydžių pagal prietaisus (IFR) oro navigacijos 
žemėlapiai, įvairių rūšių artėjimo tūpti žemėlapiai, ir kiti.  Šį kartą 
susipažinkime su aerodromo žemėlapiu.
 Sekančiame lape matome žemėlapio pakraštyje žodžius 
„Lithuania“ ir „Kaunas“, tai galime tvirtinti, kad žemėlapis 
apibūdina Kauno aerodromą.  Pastebėkite, kad žodžiai yra anglų, o 
ne lietuvių kalboje, nes pagal tarptautines aviacijos sutartis visame 
pasaulyje teisėtai galioje anglų kalba.  Vis dėl to, skrendant Lietuvoje 
būtų galima susikalbėti su oro kontrolieriais lietuvių kalba, bet 
oficialioji lieka anglų.
 Virš „Kaunas“ rasime tarptautinį civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) aerodromo kodą „EYKA“.  Visų aerodromų 
kodai Lietuvoje prasideda su raidėms „EY“, bet keleiviai turbūt 
geriau pažįsta IATA oro uosto kodus, kurie randami bilietuose ir 
lagaminų etiketėse.  Kauno IATA kodas yra KUN.  Nors šiame 
žemėlapyje nepažymėta, Vilniaus aerodromo ICAO kodas yra 
EYVU, o IATA kodas VNO.  
 Viršutiniame langelyje rasime, kad aerodromo tako aukštis 
yra 256 pėdos virš jūros (Aerodrome elev 256).  Nors Lietuvoje 
atstumai matuojami metrais, tarptautinės aviacijos sutartys nulėmė, 
kad aviacijoje aukštį matuojame pėdomis.  Žemėlapyje rasite 
nupieštą kilimo ir tūpimo taką.  Šalia tako vidurio parašyta “Asphalt 
– Concrete 3250 x 45”.  Takas nulietas asfaltbetono.  Jo ilgis 3250 
metrų, o plotas 45 metrų. Nesusimaišykite – aukštis pėdomis, 
o ilgis metrais.
 Viršutiniame langelyje randame raidės „TWR“ ir „ATIS“.  
TWR (angliškai sutrumpintas „tower“) yra kontrolierių bokštas.  
Iš bokšto kontrolieriai stebi eigą ir duoda nurodymus įguloms ir 
kitiems darbuotojams per radiją.  Kauno bokšto radijo dažniai 
yra 124.200 ir 118.500 MHZ.  ATIS yra pranešimų sistema, 
kurią lakūnai išklauso prieš atskrendant arba išskrendant.  Kauno 
aerodrome pranešimai apie oro prognozę,  pakėlimų ir tūpimų takus 
ir kiti nurodymai skelbiami 129.050 MHZ dažniu.
 Žemėlapio gale yra lentelė, kurioje pažymėta kilimo - 
tūpimo takas (RWY – angliškai sutrumpintas „runway“).  Viena 
juosta vadinama 08.  Aviatoriai sako „nulis aštuoni” kai kalba apie 
šią juostą, bet jie supranta, kad ji nutiesta maždaug 080 laipsnių 
kryptimi.  Antra juosta, iš kitos pusės, vadinama „du šeši“.  Ji 
nutiesta maždaug 260 laipsnių kryptimi, bet po sutrumpinimo lieka 
26.   Skredant lėktuvu į Kauną, lakūnas susisiekiatų su oro uostu per 
radiją sakydamas „Kauno Bokštas, (aš esu) Piper Cherokee (mano 
registracijos numeris) LY-TAD virš Kauno Marių. Prašau leidimo 
tūpti juosta du šeši.“  Kontrolieriai bokšte atsakytų, „Cherokee 
TAD, tūpti leidžiu takas du šeši.“ 
 Svajoju, kad 2018 metais nuskrisiu į Kauną ir užsidėjęs 
kuprinę nužygiuosiu Tautinę stovyklą.  Kviečiu Jus keliauti kartu.  
Vis aukštyn!
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Austėjos būrelio iškyla
Puikią šeštadienio, birželio 3, dieną, grupelė Čikagos apylinkių 
Austėjos būrelio vyr. skaučių išvažiavo iškylon. Būrelis susiformavo 
2015 metais, kai sesės Audra Lintakienė ir Loreta Juciene nutarė, 
kad reikėtų suburti visas buvusias Aušros Vartų/Kernavės tunto vyr. 
skautes kurios norėtų padėti tuntui bet nepriklauso jokiam būreliui. 
Tuo laiku eidama tuntinkės pareigas Nida Petronienė su džiaugsmu 
pritarė šiam pasiūlymui. Sesės pasirinko “Austėjos” būrelio vardą. 
Lietuvių mitologijoje, Austėja yra bičių deivė.  

Iki šiol, Austėjos yra prisidėjusios prie Mardi Gras parengimo paremti 
Rako stovyklos atnaujinimą artėjančiai Tautiniai stovyklai; pardavinėjo 
namuose paruoštus lietuviškus skanumynus per Kaziuko Muge tunto 
veiklai paremti; ir padėjo dviem suaugusiom kandidatėm pasiruošti 
vyr. skaučių įžodžiui. Tuo pačiu, atnaujinom jaunystės draugystes, 
įsigilinom skautamoksly, ir smagiai pabendravom sueigų metu.

Šios iškylos tikslas buvo vėl pabendrauti, pasidžiaugti gamta, ir 
išbandyti savo menišką kurybingumą. Mus pasikvietė sesė Indrė 
Toliušytė Thomas į savo namus Beverly Shores, Indiana. Atsivežėm 
suneštinius pietus ir susėdom sesės Indrės erdviuose namuose miško 
pakrašty. Kol sesė Indrė kepė žuvį ir mėsą, kitos turėjom progą 
peržiūrėti sesės Loretos atvežtą prisiminimų knygą—nuotraukas, 

straipsnelius, ir įsakymus apie Kernavės tunto 1970 dešimtmečio 
veiklą. Dar smagiau buvo, kad savo tarpe turėjom dvi ypatingas 
viešnias—mūsų buvusią tuntininkę Eleonora Šalčiūnienę ir sesę 
Liuciją Rimavičiūtę Garsienę iš Floridos. Praleidom keletą smagių 
valandų prisimindamos buvusių stovyklų nuotykius, eitas pareigas, ir 
seses, su kuriom skautavom. 

Pavalgiusios, kai kurios jau turėjo skirstytis, bet kitos nuvažiavom į 
Michigan City, kur sesės Mackevičiūtės (Vida Kluko ir Dalia Žygienė) 
turi savo meno studiją, Art and Science Works, menininkų kvartale 
ant Franklin Street. Ten, sesė Vida mum parodė kaip sukurti iš įvairių 
spalvų stiklo meno kūrinį—auskarus, lėkštutę, ar bliūdelį. Sesė Vida 
tada žadėjo nusivežti visus projektėlius į savo namus, kur, po 8 valandų 
“kepimo” 1400-laipsnių pečiuje, atsiras ypatingo grožio meniški 
kūriniai (bent taip mes vilėmės). 

Dalis sesių jau vakarop išvažiavo atgal į Čikagą, o kitos sugrįžo pas 
sesę Indrę, kur dar ilgai dalinosi įspūdžiais, prisiminimais, ir planais 
ateičiai. Austėjos kviečia visas buvusias Aušros Vartų/Kernavės vyr. 
skautes sugrįžti “namo” į tuntą, kartu padirbti ir pabendrauti.

 Priimame visas!    

Sėdi (iš kairės): ps. Indrė Toliušytė Thomas, v.s. Eleonora Šalčiūnienė, v.s. fil. Eglė (Liucija) Rimavičiūte Garsienė
 
Stovi (iš kairės): v.s. Loretta Jučienė, v.s. Dana Mikužienė, ps. fil. Kristina Likanderytė, s. fil. Gilė Liubinskaitė,  
ps. fil. Vilija Gudas Vaitkus, v.s. fil. Kristina Vaičikonis, s. fil. Rasa Aleksiūnienė ir v.s. Audra Lintakienė
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AVK sesės atliko gerąjį darbelį
Penktadienį kovo 24d., apie 40 Aušros Vartų/Kernavės sesių 
(ir brolių) susirinko padaryti “gerąjį darbelį” Feed My Starving 
Children patalpose, Aurora, IL

„Feed My Starving Children“ yra krikščioniška, pelno nesiekianti 
organizacija, kuri parūpina maistą neprievalgiu kenčiantiems 
vaikams, kuriems gresia bado mirtis. Kiekviena negendančio, 
pagerinto  maisto pakuotė kainuoja tik 22 centus pagaminti. 
Maistas vien aukomis finansuotas ir savanorių supakuotas. FMSC 
siunčia pakuotes savo partneriams tose šalyse, kurioms skiriama 
pašalpa. Misijos ir humanitarinės pagalbos organizacijos maistą 
išdalija šeimoms ir vaikams našlaičių namuose, mokyklose, 
klinikose, pabėgėlių stovyklose ir kitose bendruomenės aplinkose.  
FMSC parama yra pasiekusi beveik 70 pasaulio kraštų. Maždaug 
pusė FMSC savanorių yra jaunesni negu 18 metų amžiaus. 2014 
m. beveik 900,000 FMSC savanorių  pasaulio vaikučiams  įpakavo
daugiau kaip 229 milijonų maisto porcijų.

Pirmiausia sesės ir broliai susipažino su šia programa, pamatė 
trumpą filmuką apie organizacijos veiklą ir pagalbą, ir tada prie 
darbo. Skautėms ir skautams reikėjo švariai nusiplauti rankas, 
užsidėti plastikines kepuraites/tinklelius ant galvų (kad plaukai 
nekristų į maistą) ir supakuoti maistą kuris buvo siunčiamas šį 
kartą vargstantiems ir badaujantiems vaikams Nikaragvoje ir El 
Salvador’e. Mūsų savanorių tą vakarą buvo apie 80 – ne tik mes 
lietuviai skautai. Vieningai dirbo ir jaunesni ir vyresni. Darėme 
bulvių miltų mišinį. Mums reikėjo įpilti po vieną šaukštą, tvarkingai 
ir iš eilės, sojaus pudros, bulvių pudros ir sojaus miltų, pasverti 
maišelius ir sudėti maišelius į dėžes. Visas kambarys ūžė, triukšmavo 
ir džiaugėsi kai viena po kitos pildėsi dėžės. Tą vakarą per 1-1/2 
valandas supakavome 96 dėžes maisto, kiekvienoje dėžėje po 36 
maišeliai.  Tai sudarė 20,736 porcijų sveiko ir skanaus maisto ir 
pavalgydins 56 vaikus per metus. Bravo visiems dalyvavusiems už 
puikiai atliktą gerą darbelį!  Buvo tikrai malonu matyti kaip seses ir 
broliai dirbo kartu padėti kitiems. Visi liko patenkinti padarę tokį 
gerą darbelį. Ačiū Aušros Vartų/Kernavės tuntininkei, sesei Renatai 
Borucki, kad vėl suorganizavo šią išvyką. Ačiū visiems, kad atėjote, 
padėjote ir prisidėjote prie gerojo darbelio įvykdymo. Lauksime 
panašios išvykos ir kitais metais.

Sesės skautės Ona Kriaučiūnaitė ir Kotryna Guciūtė 
su šypsena pakuoja maistą.

Skautų Gecevičių ir Kudirkų šeimos visuomet visur 
dalyvauja.

Visos sesės vieningai dirba atlikdamos gerąjį darbelį (visos 
nuotraukos AVK archyvo).
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Jūrų Skautų skyrius 2015 Metai
j.ps. fil. Vilius Dundzila

2014 m. lapkričio mėnesį Vėtros būrelio gintarės susibūrė atnaujinti 
draugystės ryšius. Dalis jų kas savaitę ruošia darbelius Kaziuko 
mugei. Būrelyje šeimyniškai bendrauja įvairių amžių gintarės.

Gerasis darbelis ir nakvynė Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
Minijos laivo jūrų skautės ir kandidatės paskutinius tris metus 
vieną žiemos savaitgalį pernakvoja Pasaulio lietuvių centre. Sesės 
įsikuria Lietuvių fondo sporto salėje. Vakare vyksta įvairūs skautiški 
žaidimai, užsiėmimai ir atliekamas didesnis gerasis darbelis centrui. 

Nerijos tunto jūrų skautės Holy Family Villa senelių prieglaudoje
Skautiškas šūkis: Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tarnyba artimui 
skiriamas pagalbai kitiems.  Skautiškąją dvasią geriausiai išreiškia 
gerojo darbelio sąvoka.  
Kiekvienais metais prieš Kalėdas jūrų skautės aplanko Holy Family 
Villa senelių prieglaudą, kur gyvena saujelė lietuvių. Šią ypatingą 
tradiciją Nerijos tuntas jau tęsia arti 30 metų. Jie mūsų labai laukia. 
Sesės senelius pralinksmina savo giesmėmis ir dainomis. Prieglaudos 
darbuotojai irgi džiaugiasi apsilankymu. Kai kurios skautės groja 
muzikiniais instrumentais. Šiais metais programą pravedė sesės 
Simona Pranaitytė ir Agnė Želvytė, o Maya Chiapetta grojo 
saksafoną ir Ariana Chaipetta -- klarinetą. Apsilankymą užbaigėme 
bendrame rate su seneliais, giedant „Ateina naktis.“ Iki sekančių 
metų!

2014 m. lapkričio mėnesį Nemuno laivo bebrai statė laivų modelius iš 
ledų šakučių.

Minijos laivo jūrų skautės ir kandidatės ruošiasi šventoms mišioms po 
nakvynės Pasaulio lietuvių centre. 

2014 m. geras darbelis -- nemažas uždavinys: sesės išrūšiavo ir 
išlygino virš 500 kaspinų, kuriuos centras nuomoja papuošti 
kėdes per pokylius. Ačiū sesėms už tokį nedėkingą darbą! Sesės 
ir rado progos pažaisti; taip vis greičiau vyksta darbai. Šiek tiek 
pamiegojusios, sesės išsikepė skanių blynų ir pasivaišino vaisiais. 
Susitvarkiusios, jos pavyzdingai dalyvavo šventose mišiose.
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„Skautų aidas“ sveikina brolį Jurgį, baigusiam Generolo 
Jono Žemaičio vardo Lietuvos karo akademiją ir tapusiam 

Lietuvos kariuomenės karininku.

Bebrai dalyvauja čiuožimo iškyloje su vilkais.

Žaidimas „Aukštyn“
Išspausdinti korteles su patyrimų laipsnių klausimais: mazgų 
nuotraukomis, upų, ežerų, Klaipėdos m. žemėlapiais, kultūriniais 
ženklais (Vytimi, Gedimino stulpais, lėktuvu „Lituanica“), LDK 
Vytauto, LDK Gedimino, S. Darius ir S. Girėno nuotraukomis, 
laivo dalimis, ir t.t. Trumpai parodyti keletą kortelių, leisti vaikams 
atspėti jų reikšmę. Susiskirstyti į žaidimo komandas. Kiekviena 
komanda pastato įvairių taikinių, kuriuos galima nušauti su „nerf“ 
šautuvu. Žaidimas prasideda. Eilės tvarka kiekviena komanda 
bando atspėti kortelės vaizdą. Jeigu teisingai atsako lietuvių kalba, 
komandos šaulys gauna vieną progą nušauti anos komandos 
vieną taikinį. Kiekvienas komandos narys gauna vieną progą būti 
šauliu. Jeigu komanda negali atspėti lietuviškai, šansas pereina anai 
komandai. Kai viena komanda praranda visus taikinius, prasideda 
paskutinis kėlinys. Komandos toliau bando atspėti kortelių vaizdus, 
bet šaulys mėgina nušauti balioną nuo vadovo galvos (privaloma 
dėvėti darbo apsaugos akinius). Pirma pataikiusi komanda laimi 

žaidimą.

Valtininkų kursų organizuoja Lietuvos skautijos Jūrų skautų 
konferencijos vadovai. Šių kursų tikslas paskatinti dalyvius, išmokti 
praktinių ir teorinių jūrinio skautavimo žinių ir susipažinti su 
jūrų skautų istorija Lietuvoje. Tai vieni iš sunkiausių jūrų skautų 
kursų, kurių metu išbandomas fizinis bei psichologinis skauto 
pasirengimas. Po šių kursų skautai būna kur kas labiau motyvuoti 
tęsti veiklą vienete ir neretai išauga į jaunus pareigingus vadovus.
Kursai prasideda savaitgalio teoriniu apmokymu: skautybės 
idealogija, Lietuvos skautai ir jūrų skautai, valtininkas – vadovas, 
valčių sistema, veiklos planavimas, Lietuvos skautijos Jaunimo 
programa. Kursai tęsiasi praktika valtininkų vasaros stovykloje: 
nebylūs signalai, irklavimas, desantinės valties valdymas, maskuotė, 
rikiuotė ir raportas, vadovo ugdymas, konfliktų sprendimai, jūrų 
skautų tradicijos, skautiško renginio organizavimas, stovyklos laužo 
vedimas, plaukimas, pionerija, gerosios patirties pasidalinimas. 
Kursai baigiasi praktika vienete organizuojant skautišką veiklą. Į 
kursus priimami 14-17 metų amžiaus įžodį davę skautai bei patyrę 
skautai, kurie pusę metų yra valtyje/skiltyje vedę skautišką veiklą ar 
kitokį renginį. Kursantai mato poreikį kelti savo skautavimo lygį, 
gilinti žinias ir ateityje planuoja dirbti su skautais vienete.
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ASS Šventė Clevelande — 12/29/16

Clevelando Akademinio Skautų Sąjūdžio Šventės dalyviai  (nuotr. Clevelando A.S.S. archyvo)

Šventės apeigos pravedė tn. Sesė Ramunė Bartuškaitė – Ohio Studentų  
Akademikų pirmininkė. Sesė Ramunė pranešė, kad visi Clevelando 
Akademikai  ir  kandidatų tėveliai buvo pakviesti į šventę. Džiaugėsi, kad 
Ohio Studentų Akademikų eilės didėja!

Fil. Jonas Totoraitis, filisterių vardu, pasveikino susirinkusius. Pareiškė, 
kad  įstojus į Skautų Studentų Akademikų eiles, studentai galės tęsti 
skautavimą universiteto lygiu ir toliau prisidėti prie skautų tuntų 
veiklos. Jis pabrėžė, kad Filisteriai Akademikai  irgi tęsia savo skautavimą 
prisidėdami prie Clevelando lietuvių kultūrinio gyvenimo, suruošę 
poezijos vakarą, meno parodą, koncertą, paskaitą apie baisus birželio 
išvežimus, knygų pristatymus... Baigdamas savo sveikinimą, brolis Jonas 
viliasi,  kad mūsų Skautų Akademikų eilės 
ir toliau klestės. Sesė Ramunė  pakvietė  kandidatus pristatyti savo temas. 

Kandidatė Rita Kižytė argumentavo, kad prekyba pasaulyje darosi vis 
globalesnė. Lietuvos prekyba taip pat vystosi ir darosi globalesnė. Sesė 
Rita dabar studijuoja prekybą Cleveland State Universitete  ir numato 
gauti Magistro laipsnį  prekybos srityje ( MBA ).

Kandidate Rene Kižytė savo temoje  argumentavo, kad gamtos apsauga 
darosi pasauliui viena iš svarbiausių uždavinių. Ji studijuoja Cleveland 
State Universitete.

Junjoras Aras Klimas, kuris studijuoja  Cincinnati Universitete, 
energingai  pristatė reikalingumą pagerinti pirmos pagalbos teikimą 
universiteto aplinkoje. Universiteto medicinos studentai dabar padeda 
“first reponders”. Būdami universiteto ribose, jie sužeistus asmenis 
greičiau pasiekia ir duoda reikšmingą pirmą pagalbą. Sakė, kad taip 
padėdami, jie jau nemažai sužeistų žmonių yra išgelbėję nuo mirties. 
Brolis Aras viliasi įsigyti Pirmos pagalbos 
medicinosdaktaro specialybę.

Perskaitę temą, visi kandidatai įdomiai atsakinėjo į jiems pateiktus 
žiūrovų klausimus. Po sėkmingo temų apgynimo, sesė  Ramunė pravedė 
įžodžio/pakėlimo apeigas. Sesė Julytė Totoraitytė, kandidačių globėja, 
užrišo juostas, davė stovyklinius šlipsus ir prisegė ASD ženkliukus 
sesėms Ritai ir Renei Kižytėms. Brolis Darius Čepulis, skyriaus tėvūnas, 
užrišo  Korp ! Vytis  juostą , davė stovyklinį šlipsą ir prisegė  Korp! Vytis  
ženkliuką  broliui Arui Kilimui. 

Dr. Giedrė  Matienė pasveikino naujus akademikus ir įteikė jiems 
po puokštę raudonų rožių. Tada sesė Giedrė ir brolis Jonas pravedę 
užbaigimo dainą.
Po iškilmingos sueigos visi pavakarieniavo Gintaro restorane.

–Brolis Stepas Matas

Clevelando  ASD ir  KORP! VYTIS nariai: iš k: Pirmininkė t.n. 
Ramunė Bartuškaitė, senj. Darius Čepulis, Korp! Vytis tėvūnas  senj. 
Aras Klimas, ASD globėja t.n. Julytė Totoraitytė, t.n. Rita Kižytė, t.n. 
Renė Kižytė    (nuotr. Clevelando A.S.S. archyvo)
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Tarptautinė prekyba– Rita Kižytė
Tarptautinės prekybos taisyklės yra svarbios nustatant, 

ar tauta galės turėti ekonominę sėkmę. Verslo pasaulis darosi 
globalesnis, nors ir kai kurios tautos dar prie jo neprisideda. 
Literatūra rodo, kad, kai tauta tampa atviresnė laisvosios prekybos 
sutartims ir veda skaidrią tarptautinės prekybos politiką, tauta 
geriau laikosi ekonomiškai. Šiame tyrime buvo10 šalių: Jungtinėse 
Amerikos Valstijos, Singapūras, Brazilija, Kinija, Gvatemala, 
Indija, Lietuva, Nigerija, Saudo Arabija, ir Šveicarija. Šios šalys 
buvo atrinktos remiantis jų įvairiais geografiniais, ekonominiais ir 
politiniais statusais bei jų kultūrų įvairumu.

Apskritai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Singapūre, 
Kinijoje, Lietuvoje ir Šveicarijoje buvo atviriausia prekybos 
politika. Tarp tyrimuose dalyvavusių šalių Indija yra per vidurį. Ji, 
turėjusi labai uždaros prekybos politiką ir labai sudėtingą sistemą, 
aktyviai bando atnaujinti savo įstatymus. Brazilija, Gvatemala, 
Nigerija ir Saudo Arabija turi daugiau uždarą tarptautinę prekybą. 
Brazilija ir Gvatemala neturi daug tarptautinės prekybos, nes jos 
nepasirenka globalizacijos. Nigerija labai apriboja, su kuriomis 
šalimis ji pasirinka prekiauti. Nors turi prekiavimo susitarimų 
su daug aplinkinių šalių, ji mažai užsiima prekiavimu. Be to, jų 
infrastruktūra dar labai prasta ir verslas sunkiai vystosi.

Saudo Arabija mielai prekiauja su visomis šalimis, plačiai 
užsiima eksportu ir importu, bet sunkiai įsileidžia užsienio įmones.  
Fabrikų ar raštinių atidarymas jų krašte yra ypatingai suvaržytas. 
Jų kultūra, pagrįsta griežtais Islamo nuostatais, kurie taikomi ir 
užsieniečiams, trukdo jų verslo išsivystymui.

Tautos buvo lyginamos pagal jų „Big Mac“ (pinigų 
pirkimo galios) indeksą, bendro vidaus produkto (BVP) ir BVP 
tenkančio vienam gyventojui, įeinančių tiesioginių užsienio 
investicijų (TUI), išeinančių tiesioginių užsienio investicijų 
indeksus, patogumo verslui indeksą, kurį nustato Pasaulinis Bankas, 
ir viešųjų-privačiųjų partnerysčių (VPP) kiekį. Tas palyginimas 
nustatė, kad nėra koreliacijos tarp tautų BVP ir įeinančių/išeinančių 
TUI, bet yra koreliacija tarp BVP ir jų VPP. Šis palyginimas 
neįskaitė gyventojų skaičiaus nei šalies geografinio dydžio lyginant 
šalių ekonominį gerbūvį. Be to, kai kurios šalys turi įvairių 
priežasčių, kurios joms atrodo svarbios, kodėl varžo tarptautinį 
verslą. Vis dėlto, šis tyrimas rodo, kad šalys, kurios sudaro laisvosios 
prekybos susitarimus su kitomis šalimis ir suprastina savo prekybos 
įstatymus, labiau linkę turėti geresnę ekonominę sėkmę.

Invazinio augalo, pavasarinio švitriešio, tyrimas
Renė Kižytė

Įvedimas ir invazinių biologinių rūšių plitimas yra vienas iš 
pagrindinių žmonių migravimo ir prekiavimo nenorimų šalutinių 
poveikių. Kaip svetimos biologinės rūšys atvyksta į naują vietovę, 
jos turi gebėti prisitaikyti prie naujos aplinkos ir greitai daugintis, 
todėl invazinės rūšys yra linkusios turėti aukštą prisitaikymo ir 
reprodukcijos rodiklį. Per savo gyvenimą, invazinės rūšys gali sukelti 
rimtą žalą aplinkai. Žmonės pradeda rūpintis ir bando kontroliuoti 
pažeidžiančias būtybes tik tada, kai invazinės biologinės rūšys 
neigiamai paveikia aplinkos ekonomiką. Viena tokia invazinė rūšis 
Šiaurės Amerikoje yra žemę dengianti piktžolė pavasarinis švitriešis, 
Ranunculus ficaria, („lesser celandine“). Be įvairių kitų svarbių 
bruožų, pavasarinis švitriešis yra invazinė rūšis, nes jis turi aukštą 
reprodukcijos rodiklį. Jis auga drėgnose, vidutinio klimato vietovėse, 
tačiau jo tolerancija aplinkos ir temperatūros pokyčiams leido jai 
kolonizuoti didelę dalį Šiaurės Amerikos. Švitriešis neseniai išsiplėtė 
į Ohio valstijos šiaurės rytus ir dabar jau pastebima kiekviename 
Cleveland Metroparks parke, bet plačiausiai išsiplėtęs Rocky 
River parke. Aš dirbu Cleveland State universito augalų biologijos 
laboratorijoje, kuri seniai renka informaciją apie pavasarinį švitriešį. 
Per šio augalo tyrimus įvairiose aplinkose mes bandome didinti  
informacijos šaltinį apie šią invazinę rūšį ir paskleisti šią informaciją 
kuo plačiau. Tikimės, kad kada nors šie moksliniai tyrimai padės 
kontroliuoti ir sustabdyti šios agresyvios rūšies plitimą.
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Gintarių ir vyresnių skaučių suvažiavimas

Esu laiminga ir jaučiuosi puikiai būdama  skaute.  Visur bandau 
suspėti ir sudalyvauti.  Šių metų šaltą kovo septynioliktos vakarą 
susirinko nemažas Gintarių ir vyresnių  skaučių būrelis BSA camp, 
Putnam Valley, Niujorko valstijoje. Sulėkė sesės skautės, suvažiavo 
iš viso pasaulio kampelių. Gaila, kad nebuvo nieko iš tėvynės 
Lietuvos.  Mus pasitiko sesė Daina, gyvenanti Niujorke.  Ji pavaišino 
visas skaniais pavakariais ir parode vakarinį Niujorką nuo savo 
namo stogo. Visos mergaites buvo smagiai nusiteikusios važiuoti 
į stovyklą. Prasidėjo draugystė ir susipažinimas.  Nuvažiavusios 
į Agatha A. Durland Skautų stovyklą, įsikūrėme ir sutikome 
daugiau sesių, jau atvykusių iš keleto Amerikos valstijų, Kanados. 
Smagu buvo sužinoti, kad atvyko dvi sesės iš tolimos Australijos. 
Vakarienę valgėme kartu, dalijomės kelionės įspūdžiais, buvo jaukus 
susipažinimo vakaras.
Sekančią dieną, šeštadienio rytą, stovykloje buvo daug sniego. Ėjome 
pasivaikščioti po gamtą. Po to pasidalinome grupelėmis, šnekėjome 
apie tai, kaip daugiau vyresnių skaučių mergaičių pritraukti į tokias 
stovyklas, kurios vyksta kelioms dienoms. Sužinojome, ką kiekvienas 
tuntas veikia, sesės pasakojo apie savo skautišką veiklą ir vyresnių 
skaučių apdovanojimus. Sesės pasidalino patirtimi. Buvo įdomu ir 
juokinga, kai išmokome naujoviškai užkurti laužą.  Čia merginų 
maža paslaptis. Turėjome lauko virtuvę, kepėme spurgas, truputį 
ne lietuviškas, bet labai skanias. Mergaitės bendravo, kalbėjosi, 
kai kuriuos ruošė vakarienę virtuvėje. Sesė iš Niujorko mokė mus 
puošti odines apyrankes. Veltui laiko niekas nešvaistė, visos buvo 
užsiėmusios. Nebuvo laiko kada naudotis išmaniuoju telefonu, tik 
tada kai darėme nuotraukas. 
Iš tolimos šalies Australijos, sesės Birutė ir jos dukra Judrina 
papasakojo apie 2018 metų stovyklą, įvyksiančią Sausio 2-12 
dienomis Melburno mieste. Australijos lietuvių skautų stovykla, švęs 
100 metų jubiliejų.  Būtų labai gera proga visom sesėms ir broliams 
skautams sudalyvauti ir pamatyti naują šalį. Dalyvaujantiems reikia 
susimokėti registracijos mokestį, penkiasdešimt dolerių. Šaunuoliai 
Australijos lietuvių skautai pasirūpins transportu, nakvyne 
stovykloje ir maitinimu. Ši stovykla manau, bus nepakartojama. 
Šios dvi šaunios sesės apdovanojo suvažiavimo organizatorės ir visas 
likusias mažomis dovanėlėmis. Labai joms dėkojame.

Šeštadienio vakarą pavalgiusios vakarienę, susikūrėme laužą ir 
uždainavome lietuviškas liaudiškas dainas. Buvo gera naudoti 
„Dainorėlis app“, programa per telefoną skaitomas dainas. Ši 
programa buvo sukurta vadovaujant Šarūnui Daugirdui. Labai 
dėkojame jam ir jo pagalbininkams sudėjusiems daug gražių dainų 
į vieną internetinį puslapį. Laužas degė, jautėme Gabijos, ugnies 
deivės dvasią. Susikabinusios už rankų, dainuodamos dainas ‚Mėlyna 
Padangė‘ ir ‚Toli Toli“, pasijutome labai artimos ir pakylėtos. 
Pasibaigus stovyklai, atsisveikinome ne su liūdesiu, o su viltimi 
greitai susitikti ir bendrauti toliau.

Daugiau tokių stovyklų ir susitikimų! Nuoširdžiai dėkojame 
organizatorėms!

Vis Budžiu!
Sesė Monika Ringytė 
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2014 m. Lietuvių skautų sąjunga 
patvirtino naujas patyrimo laipsnių 
programas jaunesniesiems skautams, 
skautams ir prityrusiems skautams. Naujos 
programos bendros skautėms ir skautams. 
„Lituanistikos“ skyriuje spausdinama 
medžiaga paruošti vadovus pravesti naujus 
lituanistinius reikalavimus programose.

L.S.S. Jaunesniųjų skautų/skaučių
specialybė: Lietuvos emblemų žinovas/
žinovė Tikslas:  Susipažinti  su Lietuvos
tautiniais ženklais

1. Moka: Lietuvos himną ir „Lietuva brangi“
„Tautiška giesmė“ – žodžiai ir muzika dr.
Vinco Kudirkos

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

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

Tegul saulė Lietuvoj
 Tamsumas prašalina,
 Ir šviesa, ir tiesa
 Mūs žingsnius telydi.

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

Lituanistikos skyrius
skyrių veda j.ps fill. Vilius Dundzila

„Lietuva brangi“ – žodžiai kun. Jono 
Mačiulio-Maironio, muzika Juozo Naujalio

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,
Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Griaudžiai malonias dainas ringuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs,
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė! 

2. Padaro ar nupiešia:
a. Lietuvos tautinę vėliavą (trispalvę)
Lietuvos vėliava susideda iš trijų lygių
horizontalių spalvų juostų: geltonos, žalios,
ir raudonos. Geltona spalva reiškią saulę ir
rugių laukus, žalia reiškia laukus ir miškus, o
raudona spalva – tai lietuvių kraujas išlietas
ginti tėvynę. Visos trys spalvos paimtos iš
liaudies raštų.

b. Gedimino stulpus
Gedimino stulpai yra kai kurių Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių Gediminaičių ir
Jogailaičių valstybines ženklas. Jį naudojo
L.D.K. Vytautas Didysis ir Lietuvos
kariuomenė Žalgirio mūšyje. Jie tebėra
Senųjų Trakų miesto herbe.

c. Vyčio kryžių
Lietuvos Kunigaikštytės herbe vaizduojamo
raitelio skyde būdingas dvišakis kryžius -- tai
vyčio kryžius. Įvairios Europos šalys naudoja
dvigubą kryžių, bet tik Lietuva-Gudija sieja
kryžių su raiteliu valstybės herbe.
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3. Papasakoja apie:
a. pagrindines tautines šventes
(vasario 16, kovo 11)

Vasario 16 d. yra Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena. 1918 m. Lietuvos taryba 
Vilniuje paskelbė Lietuvą nepriklausomą 
nuo Caristinės Rusijos, kuri Lietuvą valdė 
123 metų nuo 1795 m. 
Kovo 11 d. yra Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena. 1990 m. Vilniuje Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė 
Lietuvą nepriklausomą nuo Sovietų 
Sąjungos ir atstatė 1918-1939 m. gyvavusią 
Lietuvos demokratinę valstybe. Sovietų 
sąjunga okupavo Lietuvą prieš 50 metų 
Antrojo pasaulinio karo metu 1940 m. 
Išeivijos lietuvių proseneliai, seneliai, ir 
tėvai gimė Lietuvoje prieš karą ir pabėgo 
į vakarus nuo okupacijos karo metu. Kiti 
išvyko ieškoti darbo ir pragyvenimo po 
nepriklausomybės atstatymo.

b. Lietuvos herbą Vytį
Vytis yra Lietuvos Respublikos herbas. Vytis
vaizduoja šarvuotą viduramžių raitelį su
kalaviju ir skydu. Skyde—vyčio dvišakis
kryžius. Jis simbolizuoja istorinius Lietuvos
didžiuosius kunigaikščius. Jis žinomas
nuo 1366 m. Baltas raitelis su kalaviju ant
balto žirgo ko gero viduramžiais reiškė
protėvių karžygio vėlę. Nuo Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Algirdo laikų, Lietuva
nuosekliai naudoja Vytį kaip valstybės
ženklą. Lietuva ir Gudija (Baltarusija) sudarė
Lietuvos Didžiąja Kunigaikštystę. Lietuvos
Respublika ir demokratinė Baltarusija abi
įteisino istorinį Vytį kaip savo valstybinį
ženklą.

c. gintarą ir jo šaltinį
Gintaras yra Baltijos jūros brangakmenis.
Gintaras yra geltonos, raudonos, arba rudos
spalvos akmenukai, kuriuos Baltijos jūros
bangos išmeta iš padugnių. Laimingas tas
žmogus, kuris pakrantėje suranda gintaro
gabalėlį. Naujausiais laikais jis irgi kasamas
iš Jūros. Gintaras susiformavo prieš 23
milijonus metų ir vėliau iš spygliuočių
augalų sakų. Reti pavyzdžiai turi inkliuzus:
senovės vabalus įstrigusius sakuose ir
išlikusius gintare. Graikai ir romėnai pirko
gintarą iš senovės baltų genčių. Gintaras
sukuria silpną elektros jėga, kai trinamas
su vilna. Todėl graikai jį vadino „elektron.“
Lietuviai pasakoja legendą apie undinę
Jūratę, kuri gyvendavo gintaro rūmuose
Jūroje. Ji įsimylėjo į žmogų Kastytį, dėl
kurio persižengimo dievaitis Perkūnas juos
nubaudė ir sugriovė jos nuostabią pilį.
Gintaras yra Lietuvos mineralinė vertybė
ir tautinis ženklas (latviams ir estams
gintaras lygiai taip svarbus, kaip ir mums
lietuviams). Lietuviai gamina papuošalus,
sages, apykakles ir apyrankes iš gintaro.
Lietuvių vyresniosios jūrų skautės vadinasi
„gintarėmis“ ir prie savo kaklaskarių
prisisiuva gintaro gabalėlį; jos ankščiau jūrų
budžiams po įžodžio taip pat pririšdavo
gintaro gabalėlį.

d. tautinius drabužius
Kiekviena tauta turi savo unikalius
tautinius drabužius, taip pat ir lietuviai.
Kiekvienas regionas Lietuvoje turi savo
drabužių savitumus: spalvas, raštus,
derinius, galvos dangą, medžiagas, ir pan.
Pavyzdžiui, aukštaičiai nešioja rinktines,
margias juostas, kol kiti regionai turi
austas, dviejų arba trijų spalvų derinių
juostas. Vyrų drabužiai paprastesni:
lininiai arba vilnoniai marškiniai, kelnės,

liemenė, sermėga, juosta, galvos danga, 
ir apavas. Moterų yra sudėtingi ir įvairūs: 
sijonas, prijuostė, baltiniai, liemenė, 
papuošalai, nuometa ar skarelė, sermėga 
arba skara, ir apavas. Mados keitėsi per 
šimtmečius, ir keičiasi dabar. Dabartiniai 
„smetoniški“ drabužiai sukurti Pirmosios 
Lietuvos Respublikos metais naudoti 
folklorinių ansamblių pasirodymams. 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje šie drabužiai 
šiek tiek perkurti, sudarant standartines 
uniformas ansambliams. Okupacijos 
metais etnografiniai ansambliai ėmė rengtis 
autentiškais regioniniais kostiumais, kol 
kiti siekė atkurti viduramžių archeologinius 
kostiumus. Mažai kas dėvi tautinius 
drabužius kaip kasdieninius rūbus. Kai 
kurie Lietuvos dizaineriai gamina modernią 
aprangą tautinių drabužių motyvais.

4. Išvardina moterų ir vyrų tautinių
drabužių

pagrindines dalis ir jas nurodo kostiume.
Vainikas: mergaitės ir nevedusios moterys 
galvas dengia juosta arba vainiku. 
Ištekėjusios galvas dengia skara arba 
nuometa.
Skrybėlė: vyrai galvas dengia šiaudine arba 
vilnone skrybėle.
Marškiniai: moterys ir vyrai dėvi baltus 
arba natūralaus lino marškinius, kartais su 
išsiuvinėtais kalnieriais arba rankogaliais. 
Moterys puošia baltinius apykaklėmis, o 
vyrai-juostomis arba kaklaskarėmis.
Liemenės: vyrai ir moterys nešioja puošnias, 
margias liemenes. Tai dailiausia, brangiausia, 
gražiausia kostiumo dalis.
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Sermėga: per iškilmes arba šalčius vyrai 
ir moterys dėvi sermėgas (paltus) prie 
kostiumų. Moterys taip pat gali nešioti 
gaubiančias skaras.
Sijonai: moterys nešioja plačius, ilgus, 
dryžuotus arba languotus sijonus. 
Kelnės: vyrai nešioja lygias arba dryžuotas 
kelnes.
Prijuostės: moterys dengia sijoną puošnia 
prijuoste, be kurios negalima viešai 
pasirodyti. Jos gali būti paprastos, truputį 
apdailintos arba labai puošnios. 
Juostos: juostos įvairiai puošia kostiumus 
kaip kaspinus prie vainiko, kaip 
kaklaraiščius, ir kaip diržus. Juostos gali būti 
itin spalvingos ir įvairios.
Kojinės: moterų kojines pridengia sijonas, o 
vyrų išsiuvinėtos arba austos kojinės rengia 
kojas, kartais surenka kelnes
Apavas: vyrai ir moterys nešioja vytinę, 
megztą, arba odinę apavą

5.  Žemėlapyje ar gaublyje suranda:
a.  Lietuvos sostinę
b.  tris Lietuvos upes Nemuną, Nerį, Miniją, 
ir prie jų esančius miestus Kauną, Vilnių, 
Klaipėdą
c.  savo giminės kilmės vietą

6. Papasakoja legendą apie  
Vilniaus įkūrimą.
Senų senovėje Lietuvos didysis kunigaikštis 
Gediminas medžiojo Šventaragio slėnio 
giriose. Pavargęs po ilgos sėkmingos 
medžioklės Didysis kunigaikštis ten pat 

ir apsistojo nakvoti. Vos spėjo valdovas 
sumerkti akis, aplankė jį nepaprastas sapnas. 
Sapnavo Gediminas, kad kalno viršūnėje, 
kur jis buvo tądien taurą nukovęs, stovi 
didžiulis geležinis vilkas ir, pakėlęs išdidžią 
galvą į mėnulį, staugia taip, tarsi šimtas 
vilkų staugtų. Pažadintas tekančios saulės 
spindulių, prisiminė Kunigaikštis keistąjį 
sapną ir paprašė pagonių žynio  Lizdeikos 
atskleisti jo paslaptį.
O šis sapną paaiškino taip: „Kas valdovui 
ir Lietuvos valstybei dievų lemta, tegu 
ir įvyksta! Geležinis vilkas simbolizuoja 
neįveikiamą pilį ir miestą, kurį valdovas 
šioje vietoje įkursiąs. Tas miestas būsiąs 
lietuvių žemių sostinė, o vilko staugimas 
ženklina to miesto šlovę – ji pasieksianti 
visus pasaulio kraštus…“ Tad Lietuvos 
valdovas Gediminas, nusilenkdamas dievų 
valiai, tuojau pradėjo statyti būsimąją 
sostinę, o jos vardą – Vilnius – paėmė iš 
Vilnios upės.
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Religijos vaidmuo skautavime/
Skautas pagarbus
Parašė vyr.sk. Marytė Kriaučiūnienė; išvertė į lietuvių kalbą s. 
fil. Kristina Vaičikonienė

Generolas Robert Baden-Powell įkūrė skautybę 1907 metais. Jo 
tikslas buvo ugdyti jaunimą praktiško gyvenimo principais ir 
paruošti juos vadovavimui. Baden-Powell buvo krikščionis, panašiai, 
kaip dauguma tų laikų Jungtinės Karalystės gyventojų. Tačiau, jis 
aiškiai savo raštuose teigė, kad skautavimas ne tik krikščionims. 
Skautavimas nebuvo priklausomas vienam ypatingam tikėjimui 
arba kokiai nors vienai religinei grupei. Visvien, Baden-Powell buvo 
įsitikinęs, kad Dievas turi labai svarbią vaidmenį skautavime.

Savo 1908 metais išleistoje knygoje Scouting for Boys (Skautavimas 
Berniukams), Baden-Powell rašė: “Žmogus yra mažai vertas jei jis 
netiki į Dievą ir neseka Jo įsakymų. Tad kiekvienas skautas turetų 
turėti savo tikėjimą.” Baden-Powell taip pat rašė, “Religingumas 
atrodo labai paprastas dalykas: Pirmiausia: Mylėk Dievą ir jam 
tarnauk. Antra: Mylėk ir tarnauk savo artimui.” Skautų įstatai yra 
labai panašūs į dešimt Dievo įsakymų. Yra įdomu panagrinėti, kuris 
skautų įstatas atitinka kuriam Dievo įsakymui (kai kurie įstatai 
atitinka daugiau negu vienam Dievo įsakymui).

Savo 1917 metais išleistoje knygutėje “Scouting and Christianity” 
(“Skautavimas ir Krikščionybė”), Baden-Powell rašė: “Skautavimas 
yra niekas kito kaip įgyvendinta krikščionybė.” Kaip mes žinom, 
skautavimas greitai paplito iš Jungtinės Karalystės į kitas pasaulio 
šalis. Ir skautavimo religiniai pamatai liko skautybės centru. Lietuvių 
skautų šūkis kaip tik ir prasideda su Dievu: “Dievui, tėvynei ir 
artimui.”

Dabar, praėjus 100 metų, daug kas keičiasi. Ar dar vis turėtų Dievas 
užimti svarbią vaidmenį skautavime? Kai kurie žmonės galvoja, kad 
ne.

Originaliame skautų įžodyje Anglijoje 1908 metais buvo 
pasižadėjimas Dievui. Tas pats įžodis buvo naudojamas ir berniukam 
ir mergaitėm:

Brangindamas savo garbe, aš pasižadu:
Tarnauti Dievui ir karaliui.
Aš stengsiuos kiek galiu padėti kitiems, nesvarbu kiek mane tai 
apsunkintų.
Aš žinau skautų įstatus, ir aš juos vykdysiu.

Karalienė Elizabeth ir jos sesuo, Margaret, abi buvo skautės 
vaikystėje. Jų draugovių sueigos vyko Buckingham pily! Jų tėvai 
manė, kad skautavimas bus jom gera proga susidraugauti su kitom 
mergaitėm, kadangi princesės buvo mokomos namuose. Kai 
Elizabeth pasidarė karaliene, skautų įžodis buvo pakeistas iš pažado 
tarnauti “karaliui” į pažadą tarnauti “karalienei”. Tačiau daugelį 
dešimtmečių, Dievas pasiliko pirmoj vietoj.

Tai pasikeitė 2014 metais, kai, ateistam to reikalaujant, žodis 
“Dievas” buvo oficialiai išbrauktas iš anglų skautų įžodžio. 
Dabartinis įžodis Anglijoje yra toks:

Brangindamas savo garbe, aš pasižadu stengtis
išlaikyti mūsų skautiškas vertybes,
atlikti savo pareigą karalienei,
padėti kitiems, ir vykdyti skautų įstatus.

2013 metais pasižadėjimai tarnauti Dievui ir karalienei abu buvo 
išbraukti iš mergaičių skaučių įžodžio Australijoje ir Kanadoje. Tą 
eilutė pasikeitė iš “atlikti savo pareigą Dievui ir karalienei” į “būti 
ištikima sau ir formuoti savo įsitikinimus”. Tačiau, berniukų skautų 
įžodyje Australijoje ir Kanadoje pasiliko originalus pažadas Dievui ir 
karalienei.

Kai kuriose kitose valstybėse, pažadas tarnauti Dievui irgi yra 
dingęs iš skautų įžodžio. Čekijoje, kurioje gyvena ypatingai daug 
netikinčių, tos šalies skautų įžodis visai nemini Dievo:

Brangindamas savo garbe, aš pasižadu stengtis:
tarnauti aukščiausiai Tiesai ir visuomet Mylėti ištikimai,
išpildyti savo pareigas ir laikytis skautų įstatų,
būti pasiruošęs padėti savo šaliai ir savo artimui su visa siela ir visu 
kūnu.

Daugumoje valstybių, įskaitant ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
skautų įžodyje dar vis yra pasižadėjimas tarnauti Dievui ir tėvynei. 
Be to, Amerikos skautų organizacija (Boy Scouts of America) 
neleidžia pakeisti pažado Dievui įžodyje su pažadu “aukščiausiai 
galiai” arba tą pažadą visiškai išbraukti. 

Ar yra svarbu, kad žodis “Dievas” tepasiliktų skautų įžodyje? Ar 
ateity dar vis bus 12 įstatų, kurie baigiasi su “Skautas pagarbus”? 
Vien tik išbraukiant tam tikrus žodžius, mes vistiek nepašalinsim 
Dievo. Kai kastai paklausė Baden-Powell, iš kur atsirado religija 
skautavime, Baden-Powell atsakė: “Jinai neatsirado . . . jinai jau ten 
buvo. Religija yra vienas iš pagrindinių skautavimo principų.”

“A Scout is Reverant” by Norman Rockwell
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Religion in Scouting / 
“A Scout Is Reverent”
Sesė Marytė Kriaučiūnienė

Robert Baden-Powell founded the Scout movement in 1907 
to teach life skills and leadership to young people.  He was 
a Christian, like most people in the United Kingdom at the 
time, however his communication clearly stated that scouting 
was not just for Christians.  It was independent of any single 
faith or religion.  Furthermore, he was adamant that there was 
a necessary place for God within Scouting. 
In his 1908 book, “Scouting for Boys”, Baden-Powell wrote, 
“No man is much good unless he believes in God and obeys 
His laws.  So every Scout should have a religion.”  He also 
wrote, “Religion seems a very simple thing:  First: Love and 
serve God.  Second: Love and serve our neighbor.”  The Scout 
Law has many parallels to the Ten Commandments.  It’s an 
interesting exercise to see if you can match each Scout Law to 
a particular commandment (some will match with more than 
one).  
In his 1917 pamphlet “Scouting and Christianity” Baden-
Powell wrote, „Scouting is nothing less than applied 
Christianity.“  As we know, Scouting quickly spread from 
the United Kingdom to various countries all over the world.  
And the foundation of religion within scouting has remained 
at its core.   God comes first in the Lithuanian Scout sukis:  
“Dievui, Tėvynei, Artimui”
But now 100 years later, things are changing.  Is there still a 
place for God in scouting?  Some people do not think so.
The original Scout Oath from 1908 included a pledge to 
God.  The same oath was used for Boy Scouts and Girl 
Guides:
On my honour, I promise:  
I will do my duty to God and the King. 
I will do my best to help others, whatever it costs me.  
I know the scout law, and will obey it.  
Queen Elizabeth, and her sister Margaret were both Girl 
Guides when they were children, and their troop meetings 
were held at Buckingham Palace!  Their parents felt that 
scouting was a way for their children to form friendships since 
they were tutored at home.  When Elizabeth became Queen, 
the Scout Oath was modified to say, Queen instead of King, 
but God remained in the scout oath for decades.

That changed in 2014 when “God” was removed from the 
British Scout Oath, after a movement from atheists in the 
UK prompted an official change.  The current Scout Oath in 
England now reads as:
On my honour, I promise that I will do my best
to uphold our scout values, 
to do my duty to the Queen,
to help other people and to keep the Scout Law.
In 2013, references to both God and the Queen were 
removed from the Scout Oath of Girl Guides in Australia 

and Canada.  The line in their oath changed from, “to do my 
duty to God and to the Queen” to “To be true to myself and 
develop my beliefs.”   Interestingly, the Boy Scouts of Australia 
and Canada have kept the original line with God and Queen.
Other countries have also completely removed the reference 
to God in their scout oath.  The Czech Republic has one of 
Europe’s highest percentages of atheists, so it is not surprising 
that their Scout Oath does not mention God:
On my honor I promise that I will do my best:
to serve the highest Truth and Love faithfully at all times,
to fulfill my own duties and to observe the Scout/Guide laws, 
to be prepared to help my country and my neighbors with all 
my soul and body. 
Most countries, including the United States, still include 
their pledge to God and country in their Scout oath.  
Furthermore, the Boy Scouts of America does not have any 
option to remove or replace God.   Other countries permit a 
substitution to a “higher power” or removing it entirely.
Does it make a difference if the word “God” remains in the 
Scout Oath?  In the years to come, will there be all 12 Scout 
Laws, still ending with “A Scout Is Reverent”?  Just taking out 
the words cannot take out God.  When asked where religion 
came into Scouting, Baden-Powell replied, “It does not come 
in at all… It is already there. 
It is a fundamental factor in Scouting.“

“A Scout is Reverant” by Joseph Csatari
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Match each Scout Law to a Commandment 
(some will match with more than one).

 
Trustworthy   /  
Patikimas

Loyal  /  Ištikimas

Helpful  /  Naudingas

Friendly  /  Draugiškas

Courteous  /  Mandagus

Kind  /  Paslaugus

Obedient  /  Paklusnus

Cheerful   /  Linksmas

Thrifty   Taupus

Brave  /  Drąsus

Clean /  Skaistus

Reverent  /  Pagarbus

 
I. I am the Lord your God. You shall have  
 no other gods before me.
 Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną. 

II. You shall not take the name of the Lord  
 your God in vain. 
 Netark Dievo vardo be reikalo.

III. Remember to keep holy the Sabbath. 
 Švęsk sekmadienį.
 
IV. Honor your father and your mother. 
 Gerbk savo tėvą ir motiną.    

V. You shall not kill. 
 Nežudyk.

VI. You shall not commit adultery. 
 Nepaleistuvauk.

VII. You shall not steal. 
 Nevok.

VIII. You shall not bear false witness against   
 your neighbor. 
 Nekalbėk netiesos. 

IX. You shall not covet your neighbor‘s wife. 
 Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.

X. You shall not covet your neighbor‘s goods. 
 Negeisk svetimo turto.
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Š.m.  sausio 21 d., Jaunimo Centre vyko Čikagos Lituanistinės Mokyklos lėšų telkimų vakaras Protu Kovos (Trivia night). Dalyviai turėjo 
atsakyti klausimus iš 10 įvairių lietuviškų sričių – geografija, maistas, istorija, šokiai, lietuvių kalba, lietuvių šventovės Čikagoje ir tt. Viena 
sritis šių metų viktorinoje buvo apie skautų stovyklavietę Rakas. Čia vyko V-toji Tautinė Stovykla 1968 metais. Pažiūrėkite kiek jus žinote 
apie šią stovyklavietę. Šiame renginyje dalyvavo ir SA redaktorė bei maketuotoja. (buvo labai smagus vakaras - red.)
Atsakymai nugarėlės antroje pusėje.

Rako klausimai
Klausymus paruošė v.s. fil.Aušra Jasaityė Petry

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTIJOS DEŠIMTOSIOS TAUTINĖS  STOVYKLOS

Šimtą metų stovyklaujam, 
Lietuvos tautos vaikai. 
Suvažiavom į stovyklą,  
Esam skautai, BUS GERAI!

ŠŪKIS

1.) Kuriais metais įvyko pirmoji skautų stovykla Rake?

2.)  Rako adresas yra 1918 E. Hawley Rd. Ką tie numeriai 
reprezentuoja?

3.)  Kodėl skautai pavadino Rako stovyklą tuo vardu?
 
4.)  Įvažiuojant į Rako stovyklą, matosi paminklas pokairėjė 
pusėje, kas to paminklo viršūnėje? 

5.) Rako stovykloje randasi 4 pastovyklės. Kaip tos pastovyklės 
pavadintos? 

6.) Kaip vadinasi ežeras Rako stovykloje? 

7.) Kryžkėlėje stovi kyžius, kas tą kryžių pastatė?
8.) Kuriame mieste ir kurioje valstijoje randasi Rako stovykla?

9.)  Kiek akrų yra Rako stovykla?

10) Kuriame ežere skautai plaukioja, būriuoja stovyklaudami 
Rako stovykloje?

11) Kas vyks Rako stovykloje 2018 metais?

12) Kiek virtuvių randasi Rako stovykloje?

13) Kur skautai miega, palapinėse ar barakuose?   
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Le Tour de Rakas – Vive La Lituanie
Kalbamės su Čikagos “Lituanicos” tuntininku v.s. fil. Vyteniu Lietuvninku, 
pagrindiniu šių -2017 metų Le Tour de Rakas organizatoriumi bei vieną iš 
dalyvių. Norime daugiau sužinoti apie šį ypatingą žygį dviračiais. Štai ką jis 
papasakojo. (SA redaktorė)

SA: Esu nemažai girdėjusi apie Tour de Rakas. Kas tai yra? Kaip jis 
prasidėjo? Kas yra iniciatorius, organizatorius?

VL:  Tai skautų kelionė dviračiais iš Čikagos (dabar iš Lemonto) į skautų 
stovyklavietę Rako miškuose, Custer MI. Pirmas tokis žygis buvo 1976 
metais. Tuometiniai skautai vyčiai kandidatai  įveikė šią kelionę kaip dalį 
skauto vyčio kandidato programą. Pirmieji vadovai ir palydovai buvo v.s. 
Romas Fabijonas ir a.a. v.s fil. Sigitas Miknaitis.  Tą pirmą 220 mylių 
kelionę iš Bridgeman MI iki Rako atlikom per dvi! Po to buvo 20 metų 
pertrauka ir 1996 metais dalis pirmųjų dalyvių atliko sukaktuvinę kelionę. 
Dabar bandom šį žygį įvykdyti kas keletą metų.  Važiavome 2001, 2005, 
2009, 2012, 2014 ir šiais metais. Iš pradžių tas žygis vadinosi Bike Rakas, 
bet aš pakeičiau vardą į Le Tour de Rakas, nes jis vyksta maždaug tuo pačiu 
metu kaip vyksta Le Tour de France rungtynės Prancūzijoje.

SA: Kas gali dalyvauti?

VL: Skautai ir skautės nuo 14 metų.

SA: Kiek ilgai užtrunka ši kelionė - žygis?

VL: 2014 metais nuo Lemonto buvo 337 mylių, nuo New Buffalo 243 
mylios ir kelionė atlikom per 4 dienas.

SA: Kada dviratininkų buvo daugiausia?  Iš kur kelionę pradedate ir kur 
baigiate?

VL: Šiais metais bus pati didžiausia grupė – 24 dviratininkai. Grupelė 11 
dviratininkų, 6 suaugę ir 5  prityrę skautai ir skautės išvažiuos iš Pasaulio 
Lietuvių Centro Lemonte liepos 11d. Kiti išvažiuos iš New Buffalo 
miestelio Mičigano valstijoje liepos 12d. Taip pat šiais metais bus 3 
palydovai kurie vairuos 2 sunkvežimukus (support vehicles), su keliautojų 
bagažu, maistu ir dviračių pataisymui reikmenimis. Rako stovyklavietę 
tikimės pasiekti apie 12 valandą dienos, šeštadienį liepos 15d.  

SA: O kaip su išlaidomis?

VL: Kiekvienas dviratininkas pats sumoka registracijos mokestį sumažinti 
išlaidas. Likusias išlaidas padengia privatūs remėjai. Pagrindinės išlaidos 
yra marškinėliai (biking shirt) su tų metų emblema/ženkliuku - šių metų 
logo sukūrė sesė Kristina Burokaitė. Antri marškinėliai bus įteikti visiems 
dalyviams stovykloje po žygio, šiais metais bus ir ypatingas suvenyras. Taip 
pat reikia sumokėti už stovyklavietes, kur nakvojame, maistą ir benziną 
mašinoms. 

SA: Ar yra parūpinta nakvynė? Ką dar veikiate?

VL: Šiais metais nakvosime Van Buren valstybiniame parke netoli South 
Haven; Hoffmaster State Park (valstybiniame parke) prie Muskegon ir 
paskutinį vakarą miegosime Kibby Creek stovyklavietėje (Campground) 
netoli Pentwater MI. Ankščiau paskutinį vakarą praleisdavome metodistų 
stovykloje prie Pentwater, bet šiais metais stovyklavietė jau buvo užsakyta. 
Mes atvažiuojame į stovyklavietes, iškrauname daiktus iš brolio Juozo 
Kapačinsko kepyklos sunkvežimio, sustatome palapines, pagaminame 
vakarienę, susitvarkome ir einame maudytis Mičigano ežere nes abu parkai 
yra prie ežero kranto. Iš ryto, po pusryčių, suplauname indus, nugriauname 
palapines, sudedame viską į sunkvežimus ir miname toliau. Pakeliui 

Pirma Bike Rakas kelionė dviračiais į Rako stovyklą 1976 metais 
(nuotrauka Andriaus Rasučio)

Bike Rakas 2009 (nuotraukos Vytenio Lietuvninko)

Le Tour de Rakas 2012 metais dalyvis brolis Vytenis Lietuvninkas
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yra visai skirtingas dalykas negu važiuoti vienam. Reikia priprasti kaip 
važiuoti su kitais, ko žiūrėti, ko saugotis ir atkreipti dėmėsį į tinkamas 
atsargumo priemones ir procedūras. 

SA: Ką reikia su savim vežtis?

VL: Visiems dalyviams yra parūpintas reikmenų sąrašas. Pirmiausia reikia 
turėti dviratininko reikmenys – dviratį, šalmą, aprangą (dviratininkams 
pritaikytus marškinėlius ir kelne), gerus patogius batus su kietais padais, 
pirštines, atsargines pūsleles (inner tubes), pompą, sąvaržėles kelnėms, 
įrankėlius, spyną ir lenciūgą, vandens bonką, treiningus, ilgas kelnias, 
skautiškus marškinėlius ir uniformas. Yra privalomas sąrašas ir siūlomas 
sąrašas.

SA: Ką dar galėtum pridėti apie šį įvykį?

VL: Kadangi mes save kelionę pavadinome “Le Tour de Rakas”, tai kartais 
panaudojame prancūziškus žodžius.  Prieš kiekvieną išvykimą, kai vėl 
pradedame važiuoti, išsiskaičiuojame prancūziškai - un, deux, trois, quatre, 
cinq…. Tada sušunkame Vive La Lituanie! Ir važiuojame toliau.

SA: Ačiū už puikias žinias ir mintis. Tikrai nuostabiai skamba. Linkime 
jums visiems geros nuotaikos, saugios kelionės, puikių nuotaikingų 
prisiminimų. Lauksime nuotraukų ir atsiliepimų.

2017 dviratininkai sėkmingai atvažiavę į Rako stovyklą Custer MI. (visos nuotraukos iš Tautinės Stovyklos archyvo).

pietaujame parkuose.
Stengiamės paragauti vietinio maisto – riestainių iš Broad Street Café, St. 
Joseph; pyragų (pies) iš Grand Traverse Pie Company, Norton Shores; 
medžioklinių dešrelių iš mėsininko, Bridgeman; pyragėlių ir saldumynų iš 
Pastries from Bit of Swiss, Stevensville. Taip pat yra bent 3 vietos kur galima 
paragauti skanių ledų.
 
SA: Ar važiuojate ir blogu oru, pvz. lietui lyjant, ar stipriam vėjui pučiant?

VL: Nebijom nei lietaus nei vėjo. Jeigu bus perkūnas ir audra, sustosime, 
naudojant BSA saugaus skautavimo gaires. Beveik kiekvienas kelias bei 
keliukas Mičigano valstijoje yra į kalną ir į vėją.

SA: Kas buvo jauniausias? Seniausias? Greičiausias?

VL: Jauniausiam skautui yra 14 metai. Vyriausias šiais metais bus brolis 
Donatas Ramanauskas. Mums nerūpi greitis – čia ne lengtynės. (Ce n’est 
pas une course.). Dviratininkų saugumas yra pirmoje vietoje. Antroje 
vietoje yra linksmai praleisti kelionę ir laimingai pasiekti Raką. Mes 
važiuojame maždaug 12 mylių per valandą greičiu. 

SA: Ar yra buvę kokių nors sunkumų, susižeidimų, traumų?

VL: Retkarčiais dviratininkas nukrenta, bet sunkiai nesusižeidžia – būna tik 
mažos žaizdos ir mėlynės. 

SA: Koks buvo Jums ypatingiausias įvykis? 

VL: 2012 metais aš buvau pirmas, kuris įveikė visą kelionę nuo Lemonto. 
Aš važiavau vienas iki New Buffalo - 94 mylios. Iki to laiko visi išvažiuodavo 
iš New Buffalo. Nuo tada mažesnė grupelė suaugusių važiuoja tiesiai iš 
Lemonto. 2009 metais važiavome nuo Lemonto, per Wisconsin’o valstiją 
iki Manitowoc miestelio, kur visa grupė perplaukė Mičigano ežerą keltu 
į Ludington, MI, ir tada nuvairovome iki Rako Stovyklos. Buvo nuostabi 
kelionė.  
Mes taip pat plaukėme keltu iš Saugatuck miestelio per Kalamazoo upę.

SA: Ar yra tokių dviratininkų kurie yra dalyvavę visuose žygiuose?

VL: Nežinau ar kas yra dalyvavęs visuose žygiuose, gal brolis Donatas 
Ramanauskas (brolis Donatas važiuoja aštuntą sykį). Aš pats dalyvauju jau 
šeštą kartą.  Aš buvau pagrindinis organizatorius, virėjas ir indų plovėjas 
2009, 2014 ir šiais metais 2017. Brolis Aldis Liubinskas organizavo kelionę 
2012 metais.

SA: Ar tokiai kelionei ilgai reikia ruoštis/treineruotis?

VL: Pasiruošimas prasideda pavasarį. Kiekvienas dalyvaujantis dviratininkas 
privalo turėti gerai prižiūriamą dviratį. Taip pat yra 5 ar 6 paruošiamosisos, 
praktikos kelionės, kurių ilgis būna tarp 20-45 mylių. Važiuojant su grupe 

2012 metų dalyviai (nuotraukos Vytenio Lietuvninko)
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Los Angeles Gražiniečių kūčios

Kunigaikštienės Gražinos vyresnių skaučių būrelis, įsteigtas 1964 
metais Los Angeles, veikia jau 53 metus.  Nuo 2014 m. „Kun. 
Gražinos“ būreliui vadovauja Sigutė Mikutaitytė-Miller, Ina 
Petokienė, Jūratė Šepikienė ir Elytė Bandžiulytė-Wright. 

Užbaigdamos 2016 metus „Kun. Gražinos“ būrelis susirinko 
Aldonos Kudirkienės namuose tradicinei kalėdinei sueigai ir 
sunešė savo gamintus maisto patiekalus tradiciniam kūčių stalui. 
Susirinkę kieme ir škautiškai ratu sustoję atidarė vakaro programą 
uždegtų žvakių šviesoje. Pagerbė išėjiusias amženybei ir sugiedojo 
tradicinę skautišką „ateina naktis“ giesmę. Toliau vyko vakarienė ir 
kalėdinių giesmių dainavimas su smagia artėjančių šv. Kalėdų dvasia. 
Surinktos „gero darbelio“ aukos paskirtos „Rako stovyklos“ fondui 
2018 metų stovyklai.

Labai ilgas yra sesių Gražiniečių nuveiktų darbų sąrašas.  Rajono 
vadovybėje ir skaučių „Palangos“ tunte jos eina įvairias pareigas, 
mokė ir tebemoko skautes lietuviško tipo rankdarbius, ir daug 
metų veda virtuvę stovyklose gražiajame Rambyne. L.A. skautų 
Kaziuko mugėse Gražinietės paruošia tipiškai lietuviškus pietus, 
rudenį, Los Angeles Lietuvių dienose, parduoda savo gamintus 
pyragus, uždirbdamos lėšas remti lietuvybės išlaikymo darbams bei 
skaučių lavinimui. Rambyno stovyklavietės 50 metų jubiliejui, 2016 
metais, seses Gražinietės žymiai prisidėjo financiniai prie Rambyno 
stovyklavietės atnaujinimo.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Gražinietės financiniai remia 
ten esančius skautaujančius, mokyklų knygynus, ir vaikų bei 
senelių prieglaudas. Kas metą bendrai visuomenei Los Angeles 
surengia savo Gerą Darbelį. Gražinietės arba pristato lietuviškos 
temos knygų rašytojas, kaip Rūta Šepetys, lietuvius meno kūrėjius 
kaip Kęstutis Mikėnas, pagerbia ir pristato žymes lietuves kaip Dr. 
Marija Gimbutienė. Šiais 2017 metais kovo mėnesį Gražinietės 

pakvietė ir rengia pristatymą tarptautiniai žymios urangutanų 
tyrinėtojos ir globotojos Dr. Birutės Galdikas. Birutė Galdikas 
jaunystėje gyveno Los Angeles ir lankė U.C.L.A. Kaip visuomet, 
nemokamai Gražinietės pavaišins dalyvius savo pagamintais 
įpatingais skanumynais ir supažindins mus su Dr. Birute Galdikas ir 
jos urangutanų žiniomis.
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2017 m. balandžio 29 d. Toronto skautų “Rambyno” ir skaučių 
“Šatrijos” tuntai surengė iškilmingą sueigą ir sezono uždarymą.  
Rikiuotėse dalyvavo daug skautų ir skaučių, ir susirinko daug svečių. 
Per šią sueigą  vilkiukai davė įžodį, brolis Glynn Reed - vadovo rudo 
kaklaraiščio įžodį; brolis Viktoras Remesat - paskautininko įžodį; 
įteiktas 50 metų skautavimo medalis  Romuvos pirmininkui broliui 
Rimui Sriubiškiui, bei kiti apdovanojimai.

L.S.S. pirmininkė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon įteikė v.s. 
fil. Arūnui Dailydei garbingiausią Lietuvių Skautų Sąjungos 
apdovanojimą - “Geležinio Vilko” ordiną.  Brolis Arūnas įstojo į 
LSS 1947 metais Vokietijoje.  Jis yra ilgametis skautininkas kuris 
dalyvauja visuose tunto ir Romuvos stovyklos darbuose.  Buvęs 
tuntininkas, rajono vadas, skautų draugovės draugininkas, Romuvos 
stovyklos viršininkas, Kanados akademikų vadovas ir Romuvos 
valdybos narys – tai per daugelį dešimtmečių jo turėtos pareigos.  
Brolis Arūnas šiuo metu kruopščiai ir sąžiningai dirba su skautų 
draugove kas antrą šeštadienį ir noriai atlieka savo skautišką užduotį. 
Brolis Arūnas savanoriškai, nenuilstamai dirba su jaunimu ir 
rūpinasi tunto bei stovyklos veikla. Bravo, Broli Arūnai!

v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė

Iškilminga sueiga Toronte

Vėliavų įnešimas

Rambyno tuntininkas s. fil. Andrius Utz užriša naujam vadovui broliui 
Glynn Reed rudą šlipsą.

LSS Pirmininkė v.s. fil Rūta Baltaduonytė Lemon įteikia Romuvos 
Pirmininkui js. Rimui Sriubiškiui 50 m. skautavimo ženkliuką. 
(nuotraukos v.s Audros Puzerytės Viskantienės)

Tuntininkas s. fil Andrius Utz užriša žalią kaklaraištį broliui Viktorui 
Remesat

LSS Pirmininkė v.s. fil Rūta Baltaduonytė Lemon įteikia v.s. fil. 
Arūnui Dailydei “Geležinio Vilko” ordiną.
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Dr. Birutė Galdikas atvyko iš Kanados į Los Angeles vyresnių 
skaučių Gražiniečių paruoštą pristatymą. Virš metų Gražiniečių 
atstovė Danutė Giedraitienė tarėsi dėl susitikimo su Dr. Birute, 
kuri nuolat keliauja ir yra nepaprastai užimta savo darbe. Kovo 
19, 2017 Šv. Kazimiero parapijos salėje susirinko virš 150 žmonių 
sutikti ir pasiklausyti žymios orangutanų tyrinėtojos. Dr. Birutė 
Maria Galdikas dabar yra „Professor Extraordinaire Jakarta at 
the Universitas Nasional“ ir Simon Fraser University, British 
Columbia, Canada, kuriame praveda paskaitas, profesorė. Ji 
vadovavo tropiniame Borneo miške vykstantiems tyrinėjimams, 
kuriuose dalyvavo beveik 100 Indonezijos biologijos studentų ir kitų 
darbuotojų. Jos studijų pasiekimai yra įvertinti daugeliu taptautinių 
apdovanojimų  „environment“, „conservation“, „humanitarian“, 
„leadership“, „explorer“ žymenims. Dr. Birutė Maria Galdikas yra 
Organgutan Foundation International (OFI) presidentė ir nuolat 
dirba, gelbėjant orangutanus ir jų tropinį mišką, atkreipiant į tai 
viso pasaulio dėmesį. Du kartus jos nuotrauka buvo atspausdinta 
ant National Geographic žurnalo viršelio, ir taip pat čia buvo 
aprašyti jos tyrinėjimai. Yra dar daug daugiau jos darbų su Borneo 
orangutanais aprašymų, televizijos dokumentinių filmų ir net IMAX filmas.

Birutės Galdikaitės šeima atsikraustė iš Kanados į Los Angeles 1964 
metais. Birutė, užbaigusi vienų metų studijas University of British 
Columbia, įstojo į University of California Los Angeles (UCLA) ir 
prisijungė prie kitų, ten studijuojančių lietuvaičių. 1966m. UCLA 
ji įgijo zoologijos ir psichologijos bakalauro, 1969m. antropologijos 
magistro  laipsnius ir 1978 metais apgynė doktoratą. Lietuvos 
presidentė Dalia Grybauskaitė 2010 metais įteikė Birutei Galdikas 
garbės ordiną už nuopelnus Lietuvai. Tais pačiais metais Vytauto 
Didžiojo Universitetas Kaune jai suteikė garbės daktaro vardą.
Gražiniečių vadovė Sigutė Miller pristatė susitikimo dalyviams Dr. 
Birutės Marios Galdikas parašytą autobiografinę knygą „Reflections 
of Eden“, kurią buvo galima nusipirkti, taip pat Organgutan 
Foundation International marškinėlius, už kuriuos surinktos lėšos 
skiriamos paminėtos organizacijos rėmimui, ir progą globoti jaunus 
orangutanus su vienerių metų išlaikymo mokesčiu.
 
Pradėdama savo kalbą Dr. Birutė išreiškė džiaugsmą vėl būti Los 
Angeles ir jos a.a. tėvų parapijoje. Dėkojo už progą susitikti ir 
papasakoti apie savo darbus bei už aukas orangutanų išlaikymui. 
Dr. Birutė Galdikas pasakojo, kaip būdama UCLA studentė 
susitiko su antropologu Dr. Louis Leakey ir jam pasakojo, kad 
nori studijuoti orangutanus panašiai kaip Dian Fossey dirbo su 
gorilomis, o Jane Goodall dirbo su šimpanzėmis. Nors iš pradžių 
Dr. Leakey neparodė susidomėjimo padėti Birutei Galikas, bet ji 
įtikino Dr. Leakey, kad yra nusistačiusi labai rimtai dirbti. Po trijų 
metų Dr. Leakey parūpino lėšų jos orangutanų tyrinėjimams. 1971 
metais Birutė su tuometiniu savo vyru Rod Brindamour atsirado 
Tanjung Puting Reserve, Borneo, Indonesia. Ten įsteigė „Camp 
Leakey“, kur anksčiau nieko nebuvo, ir vėliau aprašė savo 4 metų 
atradinimus ekologijoje ir orangutanų gyvenimo žinias. Tais laikais 
(1970-aisiais) Birutė Galdikas, Jane Goodall ir Dian Fossey buvo 
vadinamos „Leakey‘s Angels“. Jau praėjo 46 Birutės Galdikas 

darbo metai.  Ji rodė skaidres ir aiškino apie tropinės gamtos ir 
orangutanų išlikimui gresiantį pavojų. Vienoje skaidrėje ji pristatė 
savo dabartinį vyrą, vietinį Borneo gyventoją, Pak Bohap bin 
Jalan, su kuriuo jau daug metų yra sukūrusi šeimą. Jis ir judviejų 
sūnus aktyviai dirba kartu su Birute. Pasakojo, kaip nelegalus 
medžių kirtimas, gaisrai ir palmių aliejaus plantacijos (palm oil 
plantations) naikina tropinius miškus. Ji pasakojo, kad Borneo 
žemė, kurioje įsteigta jos „Camp Leakey“, vėliau bus perduota 
Indonezijos valdžiai toliau tęsti pradėtus darbus, nes čia yra 
nacionalinio parko teritorija, kur tikimasi išlaikyti orangutanus, 
kai kitur jie išnyks. 
Po paskaitos Dr. Birutė Galdikas atsakė į dalyvių klausimus, 
pasirašė knygose ir ant susitikimo plakatų. Gražinietės džiaugėsi, 
kad visi orangutanų jauniai buvo paimti globai ir publika domėjosi 
Dr. Birute Galdikas, ilgai kalbėjosi su ja ir jos sūnumi. 
Ačiū visiems ir visoms, kurie prisidėjo, dalyvavo ir pagerbė Dr. 
Birutę Galdikas.

Gražinietės, Los Angeles 2017 m. 
Dr. Birutė Galdikas ragina visus gamtos ir orangutanų išlaikymo 
rėmėjus sekti studijas ir darbus, pasinaudjant Orangutan 
Foundation International žiniomis.
www.orangutan.org

Dr. Birutė Galdikas twitter…. drbirute@twitter.com

dr. Birutė Galdikas

Paskaitos skelbimas Gražinietės Rasos Hendrickson paruoštas 
anglų ir lietuvių kalbomis
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Dr. Birutė Galdikas sūnus padeda jai laikyti juostą išaustą su jos vardu 
„Birutė“ kai Sigutė Miller padovanojo jai po paskaitos.

Janunimas padeda Sigutei Miller pristatyti T shirts remti  
orangutanų išlakymą.

Dr. Birutės Galdikas sūnus atvežė kelias kopijas jos parašytos 
autobiografinės knygos “Reflections of Eden”

Iš kairės, Danguolė Razutytė Varnienė, Sigutė Miller, Povilas 
Žemaitaitis, Rasa Hendrickson, ir Kristina Dudorienė.
Dr. Birutė Galdikas 1975 National Geographic kuriame buvo aprašyta 
jos tuometinis darbas su Orangutanais Borneo

Dr. Algirdas Avizienis, susitinka su Dr. Birute Galdikas Gražiniečių 
pristatyme.

Dr. Rolandas Giedraitis, Dr. Birutė Galdikas ir Dr. Dana Giedraitis po 
paskaitos.  Dr. Birutė Galdikas gyvena ir profesorauja Kanadoje ir taip 
pat dažnai keliauja orangutanų organizacijoa reikalais, tai buvo sunku 
surasti paskaitai tinkamą data.
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Rambyno stovyklavietės namo statymas LA
1965 m. rugsėjo 19 d.  Skautų ir skaučių Tėvų Komiteto 
pirmininkas inž. Jonas Steikūnas susirinkime pristate Joną Matulaitį, 
kuris maždaug 7,500 pėdų aukštumoje, San Bernardino kalnuose, 
Holcomb Valley netoli Big Bear ežero, surado stovyklavietei 
12 akrų dydžio miško sklypą, apsuptą valdiškos žemės.  Savo 
pranešime Matulaitis apibūdino stovyklavietę iš techninės pusės, 
pailiustruodamas brėžiniais ir žemėlapiais.

1965 m. rugsėjo 26 d.  Išrinkta žemei pirkti komisija iš 12 asmenų:

 ¬-  ps. Rimtautas Dabšys, pirmininkas
 -  ps. Algirdas Avižienis, sekretorius
 -  p. Aleksas Kiršonis, iždininkas
 -  v.sl. Valerija Irlikienė, korespondentė
 -  ps. Jonas Matulaitis
 -  p. Ona Mikuckienė
 -  ps. Jonas Navickas
 -  s. Juozas Pažėra
 -  s. Pranas Pakalniškis
 -  s. Kęstas Pažemėnas
 -  s. Alfonsa Pažiūrienė
 -  p. Jonas Steikūnas

1965 m. gruodžio 4 d.  Viešame tėvų ir stovyklavietės rėmėjų 
susirinkime buvo nutarta pirkti minėtą parinktą 12 akrų žemės 
sklypą.

1965 – 1966 m.  Suprasdami stovyklavietės įsigijimo tikslą, jos 
reikalingumą, nepailsdami dirbo ir aukas rinko p. Ona Mikuckienė 
ir s. Kazimieras Prišmantas.  Iš viso piniginių aukų buvo gauta iš 
beveik 300 šeimų, atskirų asmenų ir organizacijų.
1966 m. kovo 25 d.  Stovyklavietei žemė buvo nupirkta už $10,955. 

Pirkimo dokumentus už visą komitetą pasiraše Rimtautas Dabšys, 
Kęstas Pažemėnas ir Kazimieras Prišmantas.  Aukų buvo surinkta 
$6,255 dol., bet nupirkimui dar trūko $4,700 dol.  Trūkstama suma 
pasiskolinta iš Lietuvių kredito kooperatyvo Los Angeles.  

Buvo išrinktas pirmasis stovyklavietei tvarkyti ir remti komitetas:
  
 -  Kęstas Pažemėnas, pirmininkas
 -  Liucijus Nefas, sekretorius
 -  Jonas Navickas, iždininkas
 -  Kazimieras Prišmantas
 -  Rimtautas Dabšys
 -  Jonas Matulaitis
 -  Bronius Budginas

Nuosava stovyklavietė - įrengimai ir pirmų stovyklų akimirkos

1966 m. Vyksta pirma stovykla nuosavoje LSS Ramiojo Vandenyno 
Rajono stovyklavietėje.  Stovyklavietė dar neturėjo nei vandens, 
nei kitų irengimų; reikėjo viską atsivežti ar išnuomoti Big Bear 
miestelyje, bet geros nuotaikos ir energijos netrūko.  Tik kai kurių 

tėvelių automobilių padangos neatlaikė.  (Žinoma, taip pat nemažai 
neatlaiko ir šiom dienom.  Įdomu, kiek padangų iš viso reikėjo 
stovyklautojams per 50 metų keisti.)  

Rugpjūčio 13 d. pirmąjį skautišką laužą savoje žemėje uždegė s. 
Vladas Pažiūra, talkininkaujant jaunesniems stovyklautojams V. 
Dabšiui ir V. Irlikytei.  Į degantį laužą buvo įmesta:

- Lietuvos žemės žiupsnelis, simbolizuojantis, kad čia 
kuriama mažoji Lietuva, kur skambės lietuviškas žodis ir dainos.
- Gintaro gabalėlis, pažymintis, kad šalia Amerikos aukso 
yra Lietuvos auksas – gintaras, kuris gražiau puošia moterų kaklus, 
krūtines ir rankas;
- Lietuvos miškų baravykas.  Visų grybų pulkauninkas, 
primenantis jaunimui, kad grybai Lietuvoje gerai auga, ir žmonės 
juos labai mėgsta.  Pareikšta viltis, kad gal ir čia pradės augti grybai, 
ir bus visiems stovyklautojams didis skanumynas.

1967 m.  Jonas Matulaitis  sutiko prižiūrėti pastato statybą.  
Pradėta gręžti šulinį, matuoti žemę, planuoti stovyklavietę.  Žemės 
matavimo ir stovyklavietės planavimo darbams daug padėjo inž. 
Julius Raulinaitis.  Pastato projektą padare arch. Kęstutis Mikėnas.  
Vidaus išplanavimo brėžinius – Albinas Sekas.  Pastato struktūros 
apskaičiavimus padarė inž. Julius Raulinaitis.  Statybos darbams 
vadovavo kontraktorius Jonas Matulaitis.  Stovyklavietei leidimus 
iš vietos valdžios įstaigų parūpino Algirdas Avižienis ir Mykolas 
Naujokaitis.

Išrinkta pirmoji Kontrolės Komisija:  Povilas Abelkis, Vladas 
Pažiūra, Arvydas Vaišnys; kandidatai: Jonas Matulaitis ir Mindaugas 
Banionis.

1968 metų pabaiga.  Rambyno pagrindinis pastatas, su virtuve 
ir tualetais pirmosios pagalbos kambariu buvo užbaigtas 1968 
metais.  Tuo pačiu buvo išgręžtas 150 pėdų gilumo šulinys.  Pompą 
vandeniui pompuoti įtaisė Kęstas Pažemėnas.  Vėliau reikėjo ją 
pakeisti galingesne, kurią parūpino Valentinas Varnas.  Pompos 
motorui reguliatorių pritaisė Mindaugas Gedgaudas.  Viduje įrengti: 
dušai, tualetai, primosios pagalbos kambarys; virtuvėje pastatyta: 
dujinis šildytuvas, viryklė, vandens šildymo katilas.

Įrengta kanalizacija, nuotekų duobė - “septic tank”- ir iškasti grioviai  
nubėgimui.  Žemės atsparumo tyrinėjimus ir žemės sunkimosi 
apskaičiavimus padarė Algis Sekas.

Aplink pastatą išlyginta žemė, ir įrengta vėliavų aikštė, išlygintos 
aikštelės palapinėms statyti.  Visi darbai buvo atlikti savaitgaliais  
pasišventusių skautų, tėvų ir rėmėjų.  Mūsų Rambynas buvo 
pastatytas daugybės gerų darbelių dėka.
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Poetas Bradūnas ir  
Antras Kaimas vėl kartu
Šeštadienį, balandžio 22d. įvyko labai įdomi vakaronė ir 
linksmavakaris. Tą vakarą, akademikų skautų dėka vėl  girdėjome 
poeto Kazio Bradūno balsą, klausėme jo prisiminimus, skambėjo 
poeto eilės;  vėl galėjome pasijuokti Antro Kaimo anekdotais ir 
humoru. Kaip tai gali įvykti jeigu jau seniai netekome šių abiejų 
literatūros sensacijų? Juk Kazys Bradūnas mirė 2009 m., o Antro 
Kaimo spektakliai baigėsi 1998 metais. Labai paprastai  –  Čikagos 
Filisteriai norėjo paminėti Kazio Bradūno 100tasias gimimo 
metines, o Antras Kaimas repetuoja nuo rugpjūčio mėnesio ir 
ieškojo kur pirmą sykį vėl pasirodyti. Suradus seną nuotrauką 
kurioje kartu šypsosi Algirdas Titus Antanaitis (ilgametis Antro 
Kaimo vadovas) ir poetas Kazys Bradūnas, buvo lig ir ženklas, 
kad šis poetas ir ši humoro ir satyro grupė vėl  turi būti kartu. Fil. 
Audriaus Aleksiūno pastangomis ir Čikagos fil. Pirmininkės Aušrelės 
Sakalaitės dėka, taip ir įvyko tą vakarą.

Aušrelė pristatė garbingą svečią Ramutę Kemežaitę Kazlauskienę, 
poeto Kazio Bradūno dukteriečią (jos mama ir poetas buvo brolis 
ir sesuo). Ramutė savo įžanginiame žodyje sakė kai būdama maža 
mergaitė iš Waterburio, CT, labai laukė kelionių į Čikagą aplankyti 
savo dėdės Kazio ir tetos Kazytės nes tai progai galėjo užsidėti 
naują gražią suknytę. Toliau Ramutė perskaitė savo puseserės, 
poeto dukters Elenutės Bradūnaitės prisiminimus apie savo tėvą, 
kurį Elenutė skaitė 2017 metų vasario 11 dieną Valdovų Rūmuose 
Vilniuje minint Kazio Bradūno 100tasias gimimo metines. Per  
Ramutes pristatymą girdėjome Elenutės žodžius apie koks buvo jos 
tėvelis, kaip jam padėjo mamytė, kaip tėveliai aiškiai pabrėžė lietuvių 
kalbos ir istorijos pažinimo svarbą. Kaziui  Bradūnui labai rupėjo 
kad kuryba išeivijoje bujuotų. Jis pats daug kurė ir skatino kitus. 
Poetas buvo tikras išeivijos kūlturinio gyvenimo variklis. 
Toliau matėme Arvydo Reneckio susuktą filmą apie Kazį Bradūną, 
kurį atsiuntė kita Kazio Bradūno duktė Lionė Kazlauskienė. Filmas 
darytas po to kai Bradūnai grįžo iš apsilankymo Lietuvoje 1990 

metais. Kazys Bradūnas prisiminė kaip jie traukėsi  į vakarus kai 
užėjo karas 1944 metais  - pirmiausia į Vokietiją, o kai čia atėjo 
frontas, į pietų Bavariją. Girdėjome ne tik jo prisiminimus, bet 
poetas pats skaitė savo eiles. Poetas pasakojo kaip dalyvavo tremties 
rašytojų draugijoje ir pradėjo leisti žurnalą Literatūros Lankai – tai 
buvo žemininku žurnalas, poetų rinkinių žurnalas. Čia rašė ne tik 
poetai, bet ir dramaturgai, kritikai ir kiti. Po kiek laiko Bradūnų 
šeima traukėsi į Ameriką. Pirmiausia į Baltimorę, o 1961 metais 
kun. Rimšelio kviečiami, atvyko į Čikagą. Kaip pats poetas sakė - 
išeivijos širdis Čikaga – jis pasijuto kaip Lietuvoje ir niekur kitur 
nebūtų to radęs. Taip Kazys Bradūnas tapo Draugo kultūrinio 
priedo redaktorius kuriuo išbuvo iki 1992 metų, kai nutarė visam 
sugrįžti atgal į Lietuvą.

Ramutė, baigdama savo žodį sakė, kad tas pats pristatymas (ir 
prisiminimai ir video įrašas) buvo rodomas  vasario 11d. Valdovų 
Rūmuose Bradūno 100tųjų metinių proga. Galėjome ir  mes 
truputėlį pajusti kad esame Lietuvoje, ir dalyvaujame poeto Bradūno 
pagerbime Valdovų Rūmuose.
Toliau Antro Kaimo aktoriai Artūras Žilinskas ir ASD kand. 
Monika Ringytė perskaitė kelis Kazio Bradūno eilėraščius. Artūras 
skaitė Motinos Rauda, kuri buvo skirta sūnui Jurgiui, Monika skaitė 
Žeme, žemuže, o pabaigai Artūras skaitė Pėdos.
Po 15 minučių pertraukos buvo meninė dalis kurią atliko Antra 
Kaimas, Čikagos humoro ir satyros grupė. Kaip smagu buvo vėl 
kartu su jais pasijuokti, ir iš savęs pasišaipyti. Čia buvo naujai 
atsikūrusio ir prisikėlusio Antro Kaimo debiutas. Gaila, kad nebuvo 
pilna salė žmonių, kaip būdavo ankščiau Playhouse menėje, bet 
kaip visuomet, renginių tą vakarą Čikagoje netrūko. Jaukioje 
Zion Evangelikų Liuteronų salėje daugumas dalyvių buvo tie 
kurie ne vieną kartą matė Antro Kaimo spektaklius Playhouse 
menėje. Puikiai vadino fil. Jonas Variakojis (jaunesnysis), fil. 
Audrius Aleksiūnas, Artūras Žilinskas, ir ASD kand. Daumantė 
Kaveckaitė. Šviesas ir garsą tvarkė nuolatinis pagelbininkas Sid 
(Juozas) Ulevičius. Scenoje vienu sykiu vaidino du aktoriai - ar tai 
Artūras ir Audrius, ar Daumantė ir Artūras, ar Jonas ir Audrius, ar 
Daumantė ir Jonas. Muzika buvo ta pati kaip budavo ankščiau, ir 
staigiai užgesintos šviesos rodė vieno veiksmo galą  ir kito veiksmo  
pradzią. Buvo suvaidintos 6 atskiros scenos – “Niekad vogtų 
pinigų nepaiimčiau”, “Menas – juodas ant juodo”, “Pasikalbėjimas 
telefonu”, “Tėvo ir sūnaus pokalbis”, “Pas daktarę – pacientas klausia 
daktarės ar būsiu sveikas atsisakęs visų šių skanybių ir gėrybių – ji 
atsakė, nežinau, bet mirsite daugiau naturalia mirtimi” ir “Po 
senovėj, prisiminti senus laikus”. (Gal netikslūs pavadinimai, bet aš 
taip juos sau užrašiau).

Kazio Bradūno poezijos vakaro ir atgaivinto Antro Kaimo pirmo 
pasirodymo  programos  dalyviai drauge su FSS Chicagos skyriaus pirm.  
Aušrele Sakalaite.  Iš k:  Ramutė Kemežaitė - Kazlauskienė, Daumantė 
Kaveckaitė,  Juozas ( Sid ) Ulevičius, Jonas Variakojis, Audrius 
Aleksiūnas, Artūras Žilinskas, Aušrelė Sakalaitė ir Monika Ringytė. 

Vakaras vyko balandžio 22, 2017 Zion Evangelical Lutheran Church, 
Oak Lawn Il.

 Daumantė Kaveckaitė ir Jonas Variakojis “Menas”
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Pasibaigus spektakliui, visi žiūrovai labai plojo, o dalyviai buvo 
apdovanuoti gėlių puokštėmis. Pakalbinus po to aktorius Audrių ir 
Joną, sužinojau, kad buvo naudota senesnė medžiaga – tik šiek tiek 
atnaujinta.  Pasirodo, kad čia tik pradžia atgimusio Antro Kaimo. 
Jie turi tolimesnių planų ir ieško naujų narių  (ir aktorių ir rašytojų), 
kad galėtų paruošti  veiksmus su daugiau aktorių. Kreipkitės pas 
Audrių Aleksiūną  (aaleksiunas@comcast.net) jeigu tikrai turite 
menišką gyslelę, mėgstate vaidinti ir nebijote iš savęs pasijuokti, 
ypac ieškomos merginos ir panelės.
Didelis skautiškas ačiū Čikagos fil. valdybai, su pirmininke Aušrele 
priešakyje už tokį puikų linksmą vakarą. Daugiau tokių vakaronių! 
Juk juoktis  mėgstame visi.

Sesė Rita  Audrius Aleksiūnas ir Jonas Variakojis “Tėvo ir sūnaus pokalbis”

Artūras Žilinskas ir Daumantė Kaveckaitė “Pas daktarą”

Lietuvių Fondas ir skautų šimtmetis
Lieuvių Fondo metiniame narių suvažiavime, kuris vyko 
2017m. gegužės 6d. Lemonte, IL Rako skautų 
stovyklavietės atnaujinimo komiteto primininkas 
Donatas Ramanauskas, skautų vardu dėkodamas 
Lietuvių Fodui už paramą ruošiantis skautijos 
100-mečiui, įteikė LF tarybos pirmininkui Sauliui Čyvui 
padėkos lentelę.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 
2018 m. sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurtas 
pirmasis skautų vienetas, paskelbė 2018-uosius skautų 
judėjimo metais. Paminėti šimtmetį ruošiasi ir JAV 
veikiantys skautai. Lietuvių Fondas sveikina skautus su 
artėjančia sukaktimi ir džiaugiasi galėdamas paremti 
išeivijos lietuvių skautų judėjimą.

LF informacija

Donatas Ramanauskas įteikė LF tarybos pirmininkui padėkos lentelę. 
Sėdi LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas
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Šių metų Sausio 28-tą dieną, Lemonto jauniausi skautukai 
susirinko čiuožimo iškylai. Dalyvavo Aušros Vartų/Kernavės Tunto 
Saulučių Draugovės paukštytės (Draugininkė Julytė Kudirkienė), 
Nerijos Tunto Ventės Laivo udrytės (Laivo vadė Larana Stropienė), 
Lituanicos Tunto Gedimino Draugovės vilkai (Draugininkas 
Andrius Kudirka) ir Lituanicos Tunto Nemuno Laivo bebrai 
(Laivo vadas Andrius Jarašius).  Nuvažiavę į čiuožyklą, broliai ir 
sesės apsiavė savomis arba išnuomotomis pačiūžomis, nuskubėjo 
išbandyti savo jėgas. Vieni ištisai čiuožė, o kiti pailsėjo po kiek laiko 

ČiuoŽimas 2017

Tolimi Aidai 2016
Praeitų metų šeštadienį,  lapkričio 12d. vyko dar vienas puikus 
koncertas Čikagos apylinkėse. Šį kartą Lemonte Pasaulio lietuvių 
centro Fondo salėje koncertavo vyrų oktetas iš Los Angeles, 
Kalifornijos “Tolimi Aidai”, vadovas Kęstutis Daugirdas. Oktetą 
iškvietė ir juo rūpinosi Akademinio Skautų Sąjūdžio Centro 
Valdybą, ypač pirmininkas fil. Ričardas Chiapetta ir valdybos 
šimtmečio koordinatorė fil. Audra Brooks. Koncerto pelnas 
skiriamas Rako stovyklavietės pagerinimui ir paruošimui X Tautinei 
stovyklai 2018 metais. 

Atvykome ankščiau nes pagalvojau kad reikės kur nors padėti. Bet 
jau visur matėsi uniformuoti skautai  akademikai , prie bilietų, prie 
durų ir už baro. Šį sykį ne labai reikėjo mano pagalbos, galėjau 
koncertu pasidžiaugti kaip paprastas žmogus. Žiūriu, kad kėdžių 
nemažai sustatytų. Kad tik jos visos užsipildytų. Buvau maloniai 
nustebinta – ne tik visos kėdės buvo užimtos, bet reikėjo pristatyti 
daugiau kėdžių, kad visi galėtų atsisėsti!

A.S.S. Vadijos pirmininkas pasveikino visus susirinkusius ir 
prižadėjo, kad čia bus nepaprastas koncertas ne tik dėlto kad 
koncertuoja Tolimi Aidai, bet ir dėlto kad čia yra Rako stovyklai 
lėšų telkimo vakaras. Į sceną įėjo okteto nariai – iškilmingai, 
su plačiomis šypsenomis ir gera nuotaika.  Jau nuo pirmos 
dainos jie užbūrė klausytojus. Pirmojoje dalyje – dainos apie 
meilę Lietuvai, kas juos ten traukia, apie jausmus gyvenant toli 
nuo Lietuvos ir kelionės į Lietuvą. Reikia pastebėti, kad visi šie 
vyrukai yra Amerikoje gimę ir augę – tai antros bangos vaikai ir 
anūkai. Buvo įdomu klausyti apie Tolimų Aidų pradžią. Jiems 
labai patiko Bernardo Brazdžionio eilės; pagal vieną jo eilėraštį ir 

ir pasivaišino sesės Julytės ir brolio Andriaus parūpintomis vaišėmis. 
Visiems buvo proga užsidirbti čiuožėjo specialybę. Šį ženklelį galės 
prisisiųti prie savo uniformų. Po pusantros valandos, buvo laikas 
atsirišti pačiūžas, padaryti bendrą nuotrauką ir atsisveikinti iki 
sekančios savaitės sueigos Pasaulio Lietuvių Centre.  Tikriausiai 
skautukai (ir tėveliai) greitai užmigo tą vakarą, džiaugdamiesi proga 
pasportuoti ir pabendrauti vieni su kitais.

Lemonto skautai susirenka kiekvieną šeštadienį po Maironio 
Lituanistinės mokyklos pamokų. Sueigos prasideda 1:30 v.p.p ir 
tęsiasi iki 2:30 v.p.p. Į jaunesniųjų skautų vienetus priimami vaikai 
nuo 5 iki 10 metų amžiaus. Anksčiau paminėti vadovai organizuoja 
jaunesniųjų skautų veiklą kartu su įvairias padėjėjais. Visi vadovai 
yra savanoriai kurie aukoja savo laiką norėdami sukurti linksmą 
dvasią ir įvykdyti stiprią programą. Vieni yra skautai kurie patys 
augo skautų gretose, o kiti yra tėveliai kurie prisijungė į vadovų eiles 
kai jų vaikai pradėjo skautauti. Visi vadovai yra pasiryžę sukurti 
prasmingą skautišką veiklą visam jaunimui ir pavyzdingai mokinti 
vaikus tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Sesė Julytė Kudirkienė

gimė grupės vardas Tolimi Aidai. Okteto nariai patys apibudino 
dainas ir įdomiai, su humoru,  apie jas papasakojo. Pirmoje dalyje 
skambėjo “Kur tas kelelis”,” Tėvyne Lietuva”, “Tau, sesute, puikios 
gėlės”, “Šiaurės pašvaistė” (Brazdžionio žodžiai),” Aras”, “Augo 
kieme klevelis”, “Esi dangau” (ir vėl Brazdžionio eilės, muzika 
salėje sėdinčio muz. Dariaus Polikaičio, specialiai sukurta Vilniaus  
arkivyskupo Gintaro Grušo pirmicijų proga, solo dainavo Linas 
Polikaitis), “Ar prisimeni tu”, “Aleliuja” (Hallelujah - pagerbiant  
ką tik mirusį muziką Leonard Cohen, Kęstučio Daugirdo eilės ir 
aranžuotė) ir “Pajūriais, pamariais”. Kaip gera dūšei! Dainos visiems 
pažįstamos, jaunatviškos, šimtą kartą dainuotos stovyklose. Smagu 
dainuoti kartu. Net ir mūsų sūnus Domas kartu traukė!

Pertrauka. Visi linksmai dalinosi įspūdžiais ir stovykliniais 
prisiminimais. Aš pastebėjau kad programoje daug mažiau dainų 
antroje dalyje. Ir pasiilgau jų naujesnių dainų! Lyg atkeipdamas 
dėmesį į mano mintis, fil. Ričardas ragino visus susėsti ir 
pasidžiaugė, kad Tolimai Aidai pridėjo dar 4 dainas. Jau beveik 
ir žinojau kurias!!! Antroje dalyje skambėjo daugiau naujesnės, 
šiuolaikinės dainos. Čia girdėjome liaudies dainą “Subatos vakarėlį”, 
“Pypkės dūmai” (su pypkėmis ir gera vaidyba, kad atrodė, kad 
jie buvo apsvaigę nuo tų pypkės dūmų), “Tūkstantis žingsnelių”, 
“Nauja Viltis” (2013 Jubiliejinės stovyklos daina parašyta grupės 
nario Alekso Vilko – Aleksas čia atliko solo partiją), “Gvazdikai” 
(vyrai išėjo į sceną su raudonais gvazdikais, solistas Stepas 
Puodžiūnas), “O Nemune” (žodžius Amerikos liaudies dainai Oh 
Shenandoah parašė Kęstutis Daugirdas). Toliau – pridėtos ir labai 
lauktos dainos “Mūsų kaimas” (pirma Tolimų Aidų įrekorduota 
daina, muzika Vytauto Šiškausko), “Kartu mes laimingi” (lietuviški 



33RUDUO 2017

žodžiai amerikietiškai dainai So Happy Together), “O meile” 
(Andriaus Mamantovo daina , kurią Tolimi Aidai dainavo kartu su 
Mamantovu, rudenį,  per paskutiniąsias LA Lietuvių Dienas, solistai 
Aleksas Vilkas ir Danius Anelauskas), ir  “Aš nežinau” (solistas 
Erikas Petraitis), nes jie nežinojo kuri yra paskutinė koncertinė 
daina! A.S.S. pirmininkas vėl pasirodė scenoje ir padėkojo visiems 
taip gausiai susirinkusiems į šį koncertą, kvietė pasivaišinti,  o 
klausytojai vis norėjo daugiau dainų. Oktetas paskutinį kartą išėjo į 
sceną – šį sykį su alaus bokalais  ir padainavo daina apie alų “Alutis 
putuotas”.  Nors čia išvardinau kai kuriuos okteto narius, bet jie 
visi lygiai vienodi ir lygiai svarbūs. Jie ir niuniuoja, ir harmanizuoja,  
ir dainuoja, ir juokauja, ir vaidina. Tolimi Aidai dainuoja bosai 
Virgis Kasputis ir sk. vytis Tauras Radvenis, baritonai sk. vytis 
Danius Anelauskas ir Linas Polikaitis,  II-ri  tenorai sk. vyčiai Stepas 
Puodžiūnas ir Aleksas Vilkas bei  I-mi tenorai Kęstutis Daugirdas 
ir sk. vytis Erikas Petraitis. Kaip matyt, daugiau negu puse narių 
yra skautai!  Visi labai muzikalūs ir talentingi vyrai, visi mėgsta 
dainuoti. Bisui programą užbaigė su skautiškomis dainomis kurias 
visi dainavo kartu – tai “Atgimė tėvynė” (arba geriau žinoma kaip Ei 
pirmyn, ll-ros Tautinės stovyklos daina, 1938) ir “Laužai liepsnoja” 
(IV-tos Tautinės stovyklos daina, 1958).  Salėje sėdintys labai 
entuziastiškai prisidėjo prie bendro dainavimo. Oktetas atsisveikino 
su daina “Sudieu draugai” (Happy Trials) ir dingo nuo scenos. 
Jau nebeiššaukėme juos dar vienai dainai, nors visi labai plojo. 
Ansamblio nariai tada atėjo į salę. Jie tuoj buvo apsupti šeimos 
narių, draugų ir gerbėjų. Visi norėjo su jais pakalbėti ir pasveikinti 
puikiai atliktu koncertu.

Ačiū Ričardui Chiapettai ir Audrai Brooks, kurie iškvietė šį ansamblį 
į Lemontą koncertuoti, dėkui visiems A.S.S. nariams vienokiu ar 
kitokiu būdu padėjusiems prie koncerto ruošos ir sekmės, ačiū 
žiūrovams ir klausytojams kurie nesigailėjo plojimų, bet ypatingas 
ačiū Tolimų Aidų nariams kad nesigailėjo savo laiko ir su mumis 
pasidalino savo talentu  – skambia daina.
        
     Fil. Rita Rašymienė

v. s. fil. Jonas Variakojis laukia ištroškusių

Tolimų Aidu nariai - sk.vytis Tauras Radvenis, Virgis Kasputis, Linas 
Polikaitis, broliai sk. vyčiai Danius Anelauskas, Stepas Puodžiūnas, 
Aleksas Vilkas, Erikas Petraitis ir vadovas Kęstutis Daugirdas

Fils. Aušrelė Sakalaitė, Daila Liubinskienė ir fil. Danguolė Bielskienė 
geroj nuotaikoje po koncerto. (nuotraukos Edžio Leipaus)

ASS vadijos pirmininkas fil. Ričardas Chiapetta pasveikino 
susirinkusius ir pažadėjo „nepaprastą koncertą“. Nuotr. Jono Kuprio
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Mardi Gras!

Čikagos lietuvių skautams, Rako miškai, tai antri namai. Kas vasara, 
skautiškas jaunimas suvažiuoja pasitobulinti savo skautiškomis žiniomis, 
užmegzti naujas draugystes, pasidžiaugti gražia gamta lietuviškoja 
dvasioje. Bet ne tik Čikagos lietuvių skautai džiaugiasi Rako miškais, 
džiaugiasi visi lietuviai skautai, kurie yra stovyklavę šiuose miškuose. 

Rako stovykla, tai 81 akrų, randasi netoli Manistee National Forest, 
mažame miestelyje pavadintu Custer, Mičigano valstijoje. Rako 
stovykoje, jau lietuviai skautai yra stovyklavę 60 metų. Šią vasarą, 
stovykla vėl įvyks, 
liepos 15 iki 29 dienomis.

2018 metais, liepos 29 iki rugpjūčio 8 dienomis, lietuviai skautai iš visur 
suvažiuos į Rako stovyklą Dešimtąjai Tautinei Stovyklai. Taip pat, 2018 
metai, vyksta Lietuviškosios skautijos šimtmetis. Tikimės, kad suvažiuos 
daug skautų iš visur pasidžiaugti Rako miškais ir atšvęsti Jubiliejų.

Rako stovyklai paruošti šiai ypatingai stovyklai yra Čikagos apylinkių 
skautams labai svarbu. Yra sudarytas komitetas, kuris smarkiai dirba 
sukelti lėšas ir pagerinti Rako stovykla. Vyksta įvairūs vajai sukelti lėšas.
 Paskutinis vajus, įvyko š.m., vasario 4 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Tai New Orleans stiliaus Mardi Gras. Šio vajaus pagrindinis 
organizatorius ps. s.v. Justinas Andriušis. Jam padėti prisidėjo visi 
Čikagos tuntai: „Aušros Vartų/Kernavės tunto vyr. skaučių būreliai 
(„Žiežirbos“, „Austėjos“ ir „Juzės Augustaitytės Vaičiūnienės) tvarkė 
maistą, dekoracijas ir krautuvėle; Liepsnelių ir Giliukų tėveliai tvarkė 
fotografijos būdele; AVK tuntininkė, sesė Renata Borucki tapo Madame 
Barbora ir pranašavo svečių ateitį; „Nerijos“ jūrų skaučių tuntas tvarkė 
registraciją, tvarkė vaizdajuostė ir tik kur reikėjo pagalbos, prisidėjo – 
šiame vakare atvyko arti 300 svečių; „Lituanicos“ tunto vyčių būrelis 

tvarkė gaivinančius gėrimus; Akademikai skautai tvarkė registraciją prie 
dūrų ir prisidėjo kur tik reikėjo. Visi prisidėjo. Visi smarkiai dirbo, kad 
šis vakaras sėkmingai praeitų.

Maistas – nebūtų smagus vakaras, jei nebūtų skanus maistas. Maistas 
tai, palei temą, New Orleans stiliaus: Jambalaya, Cajun Gnocchi, Red 
Beans and Rice ir kiti patiekalai, plius bulvinei blynai (žinoma reikėjo 
ir lietuviško Užgavėnių maisto). Salė papuošta, kaip New Orleans 
Mardi Gras. Per vakarą, buvo rodoma vaizdajuostė iš Rako stovyklos. 
Buvo sustatyta krautuvėlė, kur dalyviai galėjo nusipirkti medžioklinių, 
lašinuošių, krupniko ir net burtų lėles (voodoo dolls).
Muzika grojo visą vakarą. Grojo trys orkestrai: Greg‘s Fender Benders, 
Dead Freddie and Friends ir atstovai iš džiaso orlestrėlio pavadintu 
„Tenor Madness“.
Dalyviai turėjo galimybę paaukoti reikmenis Rako stovyklos 
atnaujinimui. Buvo pastatyti, angliškai pasakiu – The Giving Trees, 
ant kurių buvo užkabinti įvairius reikmenis statybai, kartu su jų kaina. 
Dalyvis galėjo pasirinkti vieną arba daugiau iš šių reikmenų ir paaukoti 
Rako stovyklai, pvz. toiletai, dažų, cemento ir taip toliau. Viena galimybė 
padėti atnaujinti Rako stovyklą ir paruošti ją 
artėjančiai Tautinei stovyklai.

Vyko loterija, kurioje laimikis galėjo laimėti bilietus į „Chicago Bulls“ 
krepšinio žaidynes, „White Sox“ beisbolo žaidynes, paveikslas nuotraukos 
„Vilniaus“ miesto, bei daug daugiau. Loterija labai sėkmingai pavyko.

Daug kas iš dalyvių buvo įvairiai apsirengia su įdomiais kostiumais. 
Bet vienas tikrai buvo ypatingai apsirengęs, kad net ir laimėjo premiją. 
Tai Bob Raudys apsirngęs kaip Negan, tai charakteris iš garsiosios „The 

VAičiūnienės būrelis
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Walking Dead“ televizijos programos.
Vakaras labai sėkmingai praėjo. Dalyviai labai smagiai praleido vakarą. 
Šis vajus sukėlė arti $15,000.00 Rako stovyklos atnaujinimui. Dėkojame 
visiems, kurie atvyko, paaukojo ir prisidėjo prie šio sėkmingo, smagaus 
vajaus.
Jei norėtumėte paaukoti Rako atnaujinimui, galėte aukoti per internetą: 
www.rakas.org arba siūsti sekančiu adresu:

 LSA- Camp Rakas
 14911 127th Street
 Lemont, IL 60439

Čekius rašyti: Lithuanian Scouts Association arba LSA.
        
        v.s.fil.Aušra Jasaitytė Petry

Registracijos stalas

Austėjos būrelio sesės Rita, Lidija, Dalia, Indrė

Sesės Marytė ir Aušra parduoda maisto bilietus

Madame Barbora pranašauja sesės IrenosValaitienės ateitį

Justinas Andriušis
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NY Neringos ir Tauro Tuntai su Prezidentu Landsbergiu ir Generaliniu 
Konsulu Juliumi Pranevičiumi.

New York Kaziuko Mugė

Kovo 5d. Didžiojo New York‘o visuomenė susirinko atšvęsti Šv. 
Kazimiero šventę su New Yorko Neringos ir Tauro tunto skautais. 
Svečiai rinkosi Švenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyn’e šv. Mišioms, kurias atnašavo kun. Vytautas 
Volertas. Mišiose ir mugėje ir dalyvavo Landsbergių šeima, prof. 
Vytautas Landsbergis ir jo sūnus Vytautas. Graži grupė uniformuotų 
skautų įnešė vėliavas.  Vytautas V. Landsbergis, palydint Apreiškimo 
parapijos chorui, giedojo etnografines dainas.  Po palaiminimo 
Atkūriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis 
pasidalino savo prisiminais apie 1990 m. kovo mėn.  Profesorius 
pasakojo kai jis gavo retą leidimą per radiją pasveikinti tautą su Šv. 
Kazimiero švente.  Tai buvo netikėta proga raginti tautą balsuoti 
ateinančiuose rinkimuose į Aukščiausiąją Tarybą, nes išrinkti 
Atkūriamąjį Seimą buvo gyvybiškai svarbu. 
 
Po šv, Mišių  visi perėjo į netoli esančią Mt. Carmel bažnyčios salę, 
kur jų  laukė jau nuo šeštadienio paruošta Kaziuko Mūgė.  Virtuvėje 
darbavosi skautukų mamytės Viivi Lora, Cheryl Milukienė ir Hope 
Nemickienė, kurios su pagelbininkais, ruošė skanius pietus.
 
S. Tauras Vebeliūnas pravedė tunto sueigą ir ps. Vaiva Ulėnaitė 
Boertje skaitė įsakymus.  Tuntininkas s.Tomas Lora įteikė prof. 
Landsbergiui skautišką dovanėlę - menininkės sesės Dainos Mattytės 
rankdarbį, išdegintą lentelę.  Tuntininkė ps. Nida Stankūnaitė 
Schmedlen įteikė 50-ies metų skautavimo ženkliukus skautininkėm 
Nida Angeliadis, Antaninai Bulotienei, Vidai Jankauskienei, Aldonai 
Marijošienei, Lilei Milukienei, Giedrei Stankūnienei, ir vyr. skautei 
Aldonai Žukienei.  S. Aldutė Bulotaitė - Belzer, buvusi New Yorko 
tunto tuntininkė, buvo apdovanota Ordinu Už Nuopelnus. 
 

Vyr. skautės prie Kavinės.  Iš kairės: sesė Ligia Bričkutė, sesė Kristina 
Heerey, sesė Daina Černauskaitė DiStefano, sesė Alė Klimas-
Mikalauskaitė, sesė Sigita Penikaitė, sesė Daina Penikaitė

Gabrielė Kungytė davė jaunesniųjų skaučių įžodį, o sesės Rima 
Ferrer, Elžbieta Kungytė, Martina Marcinkevičiūtė, ir Elena 
Schmedlen davė skautės įžodį.
Sesė Ilona Karmazinaitė buvo pakelta į prityrusias skautes, ir Violeta 
Karmazinienė, baigusi suaugusių programą, davė įžodį, gavo leidimą 
nešioti rudą šlipsą ir tapo nauja vadovė.  Brolis Aras Butanavičius 
davė vilkiukių įžodį ir Ernestas Benkunskij, sėkmingai užbaigęs 
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jaunesniųjų skautų programą, buvo pakeltas į skautus kandidatus. 
Broliai Osbertas Augulis, Herkus Butanavičius, Cathal Kirkyla ir 
Christopher Vebeliūnas tapo skautai geltonšlipsiai.  

Prof. V. Landsbergis užrišo įžodį davusiems sesėms ir broliams 
šlipsus ir kalbėjo skautams apie gerąjį darbelį, Šv. Kazimierą ir meilę 
tėvynei.   Tai buvo tikrai įsimintinas įžodis ir sveikinimas.  Pasibaigus 
iškilmingai sueigai, prof. V. Landsbergis perkirpo juostą ir atidarė 
Mūgę.
 
New Yorko Mugėje taip pat dalyvavo New Jersey skautų vieneto 
atstovai, ir svečias JAV vengrų skautų Vyriausias Skautininkas Viktor 
Fischer.

Mugė prasidėjo linksmai ir tęsėsi kol neliko kūgelio.  Mažiesiems 
buvo žaidimai ir loterija, o pirkėjams buvo įvairių lietuviškų 
rankdarbių, knygų, maisto prekių ir vyr. skaučių kavinės 
skanumynų.  Mūgė baigėsi su skautų ir židiniečių loterijomis. 

  Sesės Nida Stankūnaitė Schmedlen 
  ir Vida Penikienė.

Prezidentą Vytautą Landsbergį sutinka Apreiškimo parapijos Brooklyne 
Msgr. Jamie Gigantiello ir New Yorko skautai.  (nuotrauka Marie Elena 
Giossi, korespondentė iš New York’o katalikiško laikraščio The Tablet).

NY Skautai iteikė Prezidentui Landsbergiui įdegintą lentelę, 
dailininkės sesės Dainos Mattytės rankdarbis.  (nuotrauka Marie Elena 
Giossi, korespondentė iš New York’o katalikiško laikraščio The Tablet). Prezidentas V. Landsbergis sveikina naują Paukštytę Gabrielę Kungytę.

Prezidentas V, Landsbergis užriša sesei Rimai Ferrer naują geltoną 
šlipsą, sesės Elžbieta Kungytė ir Martina Marcinkevičiūtė kantriai 
laukia savo eilės.

(iš kairės) Skautininkės Aldutė Belzer, Aldona Marijošienė, Vida 
Jankauskienė, Giedre Stankūnienė, Lilė Milukienė ir Nida Angeliadis. 
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Iš k.: s.v. kandidatai Marius Orentas, Matas Mickus ir Andrius 
Mickus Apalačių kalnuose 2017 m sausio mėn.

Skautai vyčiai yra atviro oro ir tarnavimo brolija.  Jie yra plačių 
kelių keliautojai ir miškų stovyklautojai.  2017 m. sausio gale 
Vašingtono skautai vyčiai kandidatai Matas Mickus, Marius 
Orentas ir Andrius Mickus, (Antanas Petraitis vėliau sutiko mus) 
susirinko skautų šeimos namuose, galutinai pasiruošė iškylai, 
sukrovė kuprines į automobilį ir išvažiavo į Apalačių kalnus 
(Appalachian Mountains), kurie iškyla maždaug 50 mylias į 
vakarus nuo JAV sostinės.  Mašiną pastatė aikštelėje, užsidėjo 
kuprines, pasižiūrėjo dar sykį į topografinį žemėlapį ir pradėjo 
lipti į kalną.

Dažnai įsivaizduojame, kad kuprinė turi būti sunki, bet šie 
prityrę skautai buvo gerai pasiruošę.  Jie nešė tik reikmenis, pvz. 
lietpaltį, miegmaišį, šiltesnius rūbus, valgį ir virimo įrankius, 
peilį ir vandens; o namuose buvo palikę visokius patogumus, 
kurie didiną svorį ir nesuteikia daug naudos.  Kuprinės nebuvo 
sunkios, bet vistiek jautėsi smagus svoris ant pečių ir klubų.

Šeštadienio žygis nebuvo ilgas ir greitai pasiekėme ‚Lokių Urvą‘ 
(Bears Den), tai seniai iš vietinių akmenų statytas namelis, kuris 
dabar yra žygeivių prieglauda.  ‚Lokių Urvas‘ vos 100 metrų nuo 
Apalačių tako (Appalachian Trail, AT), kuris prasideda Georgia 
valstijoje ir baigiasi 2200 mylias (3500 km) į šiaurę Maine 
valstijoje.  Per langą matėme, kad viduje yra kitų žygeivių, tai 
brolis Matas pasiūlė visiems lauke išrikiuoti kuprines.  Tai atlikę 
ir visiems priėjus prie įėjimo atidarėme duris ir greitai įėjome į 
šiltą, apšviestą saloną.  Paskutinis greitai uždarė duris, kad šiluma 
nedingtų. 

Apsidairėme ir suvokėme, kad vyksta „Apalačių ilgų atstumų 
žygeivių asociacijos“ (Appalachian Long Distance Hikers 

Association) suvažiavimas ar kursai.  Namas pilnas žygeivių.  
Užklausėme kur „Lokių urvo“ registracijos stalas.  Pro virtuvę 
nuėjome prie registracijos ir iždininkas brolis Matas sumokėjo 
už nakvynę.  Dar nespėjus apsisukti viena žygeivė pakvietė mus 
į vakarienę sakydama, „Mes sunešėm daug maisto.  Valgykite 
ir pataupykite savo maistą kitam kartui.“  Nusidžiaugėme 
jų vaišingumu.  Žygeiviai bekeliaudami AT dažnai užtinka 
neeilinį, neįprastą vietinių vaišingumą.  Vietiniai kepa ir dalina 
sausainius, kviečia į kiemus pernakvoti, išsiskalbti, nusiprausti, 
paveža į parduotuvę apsipirkti maisto ir t.t.   Toks vaišingumas 
vadinasi „takelio burtai“ (trail magic).  Mes, vos tris minutes įėję 
pro duris, jau pajautėme takelio burtus.  Buvome tarp savųjų.  
Atrodo, kad  šie žygeiviai suprato ir įgyvendino skautų įstatą - 
skautas draugas artimui ir brolis kitam Skautui.    

Radę paskirtas lovas ir sunešę savo kuprines nutarėme priimti 
kvietimą vakarieniauti kartu su žygeivias.   Laukėme, kol jie 
pasiims sau maisto  prieš stojant į eilę.  Radom kumpį, viščiuko, 
salotų, sriubos, pyragų ir t.t.   Prisėdę prie žygeivių jie klausė 
mūsų kas mes esame, nes matė kad dėvėjome skautiškus 
kaklaraiščius.  Aiškinome apie lietuvius skautus, kad mūsų 
seneliai bėgo iš Lietuvos per Antrą pasaulinį karą, kad esame 
skautai vyčiai kandidatai ir kaip vyčiai skiriasi nuo Amerikos 
„Eagle Scouts“ ir „Order of the Arrow“.  Vyresni žygeiviai 
aiškino, kad to savaitgalio suvažiavimo tikslas buvo paruošti 
žygeivius, kurie ketina šiais metais nužygiuoti visą AT.  Buvome 
tarp žygeivių milžinų.

Baigę vakarienę padėkojome žygeiviams ir pasiruošėme skautų 
vyčių naktinei sueigai.  Nes kalnuose buvo šalta, kiekvienas 
kandidatas atkirpo plačią vilnos juostą iš audinio ir pagamino 
sau šaliką.  Užsidėjome pinas uniformas, užsirišome šalikus ir 
išėjome į žvaigždėtą, šaltą tamsį.  Tyliai nuėjome į aikštelę, ant 
lazdos užrišome trispalvę ir išsirikiavome.  Brolis Marius davė 
komandas:
- Baigt tvarkytis.  Ramiai!
- Vėliavą saliutu gerbt!
- Vėliavą įnešt!  
- Himnas!

Sugiedoję himną ir sukalbėję maldą pasitarėme apie vyčiavimą 
ir šio savaitgalio žygį.  Po vėliavos išnešimo vyko susimastymo 
užsiėmimas, o po to bendras pasikalbėjimas.  Šaltis jau kando, 
bet dar pažvelgėme į dangų, kuriame virš galvų blizgėjo Septyni 
šienpjoviai, Tauras, Sietynas ir visa eilė kitų žvaigždžių, kurios 
nesimato miesto šviesų užterštame danguje. Sueigai pasibaigus 
grįžome į šiltą urvą, turėjome progą pabendrauti su žygeviais ir 
nuėjome miegoti.  Brolis Antanas nenakvojo kartu, bet išvažiavo 
į namus nes anksti sekantį rytą turėjo eiti į darbą.  

Vašingtono skautai vyčiai kandidatai 
iškylavo kalnuose
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Tapatūs į Beatles „Abbey Road“?  Iš k.: s.v. kandidatai Andrius 
Mickus, Matas Mickus ir Marius Orentas.
 
Sekmadienį rytą atsikėlę tyliai susitvarkėme.  Virtuvėje brolis 
Andrius išvirė avižų košę ir pakepino bulves.  Visi kartu 
susėdome prie stalo, kurį dengė lietuviška staltiesė.  Po maldos 
pavalgėme, išplovėme indus ir galutinai pasiruošėme žygiui.  
Maršrutas gan paprastas.  Takas gerai paženklintas baltais 
ženklais, o pasisukimai su dvejais ženklais.  Ši atkarpa vadinasi 
„roller-coaster“, nes reikia lipti į kalną, tada leistis žemyn, vėl 
lipti į kalną ir t.t.  Priėję prie pirmo upelio brolis Marius pasiūlė 
padaryti nuotrauką panašią į Beatles „Abbey Road“ albumo 
viršelį.  Nusifotografavę keliavome toliau.  Toli miške matėsi 
koks nors namelis.  Sustojome pažiūrėti į žemėlapį ir nustatėme, 
kad artėjame prie antro upelio, kurio vardas yra „Sproul Run“.  
Skautų vyčių tradicinėje parašyta eilutė „Nors tu ir viens, būk kai 
po pliens“.  Kandidatams uždaviau naują užduotį - pavieniui lipti 
į sekančio kalną ir susitikti viršūnėje.  Pirmą paleidau brolį Matą.  
Po trijų - keturių minučių paleidau brolį Andrių.  Vėl palaukus 
paleidau brolį Marių.  Po kelių minučių aš pats pradėjau juos 
sekti.  Šalia upelio užtikau tris iškylautojus, kurie buvo pasistatę 
palapinę ir ten pernakvoję.  Tuo metu jie ruošė sau pusryčius.  
Peržengęs upę pradėjau kilti į viršų.  Retkarčiais toli virš manęs 
pastebėdavau broli Marių, bet jis tuoj dingdavo iš vaizdo nes 
medžiai užstodavo.  Pasiekęs viršūnę radau užkandžiaujančius 
brolius.  Užklausiau kiek pakilome nuo upelio.  Brolis Matas 
atidžiai pasižiūrėjo į topografinį žemėlapį ir suskaičiavo 624 
pėdas, arba 60 dangoraižio aukščių.  Teisingai, ir greitai 
pradėjome leistis žemyn.  Praėjome ženklo, kuris nurodė kad 
esame 1000 mylių nuo AT pradžios Georgia valstijoje.  Peržengę 
sekantį upelį palikome pagrindinį taką ir netrukus pasiek4me 
pastogę, kurioje numatėme valgyti pietus.  Sustoję greitai 
persirengėme į šiltesnius rūbus, kad nesušaltumėm belaukdami 
pavalgyti. 

Susėdę prie stalo s.v. kandidatai Matas Mickus, Andrius Mickus ir 
Marius Orentas.
 
Brolis Andrius vėl buvo virėjas.  Iš kuprinių išėmėme makaronus, 
konservus, viriklį ir virimo įrankius.  Nusiplovę rankas 
kandidatai pradėjo virti Stroganovo jautiena.  Brolis Matas 
paėmė vandens filtrą ir surinkęs visus vandens butelius nuėjo 
prie šaltinio kuris išsiliejo ant žemės.  Ten jis pripylė butelius.  
Kai Andrius baigė virti Stroganovą visi susėdome prie stalo, kurį 
dengė lietuviška staltiesė.  Brolis Matas buvo išmokęs vienoje 
stovykloje, kad lėkštę reikia apdengti su pitos duona, tokiu būdu 
apsaugoji lėkštę nuo maisto riebalų ir lengviau ją išplauti.  Tokiu 
būdu suvalgėme Stoganovą ir lėkštės liko beveik švarios.  Liko 
tik tą puodą išvalyti, bet broliai gerai susitvarkė.  Nusirengę 
šiltesnius rūbus užsidėjome kuprines ir vėl pradėjome lipti į 
kalną.  Aukštyn... Žemyn...

s.v. kandidatai Matas Mickus, Andrius Mickus ir Marius Orentas 
prieš baigiant žygį.

Pasiekę panoraminę vietą nusiėmėme kuprines ir pailsėjome.  
Liko tik trumpas atstumas iki mes pasieksime susitikimo vietą.  
Nutarėme išbandyti trumpesnį, bet nuotykingesnį maršrutą.  
Peržengę žygio paskutinį upelį ketinome kirsti pro mišką ir 
tokiu būdu pasiekti numatytą keliuką.  Išsiėmę kompasus 
pradėjome keliauti į pietus.  Iš pradžių nebuvo didelių kliūčių, 
but po truputį tankėjo spygliuoti krūmai.  Nematėme kaip jų 
išvengti, nors vienoje vietoje radome storą nuvirtusį medį, kurį 
panaudojome kaip tiltą virš spyglių.  Pagaliau pasiekėme žvyrkelį.  
Ištraukę spyglius iš rūbų nužygiavome dar pusę mylios kur 
sutikome belaukiantį brolį Paulių.  Ženk vis pirmyn, aukštyn, 
aukštyn!

Y
p.s.v. Tomas
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Išėjusieji anapilin...

A†A RITA SUSAN (ZUBRICKAITĖ) BUTLER mirė 2017 m. 
liepos 31 d. savo namuose, sulaukusi 59 metų. Gyveno South 
Haven, MI, anksčiau Čikagoje. Gimė Čikagoje 1958 m. balandžio 
21 d. Nuliūdę liko: vyras Clifford; sūnus Michael Joseph Zaczek; 
mama Elena Zubrickas; brolis Edvardas su žmona Kim ir jų vaikai 
Alek ir Zack, daug pusbrolių ir giminių Atlantoje, Kanadoje, 
Australijoje, Argentinoje ir Lietuvoje. A. a. Rita buvo duktė a. a. 
Juozapo Zubricko. Velionė priklausė Lietuvių skautų sąjungai – 
Aušros Vartų tuntui ir dainavo su „Žiežirbos” vyr. skaučių būreliu, 
mėgo šokti, groti pianinu, gitara ir klarnetu. Atsisveikinimas su 
velione įvyko ketvirtadienį, rugpjūčio 3 d., 2017.  Nuoširdžiai 
prašome a. a. Ritos draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo 
maldose. Nuliūdusi šeima.

Rita Susan (Zubrickaitė) Butler

Rita Raminta Jelionytė 1957-2017

Š.m. balandžio 3d. Čikagoje, sunkios ligos išvarginta, mirė vyr. 
Skautė Rita Raminta Jelionytė.

Gimė ir gyveno Čikagoje, skautauti pradėjo „Kernavės“ tunte, 
„Dubysos“ paukštyčių draugovėje. Tapusi vyr. skaute, kurį laiką yra 
vadovavosi „Mirgos“ skaučių draugovei. 1978 metais buvo VI-sios 
Tautinės Stovyklos Paxtone, MA, fotografė.

Buvo baigusi Kr. Donelaičio Aukšt. Lituanistinę mokyklą, dvejus 
metus lankė Pedagoginį Lituanistikos Institutą. 1976 m. vasarą 
lankė lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete.

Baigė Columbia College Čikagoje, įgydama fotografės specialybę. 
Vėliau priklausė Lietuvių fotografų sąjungai, vadovaujamai 
Algimanto Kezio, dalyvavo jų rengiamose foto parodose.
Mėgo keliauti. Keletą kartų lankė Lietuvą, pamėgo lietuviškus 
papročius, artimai bendravo su ten gyvenančiais giminėmis. Lietuva 
ir visa tai, kas susieta su ja, paliko gilų įspūdį jos gyvenime.
Gerasis darbelis visada turėjo jai didelę reikšmę, nuo pat paukštytės 
dienų. Tačiau likimo jai nebuvo lemta tų gerųjų darbelių tęsti.
Teilsisi ji Viešpaties ramybėje!
        
     Sesė kernavietė

Lyg lakios žiežirbos laužų                                                                               
Sugrįžtam į Tave nūnai... 
(skautų vakarinė malda)

A†A  vyr. sk. Raminta Jelionytė

A†A  vyr. sk. Rita Butler su vyru Cliff ir mama Elena Zubrickas



atsakymai į Rako klausimus
1) 1958 metais
2) Lietuviai skautai įsikūrė Lietuvoje. Lord Robert Baden Powell apsilankė Lietuvą, kartu su savo žmona Olive ir susitiko   
 su Prezidentu Antanu Smetona. Taip pat, 1918 metai, yra Lietuvos Nepriklausomybės metai.
3) Dr. Pranas RAKAS padovanojo žemę Čikagos lietuvių skautams.
4) 3 pirštai, skautų saliutas, kuris reprezentuoja Dievui, Tėvynei ir Artimui.
5) Lituanicos pastovyklė, Nerijos pastovyklė, Kernavės pastovyklė ir Aušros Vartų pastovyklė.  
6) Lake Clancy 
7) v.s.fil. dr. Romas Povilaitis.
8) Custer, Michigan
9) 81 Akrų
10)  Eden ežere.
11) Dešimtoji Tautinė stovykla.
12) 3, bet sekančią vasarą bus 4. 
13) Palapinėse.
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