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“Skautų aidas” (USPS 6534 ) is published 4 times per 
year, for $10.00 by Lithuanian Scouts Association, Inc., 
a not-for-profit Illinois corporation. 
Administrative office is 370 56th Street, Clarendon 
Hills, IL 60514. Periodical postage paid at Clarendon 
Hills, IL  60514, and at additional mailing offices. 
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DAS 370 56th Street, Clarendon Hills, IL 60514. Offi-
ce of Publication: SKAUTŲ AIDAS 370 56th Street, 
Clarendon Hills, IL 60514 Managing Editor: Mr. Romas 
Rupinskas 370 56th Street, Clarendon Hills, IL 60514
“SKAUTŲ AIDAS” Lietuvių Skautų Sąjungos organas 
Įsteigtas 1923. III. 15. Šiauliuose, Lietuvoje. 
LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA.
Redaktorė v.s.fil. Rita Rašymienė 
5190 West 88th Place, Oak Lawn, IL 60453 
Tel. (708) 424-8323 email ritarasymas@gmail.com
Administratorius v.s. fil. Romas Rupinskas 
370 56th Street, Clarendon Hills, IL 60514 
Tel. (312) 543-1223 e-mail rrupinskas@aol.com

“Skautų aidą” maketuoja Skaistė Bosas.
„Skautų aidą” spausdina Cushing Press, Chicago, IL 

„Skautų aidui“ straipsnius, nuotraukas, pranešimus, 
žaidimus atsiuntė, ir įvairiai talkininkavo bei padėjo:  
Rūta Baltaduonytė-Lemon, Toronto, Canada; Alė 
Namikienė, Chicago, IL; Albertas Kerelis, Chica-
go, IL; Audrius Aleksiūnas, Chicago, IL; Vida Bra-
zaitytė, Chicago, IL; Jonas Totoraitis, Cleveland, 
OH; Tomas Dundzila, Eliot, ME;  Julytė Kudirkie-
nė, Chicago, IL; dr. Andrius Kudirka, Chicago, IL; 
Vytenis Lietuvninkas, Chicago, IL; Ieva Arienė, 
Melbourne, Australija; Kęstutis Stirba, Londonas, 
Anglija;  Gintaras Plačas, Chicago, IL;  Petras Pla-
čas, Chicago, IL; Marcos Lipas, Sao Paulo, Brazi-
lija; Ina Petokas, Los Angeles, CA; Venta Norris, 
Detroit, MI; Kristina Vaičikonis, Chicago, IL; Vi-
lius Dundzila, Chicago, IL; Vaiva Ulėnas-Boer-
tje; New New York, NY; Arvydas Zduoba, Sydney, 
Australija; Nida Stankūnas, New York, NY; Stepas 
Puodžiūnas, Los Angeles, CA; Gintautas Butėnas, 
Michigan City, IN; Taiyda Chiapetta, Chicago, IL;  
Sigutė Miller, Los Angeles, CA; Auris Jarašiūnas, 
Los Angeles, CA; Facebook-o Tautinės Stovyklos 
puslapis, LSS archyvas

Sveikinu visus skaitytojus su trimis labai svarbiomis, 
mums lietuviams skautams, šventėmis. Švenčiame ne 
tik lietuviškosios skautybės šimtmetį, bet ir atkurtos 
Lietuvos 100 metų jubiliejų ir kovo 11-tosios 28-tąsias 
metines, kai Lietuva visam atsikratė sovietinių pan-
čių. „Kaip skausmo ašaros, mirgėjo žiburėliai... -Ar tu 
tenai, ar tu ten, Lietuva? Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir 
iš šešėlių Atsiliepė: - Aš čia – gyva!” (poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiai). Lietuva yra visur – mūsų kasdie-
nybėse, darbuose, sueigose ir stovyklose. Nors ji maža, 
bet ji galinga. Tegul dar ilgai, ilgai gyvuoja mūsų maža 
Lietuvėlė. Kas prieš 100 metų (ir net prieš 15 metų) 
galėjo pagalvoti, kad sulauksime tokių garbingų ju-
biliejų. Kviečiu toliau tęsti pradėtus darbus ir žygius 
ir prisiminti kokia garbinga mūsų praeitis.  Yra mūsų 
darbas ir pareiga perduoti lietuviškus skautiškus ide-
alus jaunesniems, mažesniems skautams, kurie dar 
nesupranta šių švenčių svarbos. Prisijungime prie 100 
medžių sodinimo akcijos, kurią pradėjo Sydnėjaus 
Aušros tuntas – 100 metų, šimtas medžių. Greit bus 
dar dvi tautinės stovyklos – Rumšiškėse, Lietuvoje ir 
Rako stovyklavietėje Custer, MI, Amerikoje. Dalyvau-
kime ir pasodinkime 100 medžių. Ir nepamirškime, 
kad „šimtą metų stovyklaujam, Lietuvos tautos vaikai. 
Suvažiavom į stovyklą, esam skautai, BUS GERAI.“ 

Vėl atsirado kliūčių – mūsų maketuotojas atsistaty-
dino ir reikėjo ieškoti naujo žmogaus. Ačiū s.v. Ka-
ziukui Šoliūnui už pasiaukojimą ir darbą ruošiant du 
Skautų Aido numerius. Linkime jam sekmės ateityje. 
Į pagalbą atėjo maketuotoja Skaistė, kuri energingai 
puolė į darbą. Aš manau, kad visiems patiks mūsų 
pirmas bendro darbo vaisius. O toliau laukiu Jūsų ra-
šinėlių, straipsnių, nuotraukų, piešinėlių, nuomonių 
ir pastabų.

Mieli skaitytojai, “Skautų Aido” redakcija nori patiks-
linti galimybes gauti  “Skautų Aido” prenumeratą.

“Skautų Aido” prenumerata yra įskaityta į metinį 
LSS nario mokestį.  “Skautų Aidas” yra siunčiamas 
visiems LSS nariams kurie užsimoka nario mokestį 
tiems metams.  Nereikia atskiro mokesčio.

Nemokantys nario mokestį gali atskirai prenumeruoti 
Skautų Aidą.  Reikia tiesioginiai registruotis su Skautų 
Aido administracja ir mokėti $10 už vienus metus.

Viršelių nuotraukos: 
Viršelyje: Australijos X Tautinėje Stovykloje dalyvavę Amerikos ir Kanados skautai (nuotr. Vytenio Lietuvninko)
Antras viršelis: Brazilijos 100mečio stovyklos skautai ir stovyklos vėliava (nuotraukas atsiuntė Marcos Lipas)
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA
LSS TARYBOS PIRMININKĖS ĮSAKYMAI

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

575 Letitia Court
Burlington, ON  L7N 2Y7  Canada

marijarutele@gmail.com

Įsakymas Nr. 26

2018 m. sausio mėn. 27 d.

1.

Skelbiu LSS Tarybos Pirmijos 2018 – 2020 m. kadencijos sudėtį:

v.s. fil. Marius Rusinas Pavaduotojas

v.s. Lilija Gelažis Iždininkė

j.ps. fil kun. Vilius Dundzila Sekretorius

v.s. fil. Albertas Kerelis Vyriausias Skautininkas/Brolijos vadas

v.s. fil. Daiva Kiliulytė Chauhan Vyriausio Skautininko Pavaduotoja/Seserijos vadė

ps. fil. Audrius Aleksiūnas A.S.S. Centro Vadijos pirmininkas

ps. fil. Audra Rusinaitė Informacijos Koordinatorė

2.

Linkiu gražios veiklos, sklandaus bendradarbiavimo, vaisingos kadencijos.  Prisiminkime, 
tarnaujame Dievui, Tėvynei ir Artimui ir esame pavyzdys jaunesniesiems.

Vis budžiu!  Gero vėjo!  Ad meliorem!

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

LSS Tarybos pirmininkė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė – Lemon 
įteikia Geležinio Vilko Ordiną broliui v.s. fil. Mariui Rusinui 
ir v.s. fil Ričardui Chiapetta.

LSS Tarybos pirmininkės įsakymai
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1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje, lietuvių gimnazijoje 
įvyko pirmoji lietuvių skautų ir skaučių draugovės suei-
ga. Po mėnesio jau sudarytos dvi draugovės: skaučių „Bi-
rutės“ ir skautų „Vytauto“. Ir štai – šiais, 2018-ais metais 
švenčiame jau šimtąjį lietuviškosios skautybės gimtadienį.

Šalia nuolatinės skautiškos veiklos sueigose, iškylo-
se, gerojo darbelio vykdyme, tuntuose ar draugovėse vis 
duodant ar atnaujinant pažadą Dievui, Tėvynei, Artimui, 
šie metai atžymimi ir didelėmis šventėmis. Pirmoji šventė 
– X-oji Tautinė stovykla vyksta Australijoje, Melbourne 
sausio 2- 12 dienomis. Joje dalyvauja lietuvių skautų va-
dovai ir kiti dalyviai iš JAV, Kanados, Lietuvos, o visus 
nuoširdžiai priėmė ir globoja Australijos lietuviai skau-
tai ir skautės. Taip, kaip ir prieš 40 metų, kai mūsų „aus-
tralai“ ruošė VI-ąją Tautinę stovyklą. Net ir tas pats sto-
vyklos rengėjas, organizatorius, vadovas – v.s. Henrikas 
Antanaitis, LSS Australijos rajono vadas. Šeštajai Tautinei 
stovyklai 1978 m. dainą parašė „melbourniškis“ Stasys 
Čižauskas: Sujunkim rankas! Mūsų širdys/  Lai dega idėja 
viena!/ Te žino pasaulis, lai girdi/ Mūs siekis – laisva Lie-
tuva! (Vienas iš 4 punktelių.AN) X-ai Tautinei stovyklai 
daina „gimė“ 2016 m. Sydney „Aušros“ tunto stovykloje. 
Ją parašė skautininkai Jerry Belkus ir Darius Gakas: Šim-
tą metų stovyklaujam,/ Šimtą metų mes dainuojam/ Kyla 
kibirkštys aukštai/ Šimtą metų mes draugai.// Prie to lau-
žo skautų sielos/ Susijungsim amžinai./ Šimtą metų, šimtą, 
skautija/ Šimtą metų, šimtą – viena šeima. Ir tikrai – viena 
šeima, nes šioj Tautinėj stovykloj dalyvauja sesės ir broliai 
iš Lietuvos. (Istorijos dėlei – Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, Tautinėse, Jubiliejinėse stovyklose JAV jau daly-
vavo skautai iš Lietuvos. AN) 

Kiekvieną dieną kompiuteryje sekant X Tautinės sto-
vyklos eigą, užsiėmimus, stebint kylančias vėliavas, sielą 
užpila skautiškų prisiminimų gausa. Šimtas metų!

Su meile ir pagarba prisimename Lietuviškosios skau-
tybės kūrėjus, vadovus, mokytojus, kariškius taip kilniai 
vadovavusius Lietuvos jaunimui iki tos baisiosios sovieti-
nės nelaimės, Sibiran ištremtuosius ir kankinius.

Su nuoširdžiausiu dėkingumu prisimename mūsų va-
dovus bei jaunimą Lietuviškąją skautybę atgaivinusius 
išeivijoje 1945 metais, sudėjusius mums tuos „kelio žen-
klus“, kad nepaklystume svečiose šalyse... Ir nepaklydom. 
Jau ketvirtoji karta žygiuoja mūsų skautiškose stovyklose 
Australijoje, Anglijoje, Brazilijoje, Kanadoje ir JAV, dar 
skamba „lauželis, lauželis“ Rambyne, Rake, Romuvoj.

Sekančios dvi Tautinės stovyklos, švenčiant mūsų Šim-
tmetį, vyks Lietuvoje ir JAV Rako stovyklavietėje, kurioje 
1968 m. vyko V-oji Tautinė stovykla, 1993 m. – Jubiliejinė 
stovykla. 

Alė Namikienė

Lietuviškosios skautybės šimtieji metai

Vėliavos X Tautinėje stovykloje Melbourne. Vėliavininkės žygiuoja parade.
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ĮSAKYMAS Nr. 20
2017 m. sausio 24 d. 

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir už sumanų 
vadovavimą s. Aldutę Belzer („Neringos ir TauroTuntas”, Atlanto 
Rajonas, New York-as, JAV) apdovanoju Už Nuopelnus ordinu.

2. Nuoširdžiai sveikinu sesę Aldutę su atsiekimu ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

ĮSAKYMAS Nr. 21
2017 m. gegužės mėn. 2 d. 

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir 
už sumanų vadovavimą apdovanoju 

Už Nuopelnus ordinu:

ps. Gintarą Aukštuolį – 
Vidurio Rajono, Lituanicos Tuntas – Lemontas, IL JAV

ps. Tomą Leveckį – 
Atlanto Rajonas, Žalgirio Tuntas – Boston, MA JAV

s. Liną Banevičių – 
Atlanto Rajonas, Tėviškės Vietininkija – Hartford, CT JAV

s. Ritą Štuopienę – 
Atlanto Rajonas, Baltijos Tuntas – Boston, MA JAV

s. Tomą Lorą – 
Atlanto Rajonas, Tauro Tuntas – New York, NY JAV

2. Nuoširdžiai sveikinu brolius ir sesę 
su atsiekimu ir linkiu tolimesnės sėkmės 
Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

ĮSAKYMAS Nr. 22
2017 m. gegužės mėn. 2 d. 

1. Už nuoširdų rūpestingumą, darbą ir paramą LSS Atlanto 
Rajonui apdovanoju Už Nuopelnus ordinu su rėmėjo kaspinu:

Ceciliją Štuopienę ir Petrą Avižonį

2. Nuoširdžiai dėkoju visiems rėmėjams už paramą ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

ĮSAKYMAS Nr. 23
2017 m. gegužės mėn. 2 d. 

1. Gintaro vadovių mokyklos/Ąžuolo mokyklos vedėjos v.s. Audros Lintakienės pranešimu, išvardinti kursantai sėkmingai išėjo 
nustatytą programą ir užsidirbo atitinkamą ženklelį, kurį turi teisę visą gyvenimą dėvėti ant unifominių marškinėlių. 

2.  2012 metų laidos Gintaro vadovių mokyklos užbaigimo pažymėjimai yra šitaip įteikiami:
232.  ps. Rita Kižys „Neringos“ tuntas, Cleveland, USA

3. 2015 metų laidos Gintaro vadovių mokyklos užbaigimo pažymėjimai yra šitaip įteikiami:
233.  vyr. sk. vsl. Arija Empakerytė “Palangos” tuntas, Los Angeles, USA 
234.  vyr. sk. vsl. Rasa Kerelytė “Čikagos Skautų Vietininkija”, Chicago, USA
235.  g.v. Erika Katauskaite “Nerijos” tuntas, Lemont, USA
236.  g.v. Maja Chiapetta “Nerijos” tuntas, Lemont, USA
237.  g.v.v. fil. Vaida Narytė “Nerijos” tuntas, Lemont, USA
238.  vyr. sk. vsl. Ugnė Orentaitė “Gabijos” tuntas, Detroit, USA
239.  vyr. sk. sl. Emilia Degutytė “Šatrijos” tuntas, Toronto, CA
240.  vyr. sk. sl. Carli Jurevičiūtė “Šatrijos” tuntas, Toronto, CA
241.  vyr. sk. vsl. Lile Šoliūnaitė “Aušros Vartų/Kernavės” tuntas, Lemont, USA

2015 metų laidos Ąžuolo Mokyklos užbaigimo pažymėjimas yra šitaip įtiekiamas:
167.  Andrius Deuschle “Lituanicos” tuntas, Lemont, USA
168.  Jonas Deuschle “Lituanicos” tuntas, Lemont, USA
169.  Kęstutis Kelečius “Lituanicos” tuntas, Lemont, USA
170.  Audrys Kelečius “Lituanicos” tuntas, Lemont, USA
171.  Mantas Motekaitis “Lituanicos” tuntas, Lemont, USA

4. Širdingai sveikinu seses ir brolius su šiuo žymiu atsiekimu ir linkiu daug sėkmingų vadovavimo metų savuose vienetuose.  
Skatinu prisiminti jaunesniesiems perduoti ne tik skautiškas žinias, 

bet būti geru pavyzdžiu, parodyti meilę artimui ir niekados neprarasti užsidegimą skautavimui.

Vyriausio skautininko
įsakymai

LSS SKAUČIŲ 
SESERIJA

LSS SKAUTŲ 
BROLIJA
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ĮSAKYMAS Nr. 24
2017 m. birželio mėn. 22 d.

1. Pačiai pasiprašius, atleidžiu ps. Dainą Anužienę iš „Gabi-
jos“ tunto tuntininkės pareigų.  Širdingai dėkoju sesei Dainai 

už sąžiningai gerai eitas pareigas ir linkiu daug sėkmės ateities 
skautiškuose darbuose.

2. Su Seserijos Vadės s. Daivos Chauhan rekomendacija 
tvirtinu  ps. Venta Norris nauja „Gabijos“  tunto tuntininke.  
Linkiu sesei Ventai visokeriopos sėkmės, geros nuotaikos bei 

skautiškos dvasios tuntui vadovaujant ir skautų įkūrėjo Lord-o 
Baden-Powell-io pėdsakomis minant.

ĮSAKYMAS Nr. 28
2017 m. spalio mėn. 28d.

1. Už nuoširdų rūpestingumą bei darbus, už skautiškam 
veikimui suteiktą pagalbą žemiau išvardintus talkininkus 

apdovanoju sekančiai:
Už Nuopelnus ordinu su rėmėjo kaspinu:

Bruno Mestar Estų Skautų Vadas - Australija
Ingą Bikuličiūtę Džiugo Tuntas – Melbourne - Australija

2. Širdingai sveikinu apdovanotuosius ir linkiu daug sėkmės 
tolimesniuose skautiškuose darbuose.

ĮSAKYMAS Nr. 25
2017 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

1. Pačiai pasiprašius, atleidžiu ps. Aldoną Pretty 
iš „Vilniaus“ tunto tuntininkės pareigų.  Širdingai dėkoju 
sesei Aldonai už sąžiningai gerai eitas pareigas ir linkiu 

daug sėkmės ateities skautiškuose darbuose.

2. Tvirtinu s.v. Euginijų Pocių nauju „Vilniaus“  tunto 
tuntininku.  Linkiu broliui Eugenijui sėkmės, geros nuo-
taikos bei skautiškos dvasios tuntui vadovaujant ir skautų 

įkūrėjo Lord-o Baden-Powell-io pėdsakomis minant.

ĮSAKYMAS Nr. 26
2017 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir už sumanų 
vadovavimą ps. Zitą Prašmutaitę („Džiugo“ tuntas, Melbour-

ne, Australija) apdovanoju Už Nuopelnus ordinu.
 

2. Nuoširdžiai sveikinu sesę Zitą su atsiekimu ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

ĮSAKYMAS Nr. 27
2017 m. spalio 23 d. 

1. Šią dieną sueina Vydūno Skautų Vyčių būreliui 70 metų.  
Sveikinu visus esamus būrelio narius, kad jie ne tik išlaiko šį 

būrelį bet ir tęsia jos tikslus.  

2. Prisiminkime visus buvusius narius kurie jau įšėjo namo 
ir nebegrįš.  Jų darbai ir tarnavimas vyčiavimo gerovei atlydėjo 

jus prie šios progos.

3. Neužmirškite savo pasižadėjimą ir įžodį tapdami skautais 
vyčiais, o ypatingai vyčių šūkį - “Tarnauk!” eidami vis pirmyn

ĮSAKYMAS Nr. 29
2017 m. spalio mėn. 28 d. 

1. Už pavyzdingai gerai atliktas pareigas ir 
už sumanų vadovavimą s. Doną Gaylard 
(„Džiugo“ tuntas, Melbourne, Australija) 

apdovanoju Už Nuopelnus ordinu.

2. Nuoširdžiai sveikinu sesę Doną su atsiekimu ir linkiu 
tolimesnės sėkmės Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant.

Būdėk!  Gero vėjo!  Vis Autkštyn!

s. fil. Albertas Kerelis, Jr.
Vyriausias Skautininkas
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Ne taip seniai, Akademinio Skautų Sąjūdžio ateitis buvo 
abejotina – veikla buvo sustingusi, entuziasmas ir susido-
mėjimas įstoti į Akademikų gretas sumažėjo. Akademi-
niam Skautų Sąjūdžiui reikėjo naujo mąstymo – reikėjo at-
gaivinimo. Mes visi turėtumėme būti dėkingi, kad Ričardas 
Chiapetta priėmė tą užduotį prieš šešius metus. Su energi-
ja, drąsumu ir humoru brolis Ričardas ne tik vadovavo vie-
nai iš geriausių Akademikų pastovyklių Jubiliejinėj stovy-
kloje 2013 metais bet ir geriausiam suvažiavimui istorijoje 
2014 metais. Svarbiausia jis atgaivino akademikų dvasią ir 
padarė, kad galėtumėm didžiuotis būti akademikais. Kaip 
skautai mes nuo pat mažens mokomės palikti savo rajoną 
švaresnį negu mes radome – palikti mūsų vieta geriau negu 
radome. Ir taip brolis Ričardas mums palieka mūsų Sąjūdį.  
Ačiū, broli Ričardai.

O dabar laikas varyti pirmyn ir pasidalinti su jumis kas 
toliau laukia Akademinio Skautų Sąjūdžio. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio narių skaičiaus padidė-
jimas priklauso nuo kandidačių ir junjorų susidomėjimo 
ir atsidavimo tapti nariais. Yra visų mūsų atsakomybė už-
tikrinti, kad kandidačių/junjorų programa būtų lengvai 
prieinama. Programa turi būti įdomi, patraukli ir intelek-
tualiai skatinanti. Tapti Akademikais yra vertinga privilegi-
ja su gausybe progų pagerinti save. Centro Vadija palaikys 
ryšius su tunto vadovais, kad ir jie galėtų padėti skatinti 
jaunesniuosius skautus ir vadovus įstoti į akademikų eilės.

Kai kandidatė ar junjoras sėkmingai užbaigia programą 
duodami pasižadėjimą ir gaudami spalvas, jie tuoj įstoja į 
jų akademikų skyriaus veiklą. Atlikti pareigas sąžiningai, 
bei tvarkingai negalima be pagalbos ar paramos. Mūsų 
ASD pirmininkės ir Korp! Vyties pirmininko pareigos bus 
patarti, paremti, ir padėti skyriui užtikrinti sėkmingiausią 
veiklą. Centro Vadija bus prieinama pasidalinti įdėjomis, 
išklausyti pageidavimus ir padėti skyriams vesti sekmingą 
veiklą.

Filisterių Skautų Sąjungą yra mūsų organizacijos žinių 
turtas. Filisteriai aktyviai dalyvauja tuntuose bei padeda 
ASD/Korp! Vytis veikloje. FSS pirmininkas nori įsteigti fi-
listerių žinių tinklą “networking”, per kurį visi filisteriai ga-
lės pasidalinti žiniomis ir patarimais apie karjeros ir moks-
lo pasirinkimus.

Duodant pasižadėjimus, kandidatės ir junjorai prašo 
Dievo pagalbos išlaikyti pažadą Sąjūdžiui. Skautybė reika-
lauja ne tik, kad skautas būtų tikintis, bet taip pat reikalau-
ja, kad gerai pažintų savo pasirinktą ar priklausomą religiją, 
kad pritaikytų šią religiją savo kasdieniniame gyvenime ir 
kad aktyviai dalyvautų atitinkamos religinės bendruome-
nės gyvenime. Darosi sunkiau išlaikyti atsidavimą religijai 
– ypatingai tarp jaunimo. Mūsų dvasios vadas paruoš pro-
gramas kur pritaikys studentų interesus ir supratimą.

Yra svarbu mūsų organizacijai pasidalinti mintimis ir 
informacija. A.S.S. Centro Vadija žada išleist “Ad melio-
rem!” biuletenį per metus informuoti visus apie akademikų 
veiklą. Tai sėkmingai padaryti, būtinai reikia žinių iš visų 
skyrių. Tokiu būdu mes pasidalinsime planais ir įdėjomis ir 
lengviau galėsime palaikyti ryšius vienas su kitu.

Centro Vadija prisidės prie Akademikų pastovyklės pa-
ruošimo X Tautinėje Stovykloje. Akademikų pastovyklės 
štabas suruoš įdomią akademišką programą, įskaitant pas-
kaitas, iškylas, ir prisijungs prie bendros skautiškos veiklos. 
2019 metais yra mūsų, Akademinio Skautų Sąjūdžio, 95 
metų jubiliejus. Suplanuosime ir suruošime suvažiavimą 
atšvęsti šią reikšmingą šventę.

Praėjusi Centro Vadija atgaivino veiklą. Dabar yra mūsų 
visų pareiga išlaikyti veiklą. Visiems A.S.S. nariams bendrai 
reikia aktyviai dalyvauti Sąjūdžio gyvenime ir veikloje: su-
eigose, suvažiavimuose, stovyklose ir tt.

Bus lengva tą atlikti jei mes visi prisiminsime mūsų 
šūkį: “Ad Meliorem!” kuris reiškia gerinkime – darykime 
geriau! Kaip mes savo šūkį įgyvendiname yra kiekvieno 
A.S.S. nario asmeninė atsakomybė. Duodami pasižadėjimą 
ir priimdami ASD ir Korp! Vytis spalvas, mes savanoriškai 
įsipareigojame visą savo gyvenimą vadovautis Ad Melio-
rem! dvasia ir dėti pastangas ją perduoti jaunesniosioms 
Akademinio Skautų Sąjūdžio kartoms.

Ad Meliorem!
ps. fil. Audrius Aleksiūnas

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio pirmininkas

Įžanginis A.S.S. pirmininko žodis
Naujo Akademinio skautų sąjūdžio pirmininko fil. Audriaus Aleksiūno įžanginis žodis, 

pasakytas per LSS pareigų perdavimo suvažiavimą š.m. sausio 27 d. Detroite – red.
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Brolis fil. Ričardas Chiapetta perduoda pareigas naujam 
A.S.S. (Akademinio Skautų Sąjūdžio) Centro Vadijos 
pirmininkui fil. Audriui Aleksiūnui.

A.S.S. Pirmininkas 
(A.S.S. President)

fil. Audrius Aleksiūnas
(708) 369-4052

aaleksiunas@comcast.net 

A.S.S. Pavaduotoja 
(A.S.S. Vice-president)
fil. Stefutė D’Agostino

stefanie_dagostino@yahoo.com 

A.S.S. Iždininkė 
(A.S.S. Treasurer)
fil. Viktorija Barr

vikiobarr@gmail.com 

A.S.S. Sekretorė 
(A.S.S. Secretary)

t.n. Aleta Juozelskytė
ajuozelskis@gmail.com 

A.S.S. Korespondentė 
(A.S.S. Correspondent)

fil. Rasa Milo
rasa.milo@gmail.com 

A.S.S. Dvasios Vadas 
(A.S.S. Spiritual Leader)
fil. Ričardas Chiapetta

rt.chiapetta@comcast.net 

A.S.S. Tinklalapių Koordinatorius 
(Website Coordinator)

junj. Andrius Markulis
a.markulis@gmail.com 

A.S.D. Pirmininkė 
(A.S.D. President)

TBD

Korp! Vytis Pirmininkas 
(Korp! Vytis President)
fil. Audrius Kirvelaitis

F.S.S. Pirmininkas 
(F.S.S. President) 
fil. Marius Naris
mariusnaris@gmail.com 

E-Skyriaus Vadas 
fil. Robertas Vitas
robertvitas@hotmail.com 

Tiekimo Skyriaus Vadas (Inventory Manager) 
fil. Jonas Variakojis
kaimietis@sbcglobal.net 

A.S.S. Atstovai į LSS Taryba 
(A.S.S. Representatives to LSS Executive Committee)  
fil. Edmundas Brooks
fil. Vilius Dundzila
fil. Kristina Jonušas Mattis
fil. Beatričė Želvytė

A.S.S. Centro Vadija 2018-2020
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Daugelis čia susirinkusių prisimena brolį Vytautą Mikū-
ną – ilgametį Vydūno jaunimo fondo Valdybos pirmininką.   
Beveik kiekviena kartą, kai atvykdavau į Pasaulio Lietuvių 
Centrą skautiškais reikalais, Vytautas visada buvo užsiėmės 
Fondo raštinėje. Vis sustodavau pasisveikinti pro atvirų durų 
plyšį ir paklausti Vytauto ką Jis daro.

Vytautas įamžintas skautiškoje ir lietuviškoje spaudoje 
kaipo “Vydūno fondo siela ir širdis” – tasai, kuris Fondui va-
dovavo ilgus metus.   Nuo pat 1952-trųjų metų Fondo įkū-
rimo, Vytautas dalyvavo organizaciniuose darbuose.   1966-
tais metais Vytautas perėmė Valdybos pirmininko pareigas ir 
tose pareigose išbuvo 36-erius metus.   Per ilgai čia užtruktu 
išvardinti visus Vytauto ir Jo vadovaujamo fondo atsiekimus 
tų 36-erių metų bėgyje.   Bet už Jo darbus ir pasišventimą 
Vytautas buvo pakeltas į Korp Vytis garbės narius, buvo ap-
dovanotas L.S.S. Geležinio Vilko ordinu ir 2002-ais metais 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Jam itei-
kė Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gėdimino V (penkto)  
laipsnio ordiną.

Šių metų kovo mėnesį, minint Vydūno jaunimo fondo 
65-erių veiklos metų sukaktį…ir minint Vytauto Mikūno 
mirties dešimtmetį…Fondas įkūrė naują, kasmetinę 1500.00 
dolerių fil. Vytauto Mikūno premiją.

Premijos tikslai:
1) Kiekvienais metais prisiminti ir pagerbti brolio Vytau-

to darbus, pastangas ir atsiekimus;
2) Paskatinti mūsų Akademinio Skautų Sąjūdžio narius 

aktyviai įsijungti į Sąjūdžio organizacinius ir veiklos paska-
tinimo darbus.

Šios premijos platesnis aprašymas ir kandidatų siūlymo 
anketa randasi VJF tinklalapyje.

Rugsėjo mėnesio Valdybos posėdyje, Valdybos nariai 
vienbalsiai nusprendė šią pirmąją…2017-tų metų fil. Vytau-
to Mikūno premiją skirti dvi kadencijas baigiančiam Akade-
minio skautų sąjūdžio Valdybos pirmininkui, v.s.fil. Ričardui 
Chiapettai.  

Fil. Vytauto Mikūno 
premijos įteikimas – 

2017m.

Vydūno jaunimo fondo sekretorė fil. Vida Brazaitytė, Vydūno 
jaunimo fondo pirmininkas fil. Gintaras Plačas ir apdovantas fil. 
Ričardas Chiapetta.

Vydūno jaunimo fondo valdybos ir tarybos nariai su Ričardu Chiapetta: fil. Šarūnas Rimas, fil. Alina Meilytė, fil. Gintaras Plačias, RC, fil. 
Aldona Rauchienė, fil. Ramunė Papartienė, fil. Donatas Ramanauskas ir fil. Jūratė Variakojienė.
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Pirmasis Fil. Vytauto Mikūno premijos pasižymėjusiems 
Akademinio skautų sąjūdžio nariams laureatas v. s. fil. Ri-
čardas Chiapetta įstojo į Lietuvių skautų sąjungą 1976 me-
tais Čikagos ,,Lituanicos” tunte. 1993 metais buvo pakeltas į 
paskautininko laipsnį, 2013 metais – į vyr. skautininko. ,,Li-
tuanicos” tunte buvęs draugininku, komendantu ir tuntinin-
ku 1997-2000. Stovyklose ėjęs įvairias pareigas: įvairių brolių 
pastovyklių viršininko/vadovo, sporto vadovo, komendanto. 
Lietuvių skautų sąjungos Brolijoje brolis Ričardas buvo skau-
tų vyčių skyriaus vadu, o Taryboje – nariu Brolijos ir Akade-
minio skautų sąjūdžio sąrašu. Brolis Ričardas yra apdovano-
tas Pažangumo, Vėliavos, Tėvynės sūnaus, Už nuopelnus ir 
Lelijos garbės ženklais. 2009 metais jam buvo įteikti Gilvelio 
mokyklos kauliukai –  yra lapė. Brolis Ričardas taip pat yra 
skautų atstovas Pasaulio lietuvių centrui.

Fil. Ričardas Chiapetta nuo 2012 metų yra Akademinio 
skautų sąjūdžio Centro vadijos pirmininkas. Vydūno jauni-
mo fondo valdyba susilaukė dviejų kandidačių kandidatūras 
premijai. Abi kandidatės tikrai vertos fil. Mikūno vardinės 
premijos, bet Valdyba jautė, kad dar buvo  vienas skautas 
akademikas, kuris įprasmino Vydūno jaunimo fondo sielos 
ir širdies, fil. Mikūno, nenuilstamą pasišventimą, energiją. 
Per pastarąsias dvi kadencijas, brolis Ričardas ne tik atgaivi-
no apsnūdusią Lietuvių skautų sąjungos Akademinio skautų 
sąjūdžio veiklą, bet savo veiklumu, darbštumu, pareigingu-
mu ir, negalime pamiršti – humoru, įgyvendino šūkį AD 
MELIOREM! - ,,Vis geryn, vis aukštyn!”, kiekvieno sąjūdžio 
nario idealą.

Fil. Vytauto Mikūno I premija
pasižymėjusiems Akademinio skautų 

sąjūdžio nariams

Vydūno jaunimo fondo valdyba, 
su džiaugsmu ir pasididžiavimu, sveikina 

v. s. fil. Ričardą Chiapetta, 
pirmąjį Fil. Vytauto Mikūno premijos 

pasižymėjusiems Akademinio skautų sąjūdžio nariams 
laureatą. 
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Mieli broliai ir sesės!

Kiekvienais metais Vydūno jaunimo fondas išdalina 
virš šimtą –  100,000 dolerių vertės stipendijų,  Lietuvos 
skautijos, Lietuvių skautų sąjungos ir kitiems lietuvių 
kilmės studentams.   Kviečiame Skautų Aido skaitytojus 
aplankyti fondo tinklalapį, vydunofondas.net, susipa-
žinti su šiomis stipendijomis, jų reikalavimais ir stipen-
dijų prašymo ankėtomis.

Fondo valdyba įteikia 10,000 dolerių Gražinos 
Musteikytės stipendiją L.S.S. studentui-ei; tarp 15 ir 22 
po 1,000 dolerių stipendijų, kurios pavadintos Akade-
minio skautų sąjūdžio ASD ir Korp! Vytis garbės narių 
vardais; tris 10,000 dolerių Gražinos Liautaud įsteig-
tas verslo („business“) stipendijas lietuvių kilmės stu-
dentams, kurie studijuoja Illinois valstijos bizinio mo-
kyklose; ir šiais metais naujai įkuriama 5,000 dolerių 
Banienės stipendiją lietuvių kilmės studentams, kurie 
studijuoja Illinois valstijos meno mokyklose.   Išviso 
apie 65,000 dolerių vertės stipendijų skirtų užsienio lie-
tuvių studentų paramai.   Turime gauti pilnai išpildytas 
ir pasirašytas prašymo anketas iki prašymo anketose 
nustatytų datų.   Kandidatai įvertinami ir stipendijos 
skirstomos vasaros mėnesio Vydūno jaunimo fondo 
Valdybos posėdyje.

Kviečiame L. S. S. Akademinio skautų sąjūdžio sky-
rius rekomenduoti pasižymėjusius ir veiklius  ASD ir 
Korp! Vytis narius ir nares Vytauto Mikūno 1,500 do-
lerių premijai, kuri skiriama Valdybos rugsėjo mėnesio 
posėdyje ir įteikiama kiekvienų metų skyrių metinė-
se šventėse spalio mėnesi.   Sveikiname v.s.fil. Ričardą 
Chiapetta, buvusi ilgametį A. S. S. Centro valdybos pir-
mininką, kuriam buvo įteikta pirmoji Mikūno premija 
praeitų metų spalio mėnesi.

Praeitais metais mūsų dosnūs mecenatai įsteigė sep-
tynias naujas stipendijas Lietuvoje ir išeivijoje studijuo-
jančiam jaunimui.   Kviečiame susidomėjusius L. S. S. 
vadovus ir kitus Skautų Aido skaitytojus įsteigti vardi-
nių stipendijų fondus mūsų skautaujančiam jaunimui.   
Daugiau žinių ir įsteigimo nuorodas galite rasti fondo 
tinklalapio „STIPENDIJŲ“ skyriuje.

Buvusio L. S. S. Tarybos pirmininko a.a. v.s.fil. An-
tano Dundzilos sūnūs 2017 metais įkūrė fondą paremti 
Lietuvos partizanų kovų ir komunistinių laikų žiauru-
mų tyrinėjimams ir žinių skleidimui.   Jeigu skaitytojai 
pažysta asmenis ar organizacijas kurios įdomaujasi šio-
mis temomis ir deda pastangas skleisti šitokias žinias 
galite rasti daugiau žinių ir gauti paramos išpildant pra-
šymo anketą randama Fondo tinklalapyje.

Raginame visus skaitytojus susipažinti su Vydūno 
jaunimo fondo teikiamomis stipendijomis ir paramą 
Lietuvių skautų sąjungai ir Lietuvos skautijai.   Aplan-
kykite vydunofondas.net tinklalapį.

Budėkime ir Ad meliorėm!   
Vydūno jaunimo fondo Valdyba

Vydūno jaunimo fondo 
stipendijos

L. S. S. Studentams

Fil. Tomas Dundzila ir VJF Valdybos pirmininkas fil. Gintaras 
Plačs po v.s.fil. Antano Dundzilos fondo įsteigimo sutarties pasirašy-
mo 2017m. kovo mėn. (nuotrauka Petro Plačo).
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2017 m. VJF Gražinos Liautaud verslo stipendijų laimėtojai: VJF Valdybos pirmininkas fil. Gintaras Plačas, mecenatė Gražina 
Liautaud, stip. Dominikas Mockus, LR Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekašius, VJF Tarybos pirmininkas prof. fil. Romas 
Viskanta,  ir stipendininkai Jokūbas Baranauskas ir Brigita Gerulskytė (nuotrauka Vytenio Lietuvninko)

VJF Valdybos pirmininkas fil. Gintaras Plačas ir Tarybos 
pirmininkas prof. fil. Romas Viskanta įteikia s.v.v.sl. Jonui De-
uschle stipendijos čekį 2017m rugsėjo mėn.

VJF Valdybos pirmininkas fil. Gintaras Plačas ir Tarybos 
pirmininkas prof. fil. Romas Viskanta įteikia 2017 m. $10,000 
Gražinos Musteikytės stipendija t.n. Godai Orentaitei.   Matosi 
Gražinos Musteikytės nuotrauka.
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Sekmadienį, sausio 7-ąją, Clevelande buvo šalta, 
niūru, diena ypač nemaloni, ir vis dėlto į „Gintaro“ 
restoraną, į Akademikų skautų surengtą kultūri-
nę popietę sugūžėjo nemažai žmonių. Atėjo išgirsti 
žymų autorių, visuomenininką ir ilgametį Clevelan-
do lietuvį fil. Algį Rukšėną referuojant savo straipsnį 
„Lithuanian Heritage Magazine“, pavadintą „Vikin-
gai ir senovės Lietuva”. Matyt, ši tema suintrigavo 
klevelandiškius. 

Akademikų skautų sąjūdžio Clevelando skyriaus 
pirmininkė s.fil. Mylita Nasvytienė pasveikino sve-
čius su Naujaisiais metais, ragino atversti naują vie-
nybės lapą mūsų bendruomenėje, nelikti abejingais 
naujoms idėjoms, puoselėti tautišką veiklą. Ji šiltai 
pristatė popietės prelegentą fil. Rukšėną, suformula-
vusį istorinį kontekstą, kuriame vyko senovės lietu-
vių kontaktai su vikingais. 

Vikingų amžius, kada jie siautėjo ir terorizavo 
Europą, tęsėsi nuo apytikriai 776 m. iki 1066 m. Se-
novės istorijos šaltiniai labai mažai informacijos pa-
teikia apie Baltijos šalių regioną, tačiau Lietuvoje vis 
užtinkama archeologinių radinių, kurie rodo aiškią 
vikingų kultūros įtaką. Senovės kronikos mini, kad 
vikingai įsteigė sodybų palei Baltijos jūrą, į šiaurę 
nuo dabartinės Palangos, kur gyveno baltų kiltis kur-
šiai. Jie kariavo su vikingais, tačiau buvo priversti eiti 
į sąjungą ir mokėti vikingams duokles. Vienas įvykis, 
paminėtas senovės kronikose, kalba apie antpuolį 

prieš Apuolę 854 m. Apuolė dabar nebeegzistuoja, 
tačiau tai yra seniausia žinoma baltų genčių sody-
ba. Ji buvo netoli dabartinio Skuodo, arti Lietuvos ir 
Latvijos pasienio, kurčių genties teritorijoje. Pirmąjį 
puolimą Apuolės gyventojai atrėmė, tačiau tai vikin-
gų nesustabdė. Jie grįžo su didesne jėga ir nugalėjo. 
Skuodo mieste vasarą vyksta festivalis, kuriame mi-
nimas šis istorinis įvykis.

Lietuva yra žinoma kaip Nemuno kraštas. Nemu-
nas prasideda Pripetės pelkėse Baltarusijoje. Nemu-
nas teka 560 mylių iki Baltijos jūros. Savo prekybos 
kelionėms vikingai pasirinkdavo ilgesnes upes – 
Dauguvą ir Vyslą, kurios nuvesdavo iki Juodosios jū-
ros. Taipogi istorija rodo, kad vikingai įsteigė Kijevo 
miestą prie Dnepro upės, kuris tapo besiformuojan-
čios rusų tautos ištakomis. Taigi reliatyviai trumpas 
Nemuno upės ilgis faktiškai išsaugojo Lietuvą nuo 
tolesnės vikingų įtakos.

Bendrosios žinios apie vikingus yra vienpusiškos. 
Jie buvę narsūs ir žiaurūs karžygiai, kurie tik puo-
lė, naikino ir grobė turtus. Antroji, mažiau žinoma, 
pusė yra ta, kad jie buvo drąsūs prekybininkai, kurie 

Kultūrinė popietė Clevelande

Fil. Rasa Taraškienė duoda pranešimą.

Jauni akademikai prie sveikatos kampelio Clevelando Kaziuko 
Mugėje iš kairės: Aras Klimas, Julytė Totoraitytė, Renė Kižytė. nukelta į 14 psl.
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toli keliaudavo ne vien jūromis, bet ir Europos upė-
mis, steigdami prekybos centrus. Ypač įdomus vi-
siems buvo lietuvių liaudies pasakos „Eglė, žalčių ka-
ralienė” išaiškinimas. Pasak fil. Rukšėno, žaltys šioje 
ikoniškoje pasakoje yra užuomina, nes žalčio galva 
puošdavo vikingų karo laivų priekį. Ir žaltys karalai-
tis jūros dugne yra niekas kitas, kaip vikingas karys. 

Baigiant kultūrinę popietę s.fil. Mylita Nasvytienė 
išreiškė viltį, kad kultūrinės akademikų skautų po-
pietės Clevelande taps tradicija ir sujaudino dekla-
muodama šias eiles: „Lai girios ošia Baltijos pavėsy, 
/ Lai čiulba paukščiai džiaugsmo kupini, / Gyvuoki 
laisvėje, po daug kančių ilsėkis, / O mes tau liksim 
amžinai ištikimi“.

Kultūrinę popietę baigėme sudainuodami „Lietu-
va brangi“. Išsiskirstėme kupini gerų jausmų ir įspū-
džių ir jau laukdami kitos popietės.

Fil. Jonas Totoraitis
Akademinio skautų sąjūdžio Clevelando skyrius 

atkelta iš 13 psl.

Sesė Milita Nasvytienė Akademikų pirmininkė užbaigė su 
eilėraščiu.

Prelegentas Algis Rukšėnas Gintaro restorane.

Algis Rukšėnas referuoja.
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Akademinis Skautų Sąjūdis
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Australijos lietuvių skautų Dešimtoji Tautinė Stovykla, 
įvykusi 2018 metų sausio 2 – 12 dienomis Melburno apylin-
kėje esančioje australų skautų žemėje, Wonga Park, praėjo 
labai sėkmingai.  Joje dalyvavo apie 200 skautų suvažiavu-
sių ne tik iš Australijos, bet ir iš Lietuvos (30), Kanados (4) 
ir JAV (22).  Jos surengimu pasirūpino Melburno “Džiugo” 
tuntas, o pagalbininkų buvo ir iš kitų vienetų.  Visos stovy-
klos ruošos ir jos pravedimo galva buvo prityręs organizato-
rius, stovyklos viršininkas, v.s. Henrikas Antanaitis.     

Kasdieninę stovyklos programą labai įvairiai ir turinin-
gai paruošė v.s. Rasa Statkuvienė.   Užsiėmimai apėmė visas 
amžiaus grupes – nuo vilkiukų ir paukštyčių iki pačių vy-
riausių stovyklautojų.  Kasdien stovyklos dvasios vadai, kun. 
s. Vilius Viktoravičius (iš Lietuvos) su kun. Juozu Deveikiu 
(iš Melburno lietuvių parapijos), aukojo šv. Mišias.  Kiekvie-
ną rytą ir vakarą stovyklos adjutantas ps. Girius Antanaitis 
visus subūrė į vėliavų pakėlimo ir nuleidimo ceremonijas, 
buvo duoti raportai, įsakymai, pagerbimai, apdovanojimai.  
Kasdien vyko maudymasis Yarros upėje, mokymasis naujų 
dainų, ruošimasis laužo pasirodymams.  Laužavedžiai g.vyr.
valt.t.n. Maja Chiapetta (iš JAV) su sk.v. Gintaru Šimkumi 
(iš “Džiugo” tunto) visuomet užtikrino pakilią nuotaika ir 
skambų susidainavimą.  Taip pat kasdieną  stovykloje buvo 
kuriamas laikraštėlis “Šimtmetis po Australijos Saule”.  Prie jo 
nuolat dirbo sesės p.s Danutė Levickienė, vyr.sk. Ieva Arienė, 
s. Elvyra Gedeikienė.  Nemažai prisidėjo ir sesės kanadietė 
Arija Batūraitė su Loreta Bražaikaite iš JAV, o  tūkstančius 
puikių nuotraukų padarė fotografas brolis v.s.fil. Vytenis Lie-
tuvninkas (iš JAV).  

Stovyklos valgykla veikė pilnu tempu per visas dienas.  
Vyriausias virėjas – ps. Rimas Skeivys su savo pavaldiniais 
(broliai Povilas Kviecinskas, Žydrūnas Strazdauskas, Saulius 
Balnionis, Vidas Sadauskas, Hani Soliman, sesė Inga Bikuli-
čiūtė) triūsė nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro patiekiant 
pusryčius, priešpiečius, pietus, pavakarius, vakarienę ir nak-
tipiečius.  Virėjų veiduose nuolat spindėjo  entuziazmas ir 

nenudylančios šypsenos, o stovyklautojai visuomet liko so-
tūs!  Valgykloje atsiradus pupelių kavai gaminti įrangai vyko 
kavos ‘virimo” pamokos, taip kad visi šiuos mokslus baigę 
galėjo bet kad pasidaryti puoduką geriausios kokybės kapu-
čino ar kitokios kavos. 

Sporto dieną koordinavo adelaidiškis ps. Aleksas Talans-
kas.  Vyko žygiai į gamtą, įvairūs žaidimai, australiškas futbo-
las, smėlio tinklinis, nusileidimai virve, piramidžių statymas 
iš dėžių, “kanga” kriketas, kvadratas, elektroninių lapių me-
džioklė, orientavimasis, laipiojimas uola, vandens čiuožyklė.  
Atskiriems sportams vadovavo vyčiai ir vyr. sesės - Petras Šur-
na, Tomas Skridulis, Alex Tigani, Andy Mašanauskas ir kiti.  

Istorijos filmavimo dieną vyko pasiruošimai istorinių 
įvykių inscenizavimui ir jų filmavimas.  Vieni atkūrė lordo 

Tautinė stovykla po Australijos dangum

V.S. Henrikas Antanaitis, X-tosios Tautinės stovyklos Australijoje, 
viršininkas (nuotr. Vytenio Lietuvninko).

Darbštieji skautininkai tik trumpam sudėję rankas... Rikiuočių aikštės puošyba.

nukelta į 18 psl.
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Baden Powell darbus, jo apsilankymą Palangoje, susitikimą 
su prezidentu Antanu Smetona ir jo žmona, stovyklą Brown-
sea saloje, Mafekingo mūšį, pirmą skautų sueigą Lietuvoje.  
Kiti padirbo “Lituanicą” ir suvaidino Dariaus ir Girėno tra-
giškai užsibaigusio skrydžio scenarijų.  Dar kiti sudramatiza-
vo knygnešių laikotarpį, rusų okupaciją ir trėmimus į Sibirą.  
Gale dienos visa stovykla susikibo rankomis ir atvaizdavo 
“Baltijos Kelią”.  Filmų “prodiuseriais” buvo broliai ir sesės 
Algis Karazija, Sarah Petrašiūnas, Alex Tigani, Judrina Ky-
mantaitė, Mark Saulaitis.  Sukurti filmukai vėliau buvo rodo-
mi stovyklautojams.  

Lietuviškų rankdarbių dieną visi buvo užimti pagal pa-
sirinkimą.  Vyko juostų audimas, vainikų ir verbų pynimas, 
karpinukų, šiaudinukų ir sodų darymas, margučių puošimas, 
audinių dažymas dažais iš gamtos, metalo ir medžio darbai.   
Patys mažiausieji su vyresniųjų pagalba gamino margučių 
sausainius, makaronų juosteles ir margino kiaušinius.  Gi 
suaugusieji diskutavo su kunigu Viliumi apie skautiškas ver-
tybes,  Dar kiti paplaukiojo baidarėmis ir statė plaustus arba 
dalyvavo “bushboard” programoje.  Šiuos užsiėmimus pra-
vedė sesės ir broliai Ieva Arienė, Lina Skimbirauskienė, Au-
dra Mockaitis, Audra Šimkutė, Girutis Kymantas, Robertas 
Tigani, Rasa Mauragienė, Gabrielė Zdanienė ir kiti.

“Australiana” pavadintą dieną vyko visos stovyklos eks-
kursija į Healesville - tai australiškų gyvūnų draustinįs.  
Svečius iš užsienio pradžiugino susitikimas su kengūromis, 
koalomis, emu, wombatais, gyvatėmis, driežais, spalvingo-
mis papūgėlėmis ir unikalia juodaja gulbe.  Tą dieną taip pat 
vyko bumerango metimo pamokos, jaunesnieji piešė raštus 
ant bumerangų.  Skautininkai klausėsi brolio Rimo Kabai-
los pasakojimo apie aborigenų kultūrą, jų amatus, įrankius 
ir muzikos instrumentus.  Stovyklos virėjai patiekė austra-

liškus valgius.  Vakare vyko liaudiška australiška vakaronė, 
kurią pravedė australų kapela “Blackberry Jam Bush Band”. 

Skautai iš Lietuvos pravedė „Skautoramos“ dieną.  Jie pa-
mokė skautiškų įgūdžių, kaip įžiebti ugnį skeltuvu, filtruoti 
vandenį, orientuotis, matuoti ieškoti maisto gamtoje, kaip iš-
drožti sau šaukštą.  Lietuvos skautai ir suorganizavo vandens 
mūšį.  Šiuos mokslus pravedė sesės ir broliai Augustė Sla-
vickaitė, Matas Dominas, Saulius Jurevičius, Milda Nutau-
tienė, Laura Jankauskaitė-Jurevičienė, Deimantė Gaigalaitė, 
Remigijus Pozniakovas, Justina Nakaitė ir Matas Biskys (iš 
Kanados).      

Viena diena buvo skirta Lietuvos istorijai prisiminti.  Čia 
ir vėl vyravo skautai iš Lietuvos – Irma Gorytė, Laura Jan-
kauskaitė-Jurevičienė, Domas Nutautas, Elvyra Gedeikienė, 
Goda Jackutė.  Buvo rodomi filmai, pasakojama, pravestas 
protų mūšis, gaminamos trispalvės “draugystės rankytės” su 
palinkėjimais Lietuvai.  Šimtmečio jubiliejui šventiškai atžy-
mėti visai stovyklai buvo pateikti du didžiuliai tortai napo-
leonai, kiekvienas papuoštas spalvingu lietuviškos skautijos 
1918-2018 šimtmečio ženklu.  Tokius gražius kūrinius atro-

atkelta iš 17 psl.

Iš vilkiukų išaugs skautai…

Iš skautų išaugs vyčiai.

Iš vyčių išaugs skautininkai.
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dė net gaila supjaustyti ir suvalgyti, o buvo taip skanu, kad 
nė trupinio neliko.    

Nemažą vaidmenį stovykloje atliko ir skautai akademi-
kai, kurių veikla organizavo iš tolimojo Darwino atvykusi s.
fil. Eglė Garrick.  Buvo pravestos Akademikų skautų sąjūdžio 
studijų dienos.  Tarp kitko skautai akademikai suorganizavo 
karjerų “kioską”.     

Šeštadienį vakarą vyko linksma lietuviška gegužinė, kai 
stovyklautojus šokti, trepsėti, dainuoti išjudino Melburno 
folklorinė grupė  “Pamesta Klumpė”.   

Skautams iš užsienio buvo suteikta puiki galimybė pama-
tyti šiek tiek australiškos aplinkos ir už stovyklos ribų.  Jiems 
vieniems buvo surengta visos dienos ekskursija į Phillipo 
salą.  Štai sesės iš Lietuvos, s. Elvyros Gedeikienės, šios išvy-
kos aprašymas:

Nuotykiai Australijoje

Pakili nuotaika ir pasiruošimo rūpesčiai atsispindėjo sto-
vyklautojų veiduose.  Stovyklos svečiai iš  Lietuvos, Kanados ir 
JAV vyko ieškoti nuotykių į Phillipo salą.  

Akys, ausys, kojos ir fotoaparatai buvo paruošti „darbo re-
žimu“.  Vaizdus pradėjome gaudyti jau pakeliui į salą, nors 
labai gundė sapnų karalija.

Pirmiausiai atvykome į San Remo miestelį, kur stebėjome 
pelikanus.  Nuostabūs ir gudrūs paukščiai -nepraleidžia ne-
mokamos puotos (maitinimo žuvimi).  Jų dalyvavimas puoto-
je ypač daug džiaugsmo suteikė vaikams. 

Nuotykiai tęsėsi pajūrio draustinyje, kur pamatėme lauki-
nę Australijos gamtą.  Atoslūgis atvėrė ne tik augalijos, bet ir 
gyvūnijos stebuklus, kurie išgyvena sūriame vandenyje. 

Atvykome į Churchill Island Wool Shed ūkį, kur pamatėme 
ne tik avių kirpimą, bet ir Australijos ūkininkavimo ir kasdie-
nybės istoriją. 

Toliau keliavome į koalų rezervuatą, kur „gaudėme“ vaiz-

delius su koalomis, sužinojome apie jų gyvenimą, atsiradimo 
Australijoje istoriją.  

Oras visą dieną buvo permainingas, todėl nežinojome ko 
tikėtis.  Pasiruošėme visiems atvejams: ir maudymosi kostiu-
mus, ir „kailinius“...  Valio - radome pliažą!  Išmėginome van-
dens teikiamus malonumus.  Drąsuolių atsirado nedaug, bet 
atsirado. 

Skaniai pavakarieniavę, išvykome ieškoti pingvinų. Tiek 
daug apie juos girdėta!  Laukėme stebuklų . Besigrožint Aus-
tralijos gamtos vaizdais su jai būdingais gyvūnais bei augalais, 
privažiavome Antarktidos muziejų.  Technologijų pagalba ga-
lėjome pasidžiaugti gamtos stebuklais ir patys padalyvauti 
virtualiame pasaulyje. 

Keturi tenorai prie laužo.

Sesės mokosi dažyti audinį gamtos spalvomis. Sesė Arija Bindokaitė ir brolis Tomas Liutackas mokosi audimo.

nukelta į 20 psl.
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Didžiausias dienos nuotykis – pingvinų paradas.  Pingvi-
nai 80% laiko praleidžia vandendenyje, o 20% - sausumoje, 
kada grįžta maitinti savo vaikus.  Šį procesą ir matėme.  Bū-
reliai pingvinų parplaukia iš jūros ir vorele bėga maitinti savo 
vaikiukų, paliktų didžiulėje pakrantės teritorijoje.  Šis gamtos 
stebuklas ilgai išliks mūsų atmintyje.   

Kupini nepakartojamų dienos įspūdžių vėlai vakare grįžo-
me į stovyklą.  

Sekmadienis - svečių diena.  Kunigai po atviru dangum 
šalia eukaliptų aukojo šv. Mišias.  Pakviestas aborigenas 
papasakojo apie savo žmonių kultūrą, apie bumerangus ir 
skydus, tradicinius muzikos instrumentus, būdingą puošy-
bą.  Per iškilmingą vėliavų nuleidimo ceremoniją sveikino 
ir padrąsinančias kalbas sakė aukštas pareigas užimantys 
skautų atstovai iš Kanados, JAV, Lietuvos ir Australijos, jų 
tarpe ir vietinių latvių, estų, lenkų skautų atstovai.  Jų tarpe 
svarbiausia sveikintoja buvo iš Amerikos atvykusi L.S.S. Ta-
rybos pirmininkė, v.s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon.  Daug 
skautų buvo apdovanoti už nuopelnus.  Aikštėje buvo iškel-
tos lentelės su praėjusių Tautinių stovyklų metais ir kvie-
čiami prie jų ateiti visi, kurie tais metais stovyklavo.  Prie 
pirmąją Tautinę stovyklą pažyminčios 1938 metų lentelės 
pasirodė tais metais Lietuvoje stovyklavęs Jurgis Žalkaus-
kas, gimęs 1923 metais.  Rikiuotės pabaigoje vyko įspū-
dingas paradas – skautai ir skautės pražygiavo prie maršo 
muzikos, nešdami 18 vėliavų iš savo įvairių kontingentų ir 
lenteles su tuntų pavadinimais.  Vakaro laužą stebėjo sve-
čiai, drauge įsijungdami į dainas.  

Čia norėčiau pacituoti nors vieną iš daugelio svečių die-
ną pasakytų gražių kalbų - 2018 m. sausio mėn. 7 d. se-
kmadienį Melbourno lietuvių vardu stovyklą sveikina ALB 
Melbourno Apylinkės Valdybos pirmininkė, Monika Ši-
dlauskaitė-Mack: 

Mieli Broliai ir Sesės Skautai ir brangūs Svečiai!

atkelta iš 19 psl. Man labai malonu matyti ir sveikinti Jus, Melbourno ir 
Apylinkės Lietuvių Bendruomenės vardu, taip gausiai suva-
žiavusius į šią jau Dešimtąją Tautinę skautų stovyklą.

Šiandien labai aiškiai atsimenu Šeštąją Tautinę Stovyklą, 
įvykusią čia Melbourne 1978 metais, kada Lietuva buvo dar 
okupanto priespaudoje.  Mes stovyklavom, prie laužo daina-
vom ir su ašaromis akyse prisiminėm Lietuvą, pažįstamą tik iš 
tėvelių ir sekmadienio mokykloje girdėtų pasakojimų.

Šiandien Lietuva laisva. Tad džiaukimės, susirinkę prie 
laužo, šokim, dainuokim ir tikėkim, kad ši Dešimtoji Tauti-
nė Stovykla liks ne tik mūsų prisiminimuose, bet bus įrašyta į 
skautų istoriją kaipo Lietuvoje ir visame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių skautų bendras šūkis:  

BUDĖKIME!
Kaip matome, kiekvienas šios jubiliejinės Tautinės stovy-

klos dalyvis turėjo proga patirti ką nors skautiško, lietuviško, 
naudingo ar paprasčiausiai - malonaus.  Reikia tikėtis, kad 
visiems atmintyje liks tik geriausi įspūdžai!

Vyr. sk. Ieva Didžytė Arienė

Vyrai mūrai, ąžuolai. Iš paukštyčių bus skautės.

Nuotraukos brolio Vytenio Lietuvninko.

Skautai stato “Lituanica”.
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Rizikingas sportas.

X TAUTINĖS STOVYKLOS ŠTABAS
Stovyklos Viršininkas – v.s Henrikas Antanaitis
Stovyklos Viršininko Pavaduotojai: j.ps. Tadas Adamavičius, 
                                                                                              s.fil. Eglė Garrick
ASS Pastovyklės Viršininkė – s.fil. Eglė Garrick
Skautininkų / ių Pastovyklės Viršininkė – ps. Dana Levickienė 
Sk. Vyčių ir  Jūrų Budžių  Pastovyklės Viršininkas -  ps. Matas Dominas
Vyr. Skaučių Pastovyklės Viršininkė – ps. Augustė Slavickaitė
Prit. Skaučių Pastovyklės Viršininkė – ps. Virginija Coxaitė
Prit. Skautų Pastovyklės Viršininkas – ps. Alex Talanskas
Skaučių Pastovyklės Viršininkė – v.s. Vida Skilandžiūniene 
Skautų Pastovyklės Viršininkas – sk. v. Luke Kains 
Jaunesniųjų Skautų / čių Pastovyklės Viršininkė – ps. Daina Balnionytė
Šeimų Pastovyklės Vadovė – vyr. sk. Danielle Brown  
Stovyklos Adjutantas – ps. Girius Antanaitis 
Apsauga/Tvarka – j.b. Andrius Mašanauskas, ir j.b. Tomas Adamavičius
Stovyklos Dvasios Vadai – 
                                    Kun s. Vilius Viktoravičius ir Kun. Juozas Deveikis 
Stovyklos Užsiėmimų Vadovė – v.s. Rasa Statkuvienė
Stovyklos Iždininkė – s. Ona Prašmutienė
Stovyklo Vyr. Virėjas – ps. Rimas Skeivys 
Stovyklos Transportas  - sk.v. Stefan Zgudka
Pirmoji Pagalba – s. Ray Vingilis  
Stovyklos Laikraštėlio Administratorė –  ps. Danutė Levickienė
Laikraštėlio redakcija: vyr. sk. Ieva Arienė ir s. Elvyra Gedeikienė
Stovyklos Fotografas – v.s. fil. Vytenis Lietuvninkas
Laužavėdžiai – g.vyr.valt.t.n. Maja Chiapetta, ir sk.v. Gintaras Šimkus   

Iškilmingas paradas.Visi liko sotūs.

Stovyklos Krautuvėlės Vedėja  – ps. Zita Prašmutaitė. 
Sporto Vadovas – ps. Alex Talanskas
Mankštos Vadovė – vyr. sk. Danielle  Brown
Ekskursijų Vadovė – vyr.sk. Monika Mack 
Vandens Apsauga – j.b. Tomas Adamavičius,  
                                   vyr.sk. Brianna Taylor, ir sk.v. Luke Kains
Facebook  Administratoriai – 
                                    s. Girius Antanaitis ir ps. Dona Gaylard 
Tinklalapio Vedėjas – j.b. Žydrūnas Strazdauskas
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Sesės ir broliai skautai –

Po ilgos pertraukos, mūsų skautų tuntas Palanga vėl 
suruošė gražią stovyklą. Stovyklos oficialius pavadinimas 
Šimtmečio Stovykla. Mums daug ištvermės suruošti šią 
stovyklą davė mūsų pačių noras, skautų veiklos šimtmetis bei 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktis, ir skautų vyčių įžodžio 
paruošimas. Skautų vyčių įžodžiui buvo ruoštąsi beveik visus 
metus. Trys prityrę skautai buvo kandidatai. Visi trys vyčiai 
kandidatai prisidėjo prie šios ypatingos stovyklos programos  
ruošos ir organizavimo.

Tuo pačiu, mes norėjome vėl suburti visus buvusius 
skautus ir skautes, nes mūsų tuntas egzistuoja nuo 1973 m., 
kunigų Saulaičio (SJ) ir Šulco (SJ) dėka.

Pradėjome registruoti visus norinčius dalyvauti (jų tarpe 
mūsų konsulė Laura Tupe ir prelatas kun. Edmundas Putri-
mas) kol atsirado viena kliūtis - geltligė. Prie gražios Lituan-
ikos Sodybos darbininkai sugavo kelias bezdžiones, kurios, 
pasirodo, turėjo tą ligą. Tai buvo ženklas kad tos ligos yra 
aplinkiniuose miškuose. Tas ženklas blogai paveikė  stovy-
klautojų skaičių: tie kurie nebuvo apskiepyti (vakcinuoti) 
negalėjo dalyvauti stovykloje.

Vis tiek toliau ruošėme programą ir džiaugemės tomis 
trumpomis bet gražiomis dienomis kurias praleidome kar-
tu. Stovykla oficialiai prasidėjo šeštadienį iš ryto (nors daug 
kas atvažiavo dieną anksčiau) sausio 20 diena su vėliavų pa-
kėlimu. Vis dėlto, susirinko beveik 30 stovyklautojų mišraus 
amžiaus ir reikėjo juos išskirstyti į grupeles pagal amžių. 
Vadovai nutarė kad būtų įdomu visus paskirstyti pagal Li-
etuvos etnografinius rajonus, būtent Aukštaitiją, Žemaitiją, 
Dzūkiją, Suvalkiją ir Klaipėdos Kraštą. Stovykla prasidėjo 

su Lietuvos istorijos paskaita - nuo priešistorinių laikų iki 
1918 metų nepriklausomybės. Buvo klausimai ir RPG žaidi-
mai. (RPG yra rolling playing game – tai yra žaidimas, kuri-
ame vedėjas pristato užduotis, kurias dalyviai turi teisingai 
atsakyti – brolis Marcos taip pristatė Lietuvos istoriją. Skau-
tai turėjo atsakyti į klausimus apie Jūratę ir Kastytį, apie Ge-
ležinio Vilko pasaką, apie aukštaičius ir žemaičius, apie Žal-
girio mūšį ir kas pirmiau puolė, kas laimėjo. Tie kurie blogai 
atsakė, metė kauliukus pažiūrėti ar jie gaudavo ar prarasdavo 
taškus. -red.)

Toliau sekė dienos programa, pasiruošimas laužui, ir po 
pietų, baseinas! 

Vėliau buvo susimąstymas, kuris vyko prelato Edmundo 
Putrimo ir Skautininkės Eugenijos Bacevičienės (kuri dabar 
gyvena Lietuvoje) dėka. Deja, kun. Edmundas negalėjo daly-
vauti stovykloje dėl geltligės, bet jis įrašė gražų pranešimą ir 
davė keletą minčių diskucijoms. Po vakarienės, buvo būti-
nas Talentų Vakaras. Ir kaip dažnai būna, stovykloje smark-
iai lijo!!!  Tačiau, Perkūno dėka lietus nustojo ir pabaigėme 

Stovykla Brazilijoje

Laura Ukai gavo premiją (lietuvišką kryžių), nes jos grupė 
laimėjo RPG istorjos žaidimą per brolio Marcos paskaitą.

Skautai klausosi istorijos paskaitos. Brolis Marcos po savo istorijos 
paskaitos.

Pietūs Lituanikos sodyboje, Brazilijos stovykloje.
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Stovyklinės vėliavos iš ankstyvesnių stovyklų.

vakarą su laužu ir “Ateina Naktis”.
Sekmadienį jau paskutinė diena. Mūsų trys nauji Vyčiai 

per naktį davė įžodį (Paulo Campos, André Rangel ir Lucas 
Jurčiukonis Lipas), o brolis Felipe Jilek, davė Prityrusio Skau-
tų įžodį. Po pusryčių, naujieji Vyčiai pravedė Skautoramą. 

Kai tik pasibaigė užsiėmimas, atvažiavo Lietuvos Kon-
sulė Brazilijoje, Laura Tupe. Lituanikos patalpos buvo graži-
ai papuoštos su vėliavomis iš mūsų ankstyvesnės stovyklos. 
Konsulė Laura pravedė labai ypatingą diskusiją, ne tik dėl 
temos (ką galime daryti Lietuvai ir ką Lietuva gali mums 
daryti), bet taip pat dėl to kad pirmą kartą Palangos skautų 
istorijoje Lituanikos stovykloje dalyvavo Lietuvos diplomat-
inės tarnybos atstovė. 

Stovykla baigėsi vėliavų nuleidimu ir visi džiaugėsi stovy-
klos pasiekimu.

Norime padėkoti mūsų tunto vadui s Jurgiui Prokopui, 
kuris taip gerai sutvarkė Lituanikos patalpas, vs Reginai 
Prokopas, kuri rūpinosi virtuve ir maisto reikalais ir Laurai 
Tupe, kuri taip rūpestingai žiūri į mūsų veiklą. Jums visiems 
mūsų nuoširdus ačiū!!!

Duok Dieve kad toliau tektų šią veiklą pagyvinti.
Budėk! Ir Ad Meliorem!!!

Brolis senj. Marcos Lipas

Pašnekesys Su Brazilijos lietuvių konsule Laura Tupe.

Vyčiai su stovyklos vėliava.

Paskaitininkas  s. Jurgis Prokopas.

Broliai 
Jurgis ir 
Marcos.
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Siūlau oro skautams ir aviacijos mėgėjams perskaityti se-
kančias įdomias autobiografijas.  Paraginti jų skaitymą, oro 
skautų rėmėjai kviečia skautes ir skautus pasirinkti vieną 
išvardintą knygą ir nusiųsti prašymą į OroSkautai2018@
gmail.com iki 2018 metų pabaigos.  Visi kurie atsiųs prašymą 
bus apdovanoti knyga.

Skyfaring – A Journey with a Pilot, Mark Vanhoenacker, 
2015.  Autorius netapo pilotas tuoj pat, bet padirbęs kitus 
darbus, pradėjo lankyti lakūnų mokyklą.  Skraidė Airbus 
lėktuvus, o dabar skraido British Airways firmai Boeing 747 
iš Londono į tolimas šalis.  Autorius lyriškai aprašo įdo-
mesnius savo skrydžius, įgulų gyvenimą, lėktuvo valdymą, 
navigacijos prietaisus ir oro sąlygas.  

IŠTRAUKA: The journey, of course, is not quite the des-
tination.  Not even for pilots.  Still, we are lucky to live in 
an age which many of us, on our busy way to wherever we 
are going, are given these hours in the high country, when 
lightness is lent to us, where the volume of our home is 
opened and a handfull of our oldest words – journey, road, 
wing, water, earth and air, sky and night and city – are made 
new.  (p.17)

VERTIMAS: Kelionė nėra tas pats kaip paskirties vieta, 
net lakūnams.  Vis tiek mes laimingai gyvename laikotar-
pyje kuriame daug žmonių skubėdami nuo vienos vietos į 
kitą valandoms plūduriuoja ore, kur namų tūris atvertas ir 
saujelė senų žodžių – kelionė, kelias, sparnas, vanduo, žemė 
ir oras, dangus ir naktis ir miestas – atsinaujina. 

Flight of Passage – A Memoir, Rinker Buck, 1997.  Dar 
būdami gimnazistai du broliai perskrido JAV nuo rytinio 
iki vakarinio pakraščio 1966 metų vasarą savo perstatytame 
Piper Cub lėktuvėlyje.  Vyresnis brolis Kernahan buvo pilo-
tas, o jaunesnis Rinker navigatorius.   

IŠTRAUKA: We were just two boys, seventeen and fif-
teen, flying to Claifornia in an airplane built before either of 
us was born.  (p.1)  The simple audacity of our trip, our com-
plete naivate and nonchalance, astoundes me still.  Our tiny, 
two-seat Cub, manufactured in 1946, had no battery, no ra-
dio, no lights, not even a starter.  Our only navigational aids 
were an ancient magnetic compass bolted to the instrument 
panel and a shopping bag filled with airmen‘s charts. (p.17)

VERTIMAS: Mes buvome du vaikinai, septyniolikos ir 
penkiolikos metų amžiaus, skrendantys į Kaliforniją lėktuve, 
kuris buvo pastatytas prieš mes net buvome gimę.  Mūsų 
paprastas įžūlumas, visiškas naivumas ir nerūpestingumas, 
mane vis dar stebina. Mūsų mažasis dviejų vietų “Cub”, paga-
mintas 1946 metais, neturėjo baterijos, nei radijo, nei šviesų, 
netgi nei starterio. Mūsų vienintelės navigacijos priemonės 
buvo senas magnetinis kompasas pritvirtintas prie prietaisų 
skydo ir pirkinių krepšys užpildytas aviaciniais žemėlapiais. 

Three-Eight Charlie, Jerrie Mock, 1970.  Geraldine 
“Jerrie” Mock tapo pirma moteris solo apskristi  pasaulį.  
Ji skrido vienmotorio Cessna 180 lėktuve, kuris buvo reg-
istruotas N1538C, santrumpa trys-aštuoni-„charlie“.  Jos 
maršrutas 1964 metais buvo JAV – Bermuda – Portugalija 
(Azorai) – Marokas – Alžyras – Libija – Egiptas – Saudi 

Autobiografijos oro skautų bibliotekoje

ORO SKAUTAI p.s.v. fil. Tomas Dundzila, 
skyriaus redaktorius
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the hanger, sitting there quiet and inanimate.  You walk away, 
but only a few steps before turning for a last look, a quiet look 
that feels more than it sees; the noise, the excitement, weath-
er problems, decisions are all done and filed away, something 
has ended, died, but things that die leave a certain awareness 
inside you – that’s the way it felt that day. (p.255)

VERTIMAS: Nutūpę pajutau liūdesį.  Atėjo laikas už-
baigti mano gyvenimo įdomiausius skrydžius ir palikti ger-
iausius žmones.  Mes iškrovėme savo asmeninius daiktus ir 
pastatėme lėktuvą į angarą.  Yra nusivylimas, kai lėktuvas 
ramiai, negyvai stovi angare.  Nueini, bet tik kelis žingsnius, 
prieš pasisuki paskutiniam žvilgsniui, tyliai pažiūri ir junti 
kad yra daugiau nei matai; triukšmas, jaudulys, nepalank-
us oras, sprendimai padaryti ir nustumti, kažkas užsibaigė, 
mirė, bet miręs palieka tam tikrą supratimą savyje – taip tą 
dieną pajutau.

Parinkti vieną išvardintą knygą ir siųskite prašymą, kurią 
knygą norite, į OroSkautai2018@gmail.com.  Kiekvienas 
kuris duos prašymą iki šių metų pabaigos bus apdovanotas 
knyga.

Vis Aukštyn!
Brolis Petras Pilotas

Arabija – Pakistanas – Indija – Tailandas – Filipinai – Gua-
mas – Veiko sala – JAV.  

IŠTRAUKA: Again the Cairo tower told me to continue 
approach, and I glided toward this new runway.  Now I could 
see a brightly painted number five on the threshold of the 
strip.  I relaxed and ignored the vague feeling that something 
wasn’t quite right.  The wheels gently touched the runway 
just as the voice of the controller came thorough the loud-
speaker.

“Three-Eight Charlie, what is your present position?”
“Three-Eight Charlie‘s on the ground.“  Even as I an-

swered the tower, I knew something was really wrong. (p.95)

VERTIMAS: Kontrolierius Kairo bokšte pakartojo, kad 
galiu tęsti tūpimo artėjimą, tai aš žemėjau ties tako, kurį 
ženklino ryškiai nudažytas numeris penki už slenksčio.  Aš 
atsipalaidavau ir atmečiau neaiškų jausmą, kad kažkas nėra 
visiškai gerai. Ratai švelniai palietė tūpimo taką ir tuo pačių 
metu išgirdau kontrolieriaus balsą per garsiakalbį.

„Trys-Aštuoni Charlie, kokia jūsų buvimo vieta?“
„Trys-Aštuoni Charlie ant žemės.“  Net kai aš atsakiau, 

žinojau, kad kažkas iš tikrųjų buvo blogai.

North Star Over My Shoulder – A Flying Life, Bob Buck, 
2002.  Autorius pakilo į orą pirmą sykį 1927 metais.  Po kelių 
metų jis pradėjo statyti įvairias greičio, aukščio ir atstumo  
rekordas.  Tapo Transcontinental and Western Air (TWA) 
lakūnu.  Per Antrąjį Pasaulinį karą jis skaridė B-17 Flying 
Fortress bombonešius.  Jo taikiniai nebuvo ašies jėgos, bet 
medžiojo griaustinius ir kitas pavojingas audras.  Po karo jis 
grįžo į TWA.  Tarp eilinių skrydžių pasirodydavo ir įžymių 
žmonių.  Nors jis buvo Boeing 747 kapitonas, jo mėgstam-
iausias keleivinis lėktuvas buvo Boeing 707.  Pensijoje jis 
skraidė sklandytuvus.

IŠTRAUKA: I landed with a melancholy feeling.  I was 
letting go of the most interesting flying of my life, and the 
finest people.  We got our personal gear out, and put the air-
plane in its hangar.  There’s a letdown after an airplane is in 
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Mielas Broli, Sese, 
  

Sydnėjaus Aušros tuntas ruošiasi balandžio mėnesio rudens stovyklai, „Mums 100!“.  Laikydamies Lietuviškos 
Skautijos 100 metų temos, norime pagerbti šį svarbų jubiliejų su skautišku gyvu darbu; taigi Aušros tunto 

skautai imsimės pasodinti 100 medžių. 
Kadangi dar tik pradžia metų ir dar vyks dvi Tautinės stovyklos (Lietuvoje ir Amerikoje), mes siūlome jūsų 

vienetus, tuntus, stovyklas prisijungti prie šių pastangų, ir pasodinti 100 medžių kiekviename Tautinės 
stovyklos krašte.  Ar tai būtų nuosavose žemėse/stovyklavietėse, ar kitur tinkamose gamtos vietose kur toks 

užsiėmimas būtų leidžiamas.   
Tuo pačiu metu, būtų galima surinkti skautišką „time capsule“ ir savose žemėse užkasti tarp pasodintų 

medžių – su viltimi, kad lietuviai skautai dar gyvuos po 100 metų ir atpažins musų pastangas!       
Siųskite šių darbų aprašymus ir nuotraukas į savo vienetų tinklapius ir Facebook lapus ir į “Skautų Aidą”  

(ritarasymas@gmail.com).  Sveikiname su 100 metais! 
  
  

Dear Broli, Sese, 
 

During the upcoming Sydney Ausros tunto April stovykla, we are planning to keep to the 100 year theme.  In 
doing so, to make a lasting commemoration of this important 100 year milestone, we will embark on an activ-

ity to plant 100 trees. 
Seeing as there are still 2 Tautines stovyklos to come, I would like to suggest, that you join us in this activity 

during the 2 stovyklos and for the remainder of the year, so that 100 trees could be planted by skautai in all 3 
Tautine stovykla host countries.  If you do not own your own grounds, perhaps the offer could be extended to 

your local  council, park, or national forest areas where this activity would be allowed and welcomed. 
If appropriate, a plaque and time capsule containing your current scout items (badges, woggles, etc.) could be 

placed among the planted tree/s.  That in the hope that Lietuviai skautai will be there to open it in another 
100 years! 

Please document your tree planting efforts with articles/photos on your scout websites and Facebook pages 
and also to “Skautu Aidas” ( ritarasymas@gmail.com ).  Happy 100th!

Vis budziu! 
  

s. Arvyd  Zduoba
LSS Australijos Rajono skautu vyciu atstovas 

  

Mums 100!
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2014 m. Lietuvių skautų sąjunga patvirtino naujas paty-
rimo laipsnių programas jaunesniesiems skautams, skau-
tams ir prityrusiems skautams. Naujos programos bendros 
skautėms ir skautams. „Lituanistikos“ skyriuje spausdinama 
medžiaga paruošti vadovus pravesti naujus lituanistinius rei-
kalavimus programose.

L.S.S. Jaunesniųjų 
skautų/skaučių specialybė: 
Lietuvos Švenčių 
Žinovas/Žinovė

1. Numargina lietuviškais raštais vieną margutį. Papasa-
koja apie Velykų margučių papročius. Paaiškina bent vieną 
Velykų lietuvišką paprotį ir vieną jos lietuvišką valgį.

Nuo senovės lietuviai margina kiaušinius natūraliais bū-
dais. Pirmiausia kiaušinius būtinai reikia nuplauti, kad da-
žai geriau įsigertų į lukštą. Šiais laikais populiariausia dažy-
ti rudais svogūnų lukštais. Ant kiaušinių galima privynioti 
įvairių žalumynų, sakykim krapų arba petražolių, arba ry-
žių kruopų, prieš įvyniojant į lakštus ir užrišant siūleliais. 
Nesmarkiai virinti 15-20 min. vandenyje su actu (1 litrui/
kvortai – 1-2 šaukštelius). Galimos ir kitos spalvos. Švelniai 
raudona - švieži burokėliai arba spanguolės, šaldytos avietės; 
gelsva-apelsino, citrinos, morkos žievelės arba maltas cina-
monas; švelniai žalia - špinatų lapai; mėlyna - mėlynės, rau-
donųjų kopūstų lapai arba raudonųjų svogūnų lukštai; smėli-
nė ruda - stipri, natūrali kava. Rausvai numarginti kiaušinius 
reikia nakčiai palikti burokėlių sultyse (su actu).

Margučius irgi galima dažyti su natūraliu bičių vašku (pa-
rafinas prastai tinka). Pirmiausia kiaušinius išsivirti ir atvėsi-
ni. Vašką tirpdyti ant labai silpnos ugnelės skardinėje. Vaškas 
turi būti skystas. Vašką tepti su mažu vyniuku ar adatėlę su 
galvute, įsmeigtą į pieštuko trintuką. Marginti kiaušinius vi-

sokiausiais raštais, nors tradiciniai raštai priimti iš gamtos: 
gėlės, žvaigždės, saulelė, mėnulis, rūtelės, eglutės, paukšte-
liai, arkliukai, žalčiukai ir pan. Nuolatos reikės karšto vaško 
dažymui. Nupieštus kiaušinius merkite į šaltus spalvų dažus. 
Kur užtepta vaško liks baltos dėmelės.

Kad margučiai spindėtų, patrinkite juos lašinukais, svies-
tu ar aliejumi.

Velykų papročių lietuviai turėjo be galo daug. Liaudiškos 
Velykų šventės tęsdavosi nuo Verbų (Palmių) sekmadienio iki 
Atvelykio (sekmadienio po Velykų). Lietuvoje palmės neauga. 
Lietuviai iš džiovintų tošelių, žalumynų, gėlių bei vaistažolių 
pindavo verbas. Vilniaus krašte jos buvo didelės ir įspūdingos, 
unikalios visame pasaulyje. Tai buvo pavasario gamtos atbudi-
mo totemai, sutapatinti su Kristaus Kančios sekmadienio pal-
mėmis. Taip pat ką tik pražydę kačiukai (ne katinukai) buvo 

naudojami vietoje palmių. Verbų dieną vieni kitus sveikinda-
vo, lengvai droždami su „palme“ ir sakydami, „Verba plaka, ne 
aš plaku, už savaitės bus Velykos.“ Verbų sekmadienis būdavo 
vadinamas Vėlių Velykomis, kada buvo lankomi mirusiųjų ka-
pai su panašiu antkapių sveikinimu. Su šia diena baigdavosi 
metinis rudens bei žiemos vėlių gerbimo ciklas.

Didįjį šeštadienį lietuviai nešdavo Velykinius krepšelius 
su margučiais, gėlėmis ir gardumynais, kad kunigas ar di-
akonas juos pašventintų. Vakare šventintama Velykų ugnis. 

Per ilgą Didžiojo šeštadienio nakties vigiliją, liaudis budi 
prie Kristaus kapo, giedant katančkas ir raudas. 

Velykų naktį ateidavo arba zuikučių pakinkytais ratukais 
atvažiuodavo „Velykų bobutė“ arba „Vėlykė“. Ji geriems vai-
kams dovanodavo margučius ir iš pyraginės tešlos iškeptus 
gaidžiukus, ar zuikučius ar paukščiukus. Velykos yra paukščių 
grįžimo šventė. Margučius reikėjo išsaugoti iki Atvelykio.

LITUANISTIKOS SKYRIUS j.p.s. fil. Kun. Vilius Dundzila, 
skyriaus redaktorius

nukelta į 28 psl.
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tingi Velykų pusryčiai: margučiai, šaltiena, kumpis, dešros, 
pyragas, sviestas. Prie šių dabar įprasta taip pat kiaulės galva 
arba paršelis, žvėriena, sūris, keptas avinėlis. Stalą puošia ža-
lumynų girliandos.

Per Velykas, kaip ir kitas kalendorines šventes, plačiai 
buvo paplitęs paprotys laistytis vandeniu. Visi šie Velykų pa-
pročiai baigdavosi kitą sekmadienį, vadinamu Atvelykiu.

Velykiniam pyragui su cukrumi ištrinamos mielės, su-
pilamas pašildytas pienas. Miltais užbarstoma ir uždengus 
šiltai laikoma, kol pakils. Po valandos maišymas beveik 
padvigubėja. Išplakama, įberiama druskos, cukraus, miltų, 
tirpintų riebalų. Tada minkoma, kol tešla nelimpa, kad joje 
atsirastų daug oro pūslelių. Vėl padedama šiltai. Po valandos 
ar pusantros, kai tešla vėl padvigubėja, ji perkeliama į skardą. 
Vėl šiltai laikoma, kad dar sykį pakiltų. Tada kepiama.

2. Suveria bent vieną Kalėdinį šiaudinuką. Papasakoja 
apie Kalėdų šiaudinukų papročius. Paaiškina bent vieną Ka-
lėdų lietuvišką paprotį ir vieną jos lietuvišką valgį.

Kaip suverti šiaudinuką? 
(Pagal Mamyčių klubo tinklalapį)
Šiaudus nuvalyti. Susikarpyti vienodo ilgio atkarpėlėmis. 

Suverti 4 šiaudelius ir užrišti mazgeliu. Suverti dar 2 šiaudus 
ir perkelti į kitą kampą. Įverti dar vieną šiaudą ir apsukti siū-
lą viršuje. Dar vieną šiaudą suverti ir užbaigti viršūnėlę. Tu-
rėtų atrodyti kaip piramidė. Lygiai taip pat suversti 4 šiaudus 
kitoje kvadratuko pusėje. Štai ir žaisliukas. Toks vadinamas 
reketuku.

Šiaudinukai pradėjo puošti Kalėdines eglutes, kai jos 
atvyko į Lietuvą iš Vokietijos tik XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje. Šiaudinukai sukurti eglutėms iš šiaudinio sodo 
liaudies meno. Sodus rišdavo tik ypatingoms apeigoms: ves-
tuvėms, krikštynoms ir prieš Kalėdas. Jos kabindavo virš 
šeimos stalo (jas dažnai matome lietuviškuose filmuose). Šis 

Velykų dieną namuose visi keldavo vaišes, į kurias kvietė 
kaimynus. Visus priimdavo į svečius, ir draugus, ubagus ir 
priešus. Po 40 dienų pasnyko svečiai gausiai ir riebiai valgy-
davo mėsą, pieno produktus, saldžius pyragus ir baltą duo-
ną. Gaminamas gardus paskos („paska“ Hebrajiškai reiškia 
„Velykos)“ velykinis sūris iš varškės, grietinėlės ir razinų. 
Vaikai ir jaunimas vaikščiojo lyg mėgdžiojant gandrą, arba 
persirengus gandru. Tai pavasario paukštis, nešąs laimę ir 
gamtos atbudimą. Pakelyje vieni kitus laistydavosi Velykiniu 
arba pavasariniu vandeniu.

Velykos didžiausia krikščionybės šventė, pasidedanti per 
Didįjį Ketvirtadienį. Liaudiškos Velykos tęsdavosi nuo Vely-
kų iki sekančio sekmadienio. 

 
Katalikų Mišios laikomos saulei dar netekėjus su įspūdin-

ga prisikėlimo procesija. Žvakės iki paskutinės užgesinamos, 
kad bažnyčia skėstų tamsoje (tuo metu bažnyčios tarnai pa-
ruošdavo šventorių Velykoms). Visi išeidavo iš bažnyčios, 
durys užrakinamos. Prie pagrindinių durų atvaizduojamas 
Kristaus prisikėlimo stebuklas. Tada sugiedama lietuvių gies-
mė „Linksma Diena mums nušvito,“ užžiebdamos žvakės ir 
lempos. Varpai gaudžia, liaudis gaudžia savo instrumentais. 
Procesija su ikonomis (bet ne statulomis) ir bažnytinėmis 
vėliavomis tris kartus apsupa bažnyčią.  Romos Katalikų lo-
tynų apeigos šių apeigų neturi. Lietuviai jas pasiskolinto iš 
savo brolių ir seserų stačiatikų (ortodoksų) gudų (belarusų) 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštijos metu (LDK-oje gyvendavo 
lietuvių mažumos valdomi gudai). Šios pravoslaviškos apei-
gos leistinos tik Lietuvos katalikų bažnyčiai.

Grįžus iš bažnyčios buvo kiaušiniaujama su kaimynais ir 
giminėmis. Mušdavo tik smailų galą, gi šis stipresnis, tik po 
to buką galą. Keno stipriausias margutis, tas ir nugalėtojas. 
Visi mėgdavo „ridinėti“ margučius. Dvi lazdos skersai su-
guldomos lovelyje nuo kaladės žemyn. Toliausiai nuridentas 
margutis laimėdavo. Po ilgo gavėnios pasnyko valgomi ypa-

atkelta iš 27 psl.
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sodas yra lietuviškasis visatos modelis (panašiai, kaip ir ger-
manų Yggdraisil medis): viršūnė nukreipta į dangų, viduryje 
vaizduojama žmogaus gyvenimas, o apačia -- į požemį. Sodą 
dažnai puošia įvairiaprasmis paukštelis, skrendantis tarp šio 
mūsų ir anų pasaulių. Jis gali būti net vėlė. Geltoni šiaudai 
iš rugių ar javų primena žemės gerybes duoną bei žmogų 
sotinantį valgį.

Lietuviai Kalėdas švęsdavo net dvylika dienų saulėgrąžos 
metu. Krikščionių šventės susipynė su lietuvių senovės re-
ligijos papročiais. Dabar švenčiame tik dvi-tris dienas. Pir-
mąją Kalėdų dieną šeima švęsdavo kartu namuose po Kūčių 
nakties. Lietuviškoje šeimoje kartu gyvendavo seneliai, tėvai, 
vaikai su pasamdiniais. Atsikėlę, nudengdavo nuo vakaro 
paliktą Kūčių stalą. Per naktį jus buvo paliktas šeimos vėlėms 
apsilankyti. Likučius su šienu po staltiese šerdavo gyvuliams.

Per Kalėdas kepama kiauliena arba šerniena. Žemaitijoje 
valgydavo šiupinį (pupelių, žirnių, kruopų, kiaulienos, bul-
vių mišinys). Kalėdoms skersdavo kiaulę, ankščiau kaip auką 
dievams, siekiant sveikatos ir derliaus. Saldus stalas buvo 
gausus: pyragai, sausainiai ir bandelės su riešutais, medumi, 
spanguolėmis. Apvali blyneliai (saulės simbolis) kepami ir 
valgomi su uogienėmis. Verdamas apeiginis alus, kurį sam-
čiu laistydavo trobose kaip auką protėviams ir dievams, kad 
metai būtų sėkmingi.

Antrąją dieną liaudis kalėdodavo, lankydavo kaimynus ir 
giminaičius. Keliaudavo ir persirengėliai Kalėdotojai (ožiai, 
arkliai, gervės, meškos, čigonai ir „daktarai“). Jie laistydavo 
susitikusius kelyje vandeniu, linkėdami sveikatos ir palai-
mos. Tokius svečius būtina vaišinti ir girdyti. Paprasčiausiai 
duodavo saldainių. Pirmą ar antrą Kalėdų dienos vakarą kai-
miečiai tempdavo blukus apie savo sodybas ir kaimus, kurias 
sudegindavo tą naktį. Blogis ir nelaimės tuo sudegė, o šviesa 
per ilgą naktį nešė naujųjų Saulės metų šviesą ir šilumą.

Trečioji Kalėdų diena buvo Ledų diena, kada nebuvo ga-
lima sunkiai dirbti, pvz. kapoti malkas, kulti ar malti javus, 
verpti, austi ir pan. (tokie darbai vengiami per visas Kalėdų 
dienas). Kas tą dieną dirbs, tam pavasarį ledai užtvenks upes, 
sukels potvynius ir pakenks daigams.

Žemaitiškas šiupinus (pagal Beatos virtuvę)
Po stiklinė pupelių, žirnių perlinių kruopų, 1 kg kiaulie-

nos šoninės, 2 svogūnus, 2 morkas, 5 bulves, pipirų, druskos.
Kruopas, žirnius, pupeles užmerkti per naktį. Šoninę 

supjaustyti gabaliukais ir pakepinti kartu su supjaustytais 
svogūnais ant žemos kaitros. Užvirinti puodą su 2,5 l (1/2 
galono) vandens. Sudėti kruopas ir pakepintą šoninę su svo-
gūnais. Išmaišyti ir užvirinti. Morkas sutarkuoti ir apkepin-
ti. Bulves supjaustyti didesniais kubeliais. Morkas ir bulves 
sudėti į puodą. Virinti kol išvirs. Siūlyti šiupinį su rūgščiu 
pienu ar kefyru.

3. Padaro lietuvišką Užgavėnių kaukę. Papasakoja apie 
Užgavėnių kaukių papročius. Paaiškina bent vieną Užgavė-
nių lietuvišką paprotį ir vieną jų lietuvišką valgį.

Užgavinės yra liaudiška žiemos palydos šventė, susipynusi 
su krikščioniško gavėnios pasnyko pradžia. Per šventę daug 
šokama ir dainuojama, gausiai valgoma. „Žiema, žiema bėk 
iš kiemo! Jei nebėgsi, išvarysim! Su botagais išbaidysim!“ 
Žmonės persirengia gyvuliais, paukščiais ir antgamtinėmis 
būtybėmis—Velniu (Baltų vėlių dievaičiu) ir Giltine (mirties 
deive). Persirengėliai dėvi kaukes: „čigonų,“ „žydų,“ vaistinin-
kų, „vengrų,“ elgetų, ožio, gervės, arklio, rečiau meškos ir ži-
noma velnius, giltines bei nuostabiai negražias bet patrauklias 
raganas. Dabar etninių kaukių lietuviai vengia gaminti, ypač 
po Antrojo pasaulinio karo holokausto. Kaukes gamindavo iš 
medžio, linų, vilnos, dažų ir namų apyvartos daiktų. Kailiniai 
išverčiami atvirkščiai ir nešiojami. Tai rodo antgamtinių bū-
tybių veržimasi į mūsų kasdienybę. Visi nuo jaunimo iki se-
nimo išeidavo iš namų linksmintis lauke po atviru dangumi. 
Šie svečiai laistydavo visus vandeniu, lyg palaima. Ypač reikia 
aplaistyti bučių spiečius, kad medus būtų gerais tais metais. 
Vyras, persirengęs moterimi, tuokiasi su moterimi, apsiren-
gusiu vyru. Vyksta „kovos“ tarp storo lašininio ir liekno kana-
pinių: nugalėtoju vis tampa menkas kanapinis (gi, ruošiamasi 
gavėniai). Per Užgavėnės negalima sunkiai dirbti, negalima 
malti, verpti bei austi: jei per Užgavėnes sunkiai dirbsi, tai per 
visus metus nebus poilsio, nepabaigsi darbų. Saulei leidžiantis, 
deginama „Morė,“ t.y., žiemos ragana iš medžio ir šiaudų. Val-
gomos aliejuje išvirintos spurgos su uogienės įdaru bei riebūs 
mieliniai blynai su uogienėmis. Dabar kaukes paprasčiausiai 
galima pasidaryti iš popieriaus, kartono, gipso, mezgimo siū-
lų, virvės, kreidos bei kitų mokyklinių reikmenų. Užgavėnių 
diena taip pat vadinama spurgų bei blynų diena.

Mieliniai blynai. Šaukštas aliejus, pusę arbatinio šaukšte-
lio sausų mielių, 3 valgomieji šaukštai cukraus, pusę arbatinio 
šaukšto druskos, 2 kiaušinius, pusantrą stiklinę pieno, 2 sti-
klines kvietinių miltų. Sumaišyti sausus produktus. Kiaušinius 
išplakti ir supilti pieną. Nuolat maišant, sausus produktus su-
maišyti su skysčiu. Apdengtą tešlą palikti valandai, kad pakil-
tų. Tešlą dar kartą išmaišyti su aliejumi. Kepti blynus riebioje 
keptuvėje. Abi blyno pusės turi švelniai pagelsti.
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Skautų Vyčių suvažiavime, kuris vyko spalio 20-22 dieno-
mis., 2017m.  Pilėnuose, Manchester, MI, susirinko 34 skautai 
vyčiai ir skautai vyčiai kandidatai iš Detroito, Toronto, Čika-
gos ir Bostono.

s.v. Viktoras Šimkus, skautų vyčių skyriaus vadas, kartu 
su s.v. Andrium Viskanta sugalvojo ir suplanavo suvažiavi-
mą.  Dauguma atvažiavo penktadienį vakare.  Trys garbingi 
svečiai: s.v. Romas Otto, s.v. Arūnas Dailydė ir s.v. Mindaugas 
Leknickas kartu atvažiavo iš Toronto.  Detroito skautai vyčiai 
kandidatai sustatė palapines svečiams.  

Tą vakarą visi susėdo aplink laužą, ir arba susipažino su 
vienas kitu, arba atnaujino draugystes.  s.v. Tadas Anužis, 
ankščiau tą vakarą, medžiojo su lanku ir strėlę ir nušovė stir-
na.  Jis mus vaišino šviežios stirnienos prie laužo.  

Sekantį rytą atsibudau anksti ir radau s.v. Liną Orentą jau 
virtuvei ruošiant pusryčius.  Sudėjau stalus ir kėdes.  Po trupu-
tį visi kiti atsibudo ir nustatyto laiku visi pavalgėm pusryčius. 
Po pusryčių pakėlėm vėliavas ir sugiedojom Lietuvos himną.   
Oras buvo labai palankus ir nusprendėm pirmą paskaitą lauke 
išklausyti.  Aš pristačiau Dešimtąją tautinę stovyklą kuri vyks 
Custer, Michigan.  Daugelis jaunesnių vyčių nėra aplankę 
Rako stovyklos, tai pirma parodžiau žemėlapį ir papasakojau 
apie jos gamtą.  Supažindinau kur rasis jų pastovyklę ir kur 
rasis vyr. skaučių ir gintarių pastovyklė.  Tai toliausios pasto-
vyklės viena nuo kitos.

Toliau pasakojau apie įvairias programas, iškylas ir  vaka-
rų planus (laužai, šokiai, naktiniai žaidimai).  Pristačiau visus 
savaitgalio dalyvius kurie prisidės prie stovyklos:  aš: Brolijos 
pastovyklės viršininkas ir programos vedėjas/koordinatorius; 
s.v. Andrius Anužis: Brolijos pastovyklės viršininko pava-
duotojas;   s.v. Viktoras Šimkus: Skautų vyčių ir Jūrų budžių 
pastovyklės viršininkas; s.v. Andrius Viskantas: Skautų vyčių 
pastovyklės pavaduotojas ir s.v. kandidatų globėjas; s.v. Vy-
tas Špokas, s.v. Vincas Lecias, ir s.v. Linas Liubinskas: Skautų 
vyčių pastovyklės vadovai, s.v. Linas Orentas: Pionerijos va-
das, s.v. Algimantas Vaitkevičius: Šaudymo vadas, s.v. Tadas 
Anužis: Sporto vadas, s.v. Michael Harp kartu su s.v. Dariumi 
Rudžiu: Aukštų virvių kurso vadai, ir s.v. Saulius Šoliūnas: sto-
vyklos virėjas.    

Buvo nemažai klausimų apie stovyklą ir jos ruošą.  S.v. Vik-
toras Šimkus priminė, kad nors vyčiai turės savo programą ir 
iškylas, jie visi bus pasiruošę prisidėti prie stovyklos veiklos 
bet kur ir bet kada, kai jų prireiks nes vyčių šūkis yra “Tar-
nauk”.  

s.v. Romas Otto pristatė paskaitą apie Skautų vyčių istoriją 
ir vyčiavimą.  Jis pradėjo su Lordo Baden-Powell’o  Mafeking 
miesto gynimo ir jo steigimo skautų judėjimo. Jis pasakojo 
kaip skautai pradėjo save organizuoti ir Roverių įkūrimą ir 
kaip iš jų įsikūrė Skautai Vyčiai.  Jis toliau pasakojo skautavi-

mo ir vyčiavimo istoriją.  Mes diskutavome ką reiškia ta eilu-
tė iš mūsų tradicinės dainos “šelpti vargšus, šviesti mažus” ir 
kaip tą galimą ivykdyti asmeniškai mūsų gyvenime.  S.v. Kazys 
Adomkaitis nufilmavo visą paskaitą ir pokalbį.  Galima rasti 
čia:  https://youtu.be/ZZ1mswg0q0c

s.v. Linas Orentas pravedė šaudymo užsiemimą.  Jis, kartu 
su s.v. Michael Harp, atsivežė rinkinį savo šautuvų ir pistoletų.  
Visi turėjo ir pasinaudojo progą išbandyti įvairių šautuvų ir 
pasimokinti apie juos.  

Po pietų visi skautai vyčiai suėjo pereiti skautų vyčių kandi-
datų programos reikalavimus  ir aptarti jų reikšme ir apsvars-
tyti ar reikia juos keisti.  Tuo metu visi s.v. kandidatai ruošė 
savo kandidatų darbus nes dar neturėjo teisės dalyvauti šiame 
pokalbyje.  Ilgos diskusijos vyko apie kelis punktus.  Viena 
diskusija vyko apie kaip nuspręsti kas yra “lietuvis”. Kita vyko 
apie reikalavimą, kad kandidatas  kalba, skaito ir rašo lietu-
viškai ir kad kandidatas parašo nuo trijų iki keturių puslapių 
tema lietuvių kalboje.  Nors diskusijos vyko, reikalavimus ne-
galima savarankiškai keisti.  Reikia sušaukti skautų vyčių sąs-
krydį  - kurį kalbėjome sušaukti per Tautinę stovyklą - kur 
jau bus daugelis mūsų susirinkę.  Buvo nuspręstą, kad siūlytus 
pakeitimus turėsime iš anksto paruošti ir išdalinti prieš stovy-
klą, kad sąskrydis vyktų sklandžiai.  Tolimesnė diskusija vyko 
apie s.v. kandidatų ruošą prieš Tautinę Stovyklą.  Numatom 
kokį trisdešimt kandidatų stovykloje.  Kaip ir kur vyks įžodis 
tokiam skaičiui turi būt gerai suplanuota iš anksto.

Po vakarienės visi vėl susėdo aplink laužą kur smagiai pra-
leido vakarą dainuodami ir dalindami savo įvarius patyrimus 
ir pasakas.   s.v. Tadas Anužis vėliau vakare vėl iškepė stirnie-
nos kurios mes gardžiai pavalgėme.  

Kitą rytą visi padėjo suplauti indus, sutvarkyti palapines, ir 
viską palikti kaip radom.  Po truputį visi iškeliavo namo.  Visi 
buvo vienos nuomonės, kad dažniau reikia ruošti šitokius su-
važiavimus.  Jie įkvepia ir sužadina norą daugiau prisidėti prie 
skautų veiklos ir įgyvendinti mūsų šūkį “Tarnauk!”

p.s.v. Albertas Kerelis, Jr., VS 

Skautų Vyčių 
suvažiavimas
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Nuotraukos Nidos Stankūnas.

Šiais metais, vasario 2- 4 dienomis, New Yorko ir Hart-
fordo tuntų skautai, ir New Jersey vietovės skautai, suvaž-
iavo į žiemos stovyklos savaitgalį.  Praleidom dvi dienas 
New Jersey miške, dirbom ir džiaugėmes skautų būryje. 
Prit. skautės ir skautai suplanavo šeštadienio ryto įšky-
lą kol giliukai ir liepsnelės dirbo su sese Daina Mattyte, 
statydami paukščiukų maitintuvus su sėklom iš kartono.  
Po pietų visą stovyklą dalyvavo lengtynėse pagal skiltys 
- skautai ir svečiai!  Vakare, jaunesnieji skautai susirinko 
viduje žiurėti filmą, kol vyresni skautai, šiltai apsirengę, 
ėjo prie laužo kepti naktipiečius, padainuoti ir pasidžiau-
gti. Sekmadienį, brolis skautas vytis Paulius Murauskas iš 
New Jersey pravėdė susikaupimą ir uždarymą, ir skautų 
šeimos išsiskirstė kol dar sniegas nepradėjo krist!  

 Nida Stankūnas

New Yorko žiemos stovykla
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Detroito skautai susirinko Dainavos stovykloje vasario 
mėn. 9-11 dienomis metinei žiemos stovyklai.  Dalyvavo 
apie 60 skautų/skaučių ir buvo 30 vadovų. 

Penktadienį, audra atnešė visą pėdą naujo sniego į Dai-
navą!  

Pirmą naktį skautai rišo sniego batus (snow shoes) 
iš šakų.  Sekančią dieną turėjo galimybės išbandyti ba-
tus sniege. Skautai ir prityrę skautai statė sniego namus 
(quincy snow shelters), kuriuose galėjo pernakvoti. Visi 
praleido dieną eidami per įvairias stotis.  Pirmos dvi sto-
tys buvo lauke - sniego batų lenktynės, ir sniego namo 
statyba (quincy snow shelter).  Kitos dvi buvo viduje – 
žvakių, ir koldūnų gamyba. 

Šeštadienį po pietų skautai susiskirstė į komandas ir 
išėjo žaisti broomball ant sušąlusio Spyglio ežero.  Vyko 
rimtos rungtynės. Sušalę skautai grįžo išgerti karštos ka-
kavos ir valgyti savo padarytus koldūnus vakarienei.  

Šeštadienį vakare skautai susimąstė Baltųjų rūmų salė-
je ir išmoko apie šv. Jurgį ir šv. Kazimierą.  Tada skautai 
padarė maišelį į kurį įdėjo žvakutę ir išnešė į didelį skautų 
ratą lauke.  Sugiedojo kelias giesmes ir paleido padary-
tus popierinius žibintus (paper lanterns) į nakties dangų.  
Pasibaigus susimąstymui visi grįžo prie ežero ir vakaronė 
prasidėjo!  Skautai kepė minkštinukus prie laužo, šoko, 
žaidė curling (shuffleboard), slidinėjo rogutėmis ir vaiši-
nosi visokiais skanumynais!  

Prieš išsiskirstant sekmadienį, skautai dar turėjo laiko 
dirbti savo skiltyse ir padainuoti dainas kurias dainuosi-

LEDYNAS 2018

Darome žvakučių žibintus. Dainavos Rūpintojėlis.

Žvakių darymas.

Broomball ant sušąlusio Spyglio ežero.

Detroito Baltijos ir Gabijos Tuntų žiemos stovykla

Sniego prieglaudos statymas.
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me Tautinėje stovykloje!  Šių metų Ledynas buvo pilnas 
šalto sniego bet skautus sušildė draugystės, skautiška nuo-
taika ir karšta kakava!

Stovyklos vadovybė: viršininkas Andrius Viskantas; 
viršininkė Vida Puodžiūnienė; adjuntantai Vytas Špokas 
ir Viktoras Puodžiūnas; komendantė Miglė Orentaitė; šei-
mininkai Laurie ir Linas Polteraičiai; slaugė Dalia Harp; 
saugos vadovas (safety Officer) Linas Orentas; programos 
vadovai:  koldūnai darymo būrelis Rimas Matvekas ir Pau-
lius Butkūnas; Quinzee hut (sniego trobų) statymas  Linas 
Orentas ir Nick Busuito; žvakių darymo būrelis Vida Puo-
džiunienė, Krista Skiotienė ir Ilona Mitrienė;  sniego batų 

būrelis Saulius Tunkūnas, Giedrius Ambrozaitis ir Tim 
Kisch; Susimąstymo vadovės Alma Butkūnienė ir Diana 
Busuito; Broomball vyčiai kandidatai; dainavimas Viktoras 
Puodžiūnas, Jurgis Puodžiūnas ir Aleksa Skiotytė. Taip pat 
reikia paminėti Vytą Kasputį, Vitą Karavijus, Lawrence Ba-
ker, Lidiją Gobienę ir Danguolę Tuskienienę kuri parūpino 
120 lašiniuočių ir 120 saldžių bulkučių su cinamonu.

Venta Civinskaitė-Norris
Gabijos tunto tuntininkė

Nuotraukos iš Detroito tuntų archyvų

Koldūnai. Sniego batų darymas.



34

(Šį laišką atsiuntė sesė Vaiva Ulėnaitė-Boertje iš Neringos tunto NY. Laišką rašo 
jos tėvelis a.a. Dr. Jonas Ulėnas. Jis 1947 m. (būdamas apie 14 m.) keliavo nuo DP 
“namų” Pfullingen, Vokietijoje į Scout Jamboree Prancūzijoje. Jis rašo savo tėveliams 
laišką iš stovyklos apie savo kelionę, atrodo, kad jiems davė pinigų ir kad vynuogės 
labai skanios. Apie pastovyklę “Alžirija”. Ir jis pamini draugų vardus. Ant galo prašo 
tėvelių, kad palaikytų voką ir laišką, nes jie jam labai svarbūs! Tikimės, kad visiems 
patiks ir Jūs pajusite tos kelionės nuotaiką ir stovyklos įspūdžius. Red.)

Laiškas iš Jamboree stovyklos. 1947 metai

Korp! VYTIS New Yorko 
skyrius 1954 m.

Iš kairės:
Fil. Dr. A. Musteikis, 
fil. dr. H. Lukoševičius,
fil. B. Kulys, 
fil. Dr. A. Grušnys.
Antroje eilėje:
junj. R. Kėzys, 
junj. tėvūnas R. Šilbajoris, 
junj. J. Ulėnas, 
fil. inž. P. Labanauskas.
Trečioje eilėje (šone):
j. k. Alg. Grigaitis, 
junj. E. Kaminskas.
Viršut. eilėje:
j. k.  Arnas Bobelis, 
j. k. Td. Jasaitis ir 
senj. Alg. Šilbajoris.
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Mieli Tėveliai!

Vakar priešpietus atvykom į Jamboree. Atvykę ra-
dom jau apie 20 lietuvių skautų iš Anglų zonos. Mes 
įsitaisėm prie pat Jamboree krašto - Sous-Camp’e Al-
žirijoj. Visas Jam. suskirstytas Sous-Camp’ais pava-
dintais Prancūzijos provincijų vardais. Tai mes gyve-
name, kaip jau rašiau, Alžirijoj. Čia tikrai panašu į 
Alžirija - baisiai karšta. Viena paguoda - šalti dušai, 
bet ir jie būna tik kai kuriuo laiku

Taip čia sutvarkyta neperblogiausiai. Svarbiausia 
yra vandentiekis. 

Dabar noriu aprašyti kelionę nuo to laiko, kada 
atsiskyrėm su Tėtuku, nes jis viską iki tada žino. Nu-
ėję prie to upeliuko, jį Tėtis žino, pavalgėme ir paskui 
pastatėme palapines. Viskas buvo gerai tik keta mie-
goti. Palapinės yra dvejopos: po du ir po keturis. Aš 
miegu keturvietej palapinej. Palapinėj miegame aš, 
Kaukolė, Klonis ir dar vienas skautas iš Rottweilio –  
Kilikauskas.

Dvi dienas pagyvenę, antros dienos popiet, tai yra 
pirmadienis, 5 val. popiet išvažiavome iš Baden-Ba-
den stoties link Prancūzijos link Jam. 

Važiuojant Vokietija nuo Baden-Baden pastebėjau 
labai daug tabako ir kukurūzų laukų. Dar nedavažia-
vus Kehl’io davė kiekvienam po 1000 frankų. Kehl’yje 
pastovėjus, kol praėjo per traukinį muitininkai ir pa-
judėjo per Rhein’a ir jau buvome Strasbourg’e arba 
geriau sakant Prancūzijoje. Beje, dar noriu pastebėti, 
kad skautams buvo atskiras vagonas. Ir dar Strasbo-
urg’e reikėjo atsukti laikrodžius 1val. atgal. Pagal mūsų 
laiką Strasbourg’e buvome apie 9val arba pagal Pranc. 
laiką 8val. Labai gaila, kad per Prancūzija važiavome 
naktį, tai nieko nemačiau. Paryžiuje buvau apie 5 val 
(Pranc laiku!) Išlipome stotyje Paris-Est, o į Jamboree 

taukinys išeina iš stoties Paris-St. Lasar, tai mes į ją vaziavom požeminiais 
traukiniais. Paryžiuje galima gauti viską, tik reikia turėti frankų. Į Jamboree 
išvažiavome 7:35. Nuvažiavome į Jamboree stotį ir iš ten autobusais į pa-
čią stovykla. Ten formalumai ėjo prancūziška tvarka. Pagaliau juos atlikus 
ėjom į “Alžeriją.” Ten atėję tuoj palapines ir Jamboree prasidėjo. Truputį vė-
liau gavome maisto ir tarp kitako šiek tiek vynuogių. Paskui išėjau į stovyklą 
ir ten už 70F nusipirkau kg. vynuogių, tačiau jos nevisur taip brangios, pa-
vyzdžiui Algis tiek pat pirko už 40F. Iš 1000F. jau išleidau 100F, bet atrodo, 
kad dar truputį gausim. Matot, šiandien atvažiavo iš Paryžiaus ministeriai 
ir kiti aukšti žmones, beto dar ir iš Amerikos atskrido ministeris Deveinis ar 
Deveikis, pavardės nenugirdau, tai jie šiek tiek mums davė.

Iškylų į Paryžių dar nebuvo. Tikiuosi kad ateityje bus. Šiandien vakarie-
nei davė po tris slyvas, žiauriai daug!

Aplink stovyklą eina traukinukas. Jis niekur nestoja, bet jis pamažu eina, 
tai galima kada nori užšokti ir nušokti.

Šiaip nieko naujo. Valgyt gauname gerai. Miegoti nešalta.
Kaip einasi jums? Koks pas jus oras? Galima maudytis. Beje, dar galima 

eiti maudytis į Seine’ą, kai kurie buvo ir pasakė kad labai toli ir nešvarus 
vanduo, tai aš nėjau.

Linkėjimai Jums ir Birutėlei.

Jonukas
Jamboree, 1947 VIII, 1

P.S. Mano adresas yra toks:
Scout J. Ulėnas
49-A-3
JAMBOREE FRANCE

Jonukas.
P.S. Voko su ženkliukais niekur neišmeskit 
ir nesuplėšykit! Tai man labai svarbu!
J. Ulėnas
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Spalio 21 d., 2017, Lemonto paukštyčių ,,Saulučių” drau-
govė ir vilkiukų ,,Gedimino” draugovė suėjo kartu, Pasaulio 
lietuvių centro kiemelyje, įsigyti dviratininko specialybės. 
Palengvinti vadovams darbą, skautukai buvo paskirstyti į tris 
mišrias grupes, ir jie turėjo pereiti tris įvairias stotis per vieną 
valandą. Sesė Gitana Variakojienė ir sesė Alina Davies prave-
dė pirmą stotį- kelio ženklų atpažinimą ir dviratininko rankos 
signalų pasimokinimą. Jaunesni skautai atydžiai klausėsi ir at-
pažino matytus ženklus- sustoti (STOP), traukinio sankryžos, 
ligoninės, pagrindinės šviesoforo spalvas.  Antrą stotįį pravedė 
brolis Ivas Stropus ir brolis Andrius Kudirka, kurie mokino 
tvarkingą dviračio priežiūrą. Jie leido patiems skautukams 
dviračiui pripūsti padangas, tikrinti stabdžius ir grandinėles. 
Trečioje stotyje, sesės Onutė Gecevis ir Stefutė D’Agostino pa-
mokino kaip saugiai vairuoti dviratį. Čia buvo linksmiausia 
stotis! Vadovės padėjo kiekvienam saugiai apsiausti šalmą, ir 
susirasti atitinkamo dydžio dviratį. Jaunesniems buvo parū-
pinti dviratukai su mažais ratukais (training wheels), o vyres-
niems aukštesni dviračiai. Visi pasidžiaugė šiltos saulutės, ir 
apsidžiaugė naujai uždirbtomis specialybėmis!

 
s.fil. Julija Kudirkienė

Nuotraukos 
fil Andriaus 
Kudirkos.

Lemonto Paukštytės ir Vilkiukai - 2017. 10.21.
Dviratininko specialybės sueiga
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Praėjusių metų rugsėjį netekome ilgamečio skautų ugdytojo ir lietuvybės 
puoselėtojo Brolio Jaro. 

Jaras pradėjo skautauti Vokietijoje 1945 m. Vos atvažiavęs į Angliją jis pri-
sijungė prie lietuvių skautų veiklos ir aktyviai ją tobulino net 65 metus.

Brolis Jaras dalyvavo kasmetinėse lietuvių skautų stovyklose, atstovavo LSS 
Anglijos (nuo 1980 m. Europos) rajonui Škotijoje bei Kanadoje. 1978 m. Šeš-
tojoje Jubiliejinėje stovykoje jam buvo patikėtos laužavedžio pareigos. Jaras 
ilgą laiką vadovavo skautų vyčių Vydūno būreliui, dirbo žurnalo “Budėkime” 
iliustratoriumi. Tris kartus buvo išrinktas LSS Europos rajono vadu ir laikė 
rajono vado vairą 15 metų.

Brolis labai mėgo dainą ir tautinį šokį, dalyvavo įvairiuose būreliuose. Pa-
dėjo sukurti Didžiosios Britanijos Lietuvių (DBLS) ir Jaunimo sąjungas, dau-
giau nei 25 metus užėmė DBLS pirmininko pareigas.  Jaras taip pat įsįjungė 
į politinę veiklą kovojant už Lietuvos nepriklausomybę - organizavo daugelį 
Lietuvos politikų susitikimų su D. Britanijos politiniais veikėjais. 

Tokia įvairiapusė visuomeninė veikla padėjo Jarui aplankyti net tolimiau-
siuose šalies kampeliuose gyvenančius lietuvius: nuo Pietų Anglijos iki to-
limosios Škotijos. Dėl savo nuoširdumo ir pakilios nuotaikos jis buvo visur 
laukiamas ir šiltai priimamas. 

Už nuopelnus skautijai Jaras buvo apdovanotas įvairiais ordinais, įskaitant 
Geležinio vilko ordiną (1989 m.).

2002 m.  su žmona Žydrute grįžo gyventi į Vilnių, čia jam buvo įteiktas 
LDK Gedimino Ordino karininko kryžius už nuopelnus Lietuvai.

Brolio atsidavimas ir požiūris į jaunimo ugdymo bei lietuvybės puoselėji-

 IŠĖJUSIEJI ANAPILIN...

In memoriam sv vs Jaras Alkis
1929 – 2017

mo svarbą, padėjo sukurti tokią Lietu-
vių skautų sąjungą, kokia ji yra šiandien. 
Jaro veikla tęsėsi visa gyvenimą. Pasak 
jo ilgametės bendražygės žmonos Žy-
drutės, Jaro paskutinis prašymas buvo: 
“Padėkoti visiems skautų vadovams”.

Ačiū, broli Jarai. Tavo skautiška dva-
sia, meilė ir pagarba Tėvynei buvo ir liks 
pavyzdžiu visiems skautams!

Š.m. vasario 17d. Lockport, IL, mirė vyr. skautininkas, 
skautas vytis Ramojus Petras Puodžiūnas. Brolis Romas pra-
dėjo skautauti Vokietijoj ir dažniausiai buvo apsuptas jaunųjų 
skautukų ar vilkiukų.   Lituanicos tunto narys, jis buvo geras 
pavyzdys visiems skautams. Jis išmokino daugumą Čikagos 
rajono jaunimą apie skautavimą ir kaip mylėti gamtą.  Gražūs 
prisiminimai brolio Romo, su kavutės puoduku, sėdintį Litu-
anicos virtuvėje Rako stovykloje. Jis buvo vyr. skautininkas, 
skautas vytis, vilkiukų vadovas ir paskutiniais metais dirbo 
skautų archyve.

A.A. vs Romas Puodžiūnas
1930-2018

Nuliūdę liko: žmona Donata, sūnus Viktoras su žmona Vida, sūnus Stepas su žmona Živile, anūkai – Jurgis, Vaiva, 
Algis, Tomas, Erikas, Lina ir Rytė ir giminės.
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Mirė šių metų sausio 8d, sulaukęs 62 metų. Gyveno Čikagoje, Brid-
geport apylinkėje. Gimė 1955 metais, birželio 4d.

Velionis buvo sūnus a.a. žurnalisto Vlado Butėno ir a.a. Dalios Butė-
nienės (Meškauskaitės).

a.a. Eugenijus buvo fotografas. Mėgo ypač juoda/balta fotografija.  
Nuo maždaug 1972 metų iki 1989 metų, aktyviai dalyvavo Akademinio 
Skautų Sąjūdžio veikloje kaip senjoras ir  vėliau filisteris, dalyvavo Aka-
deminio Skautų Sąjūdžio suvažiavimuose. Jis taip pat buvo skautas vytis 
ir vadovas, Lituanicos tunto Gardino stovyklos viršininkas 1985 metais ir 
Lituanicos Perkūno  Kelio pastovyklės viršininkas 1987 metais. Taip pat 
priklausė Miško Broliams.

Jis geriausiai buvo žinomas kaip satyros ir humoro „Antro Kaimo“ 
grupės aktorius.

Nuliūdę liko brolis Gintautas Butėnas, puseserė Valdonė Valevičiūtė 
ir pusbrolis Gediminas Valevičius.

A.A. fil. Eugenijus Butėnas
1955 – 2018
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SKAUTŲ AIDAS
370 56th Street,
Clarendon Hills, IL 60514


