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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  Canada 

marijarutele@gmail.com 
Įsakymas Nr. 27 

2018 m. gegužės mėn. 9 d. 

 1.  

Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių ir garbės ženklų nuostatais, 
L.S.S. Pirmija patvirtino žemiau išvardintus pakėlimus ir apdovanojimus. 

į paskautininko-kės laipsnį  

vyr.sk. v.sl. Arija Batūraitė   Šatrijos tuntas, Toronto, Canada 
vyr.sk. v.sl. Ligia Brickutė   Neringos ir Tauro tuntas, New York, NY 
vyr.sk. v.sl. Daina Černauskas DiStefano Neringos ir Tauro tuntas, New York, NY 
j.b. v.sl. Jonas Gražys    Lituanicos tuntas, Chicago, IL USA 
vyr.sk. v.sl. Vilija Narušytė   Šatrijos tuntas, Toronto, Canada 
s.v. v.sl. Terrence Petry   Lituanicos tuntas, Chicago, IL USA 
vyr.sk. v.sl. fil. Renata Stankus  FSS skyrius, Chicago, IL USA 
vyr.sk. v.sl. Jūra Venckienė   Palangos tuntas, Los Angeles, CA 

į skautininko-kės laipsnį  

ps. fil. Audrius Aleksiūnas   FSS skyrius, Chicago, IL USA 
ps. Tara Barauskaitė    Palangos tuntas, Los Angeles, CA USA 
ps. fil. Audrius Kirvelaitis   FSS skyrius, Chicago, IL USA 
ps. Tomas Petokas    Kalniškių tuntas, Los Angeles, CA USA 
ps. Nida Variakojienė    Palangos tuntas, Los Angeles, CA USA 
ps. fil. Beatričė Želvytė   FSS skyrius, Chicago, IL USA 

į jūrų skautininkės laipsnį  

j. ps. Dana Pargauskaitė Biskienė  Šatrijos tuntas, Toronto, Canada 

į vyresnės skautininkės laipsnį 

s. fil. Rita Rašymienė    FSS skyrius, Chicago, IL USA 

su Padėkos ordinu 

v.s. fil. Jonas Variakojis   FSS skyrius, 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! 

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

LSS Tarybos pirmininkės įsakymai
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Skautų Kaziuko mugės 2018
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Los Andželo tradicinė skautų Kaziuko Mugė įvyko 
kovo 4, 2018.  Dieną pradėjome dalyvaujant Šv. Mišiose. 
Per Mugės atidarymą, tylos minute buvo pagerbtas mūsų 
brolis Jonas Matulaitis, kuris neseniai grįžo pas Viešpatį. 
Brolis Jonas prieš daugiau negu 50 metų, surado ir nupirko 
žemę mūsų Rambyno stovyklavietei ir buvo statybininkas 
šios stovyklos patalpų. Tuo pačiu pristatėme informaci-
ją apie Tautines stovyklas Lietuvoje ir Rake (Custer, MI). 
Visus pavaišinome raguoliu atšvęsti Lietuvos šimtmetį ir 
100 metų lietuvškosios skautijos. 

Mugę oficialiai atidarė Lietuvos Konsulas Darius Gai-
dys. Buvo daug įvairių rankdarbių – skaučių padaryti 
muilų ir vonios druskos gaminių, moderniškų šiaudi-
nukų, įrankių dėžučių ir dažytų akmenukų. Gražinietės 
gražiai suruošė skanius lietuviškus pietus, o skautai iške-
pė dešreles ir vyr. skautės pardavinėjo lietuvišką duoną. 
Paukštytės organizavo loteriją, kuri buvo labai popiulari, 
ir taip pat sausainių papuošimo staliuką. Akademikai su-
ruošė “100 metų atkurtai Lietuvai” kavinę kur dauguma 
susirinko linksmai pabendrauti. Laukiame visų ateinan-
čiais metais!

ps. fil. Tara Barauskaitė

Kaziuko mugė Los Andželėje

Naujoji Ramiojo Vandenyno Rajono Vadė Sigutė Mikutai-
tytė-Miller, Kalniškių Tunto Tuntininkas Tomas Petokas, ir 
Palangos Tunto Tuntininkė Tara Barauskaitė.

Prityrusios skautės Aurelija Bruožaitė, Dainava Petrulytė, Kari-
na Ruplėnaitė, Erika Gedgaudaitė ir Saulė Baipšytė. Vyresnės skautės Danutė Scola, Nina Kasputytė ir Aleksa Harris.
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Skaučių Stalas- ps. Maya Zaprauskienė, Kristina Gavelytė, 
Kristė Bernard, Aleksa Dilbaitė, Tija Dilbaitė, Lilija Purins, Vėja 
Zaprauskytė, Liepa Kazlaitė, Aistė Braunfelds, s. Nina Kazlienė.

Naujoje Anglijoje vis oras keičiasi. Kovo 4 d. buvo de-
besuota ir  43*F (6*C). Bostone nebuvo sniego, tai skautai 
ir skautės atvyko į Lietuvių piliečių klubą 12:00 po pietų 
pravesti mugę.  Ypatingi metai, nes Lietuvių Skautų Sąjun-
ga (LSS) švenčia šimtmetį  nuo įkūrimo. Diena prasidėjo 
su iškilmingą tunto sueiga. Vėliavos buvo įneštos, išklau-
sėm maldą, raportus ir įsakymus.

“Baltijos“ skaučių tunte, viena liepsnelė, Sondeila Vei-
dis perėjo į paukštyčių draugovę gavus kandidačių raudo-
ną  virvutę. Tuntininkė ps. Audra Avižonienė apdovanojo 
“makaronais” sekančias prityrusias skautes ir vyr. skautes 
pakeliamos į paskiltininkės laipsnį- Veronika Alinskaitė 
(jos nebuvo mugėje), Krista Auštraitė, Ginta Avižonyė, 
Rasa Avižonytė, Veronika Dilbaitė, Vėja Kazlaitė, Alandra 
Rich, Vyja Bernard, Sofija Juodaitytė, Zylė Purins, Kate-
rina  Štuopytė ir Saulė Zaprauskytė. Makaronus taip pat 
gavo Nancy Cahill-Dilba už skiltininkės laipsnį ir Aleksa 
Subatytė ir Laura Šukytė už  vyresnių skiltininkų laips-
nius. (“Makaronai” tai simbolizmas. Makaronais apdo-
vanotos sesės, kurios buvo pakeltos į įvairius laipsnius ir 
pristatytos visuomeninėje mugėje. Jų pavardės yra pami-
nėtos įsakymuose, bet yra įdomu stovėti rikiuotėjė ir gauti 
žetono dovanėlę. Red.)

“Žalgirio” skautų tunte, vilkiukas Maris Veidis užsidir-
bo medžio drožimo specialyę.

Prieš baigiant sueigą, įvyko paskautininkės laipsnio 
pakėlimai vyr. sk. v. sl. Kimai Bacevičiutei ir vyr. sk. v. 
sl. Lia Bancroft. Naujos paskautininkės buvo pakviestos 
atidaryti mugę.

Šešiasdešimt septinta Kaziuko mugė 
Bostone 2018 m.

Bostono Žinios

Ps. Diana Juodaitytė, Katerina Štuopytė, Sofija Juodaitytė, Saulė 
Zaprauskytė ir Vyja Bernard.

Ps. Lia Bancroft, Alandra Rich, Rasa Avižonyte, Krista 
Auštraitė, Ginta Avižonyte ir ps. Kima Bacevičiutė.

Liepsnelės ir paukštytės pasiruošiusios tunto sueigai.
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Tarp draugovių stalų, jau treti metai, kai kiti prisidėjo 
prie mugės. “Taupa” - banko unija dalino informaciją, “Cat-
birdDesign” pardavinėjo korteles su paukščių paveiksliu-
kais, buvo ir stalas su medum ir žvakėmis. Ar galėte atspėti 
kuri draugovė turėjo-   a) svajonių šulinį, b) lašiniečius, c) 
“sno-cones”, d) fotografijų kioską, e) kukurūzų spragūzus 
- “popcorn”, f) medžio iškabas, ir g) kotletus įdėtus į bande-
les? Atsakymai-  a) paukštytės, b) skautės, c) prit. skautės, 
d) vyr. skautės, e) vilkai, f) skautai ir g) prit. skautai. Šiais 
metais, scenoje buvo ir balionų kambarys. Buvo daugiau 
negu 100 balionų pašvęsti LSS šimtmetį.  Visiems patiko 
vaikščioti tarp tiek daug balionų…

Virtuvėje maisto kvapas pranešė pietų laiką, ir pyragų 
stalas kvietė visus. Visuomenei buvo daug vietos atsisėsti 
prie stalų. Gera proga pamatyti senus draugus. Pažymėki-
te datą kalendoriuje sekantiems metams ir lauksime visų! 
Skautiškas ačiu už paramą ir už apsilankymą.

s. Daiva Juozelskienė

Prie vėliavų matosi Sofija Juodaitytė ir Tanas Kazlas, 
komendantė vyr. sk. Aleta Juozelskytė, tuntininkė ps. Audra 
Avižonienė, s. Andrius Dilba ir s. Romas Juozelskis.

Tuntininkė 
ps. Audra 
Avižonienė 
duoda 
makaronus-Vyja 
Bernard, 
Sofija Juodai-
tytė, Katerina 
Štuopytė, Zylė 
Purins, Saulė 
Zaprauskytė, 
GInta Avižonyte, 
Alandra Rich 
(nesimato), Rasa 
Avižonyte, Krista 
Auštraitė , Vėja 
Kazlaitė ir Ve-
ronika Dilbaitė.

Naujos paskautininkės- Kima Bacevičiutė ir Lia Bancroft.

Vyr. sk. Rūta Stazdytė, vyr. sk. Kristina Štuopytė, vyr. sk. Aleta 
Juozelskytė ir ps. Ieva Šmidt.

Nuotraukos Daivos Juozelskienės
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Kovo 4 d. New York‘o visuomenė susirinko atšvęsti Šv. 
Kazimiero šventės su New Yorko Neringos ir Tauro tun-
to skautais. Svečiai rinkosi Švenčiausios Mergelės Marijos 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyn’e šv. Mišioms.  
Šauni grupė uniformuotų skautų įnešė vėliavas.  Po šv. 
Mišių visi perėjo į netoli esančią Mt. Carmel bažnyčios 
salę, kur jų laukė jau nuo šeštadienio paruošta Kaziuko 
Mugė. 

S. Tauras Vebeliūnas pravedė tunto sueigą ir ps. Daina 
Mattis skaitė įsakymus. Naujai išrinktas Atlanto Rajono 
vadas, s.Tomas Lora atidarė Muge kartu su NY Generali-
niu Konsulu, Julium Pranevičium.  

Sesės Gabriella Avicolli, Ava Gessman, Eleonora Ne-
mickaite ir Nicolette Kokkinos davė skautės įžodį. Bro-
lis Jules Liogys davė vilkiukių įžodį, brolis Kazys Boertje 
skautų geltonšlipsių įžodį, ir brolis Jurgis Schmedlen buvo 
pakeltas į prit. skautus kandidatus.  Sesės Ingrida Karma-
zinaitė ir Laura Milukaitė buvo pakeltos į skiltininkės 
laipsnį, ir broliai ir sesės Lindsay Adomaityte, Ilona Kar-
mazinaitė, Augusta Domingo, Elena Pranevičiūtė, Aistis 
Boertje, Erik Lora ir Jurgis Schmedlen į paskiltininkės/
ko laipsnį.  

New Yorko Mugėje taip pat dalyvavo New Jersey skau-
tų vieneto atstovai, ir NY Židinietes.

Mažiesiems buvo žaidimai, o pirkėjams buvo įvairių 
lietuviškų rankdarbių, knygų, maisto prekių ir vyr. skau-
čių kavinės skanumynų. NJ sesės sukūrė kartoninį auto-
busą “Kelias į Tautinę Stovyklą” -- svečiai buvo kviečiami 
fotografuotis ir aukoti lėšų Atlanto Rajono skautų trans-
portui į šių metų vasaros stovyklą Michigan valstijoje.  

Mugė baigėsi su skautų ir židiniečių loterijomis.

Kelias į Tautinę Stovyklą
Kaziuko mugė 2018 New York‘e 

Iš kairės: sesė Nida Stankūnas, sesė Daina Černauskas DiSte-
fano, sesė Daina Mattis, sesė Ligia Bričkus. 
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Žiema dar vis nepasiduoda bet 2018 m. kovo 11 d., 
Hartfordo šv. Trejybės bažnyčios salėje, papuoštoje gra-
žiomis gėlėmis, nuotaika buvo pavasarinė. 

Prekybininkai  nuklojo savo stalus  visokiom  prekėm.
Pyragų stalas pridėtas įvairiais skanumynais.  Salė ska-

niai kvepėjo šeimininkių, vadovaujamų sesės Marytės Ba-
nevičienės, pagamintais pietumis. 

Pradedant su malda, brolis Linas Banevičius pasvei-
kino visus susirinkusius. Sesė Simona Augytė perskaitė 
įsakymus o sesė Debbie Pileikienė apdovanojo seses pa-
kėlimais, ženklais ir pasveikino su gėlėmis. Sesė Lionė 
Simonaitienė buvo pakelta į skautininkės laipsnį; sesė 
Gabija Pileikaitė į vyresnės skiltininkės laipsnį; sesės De-
ana Pileikaitė ir Laura Smidt apdovanotos Pažangumo 
žymeniu; Tyla Augytė stovykloje užsidirbo laužavedės ir 
dainavimo specialybes o Kristina Nenortaitė dainavimo 

specialybę, ir jos abi sėkmingai atliko skaučių programą 
ir šį rudenį pradės prityrusių skaučių programą; sesė Asta 
Nenortienė pradėjo vyr. sk. Židiniečių programą; sesės 
Ieva ir Greta Smidt pakeltos į paskautininkės laipsnį. 

Dėkojam Broliams Adomui Nenortui  ir Lukui Smid-
tui  už talką.

Norėčiau padėkoti Nenortų, Saimininkų, Banevičių, 
Simonaičių ir Dzikų šeimoms.

Visi dalyviai smagiai praleido dieną ir iškeliavo su gera 
nuotaika .

psk. Debbie Pileikienė
Šatrijos Vietininkijos Vietininkė

Kaziuko mugė Hartford

S. fil. Linas Banevičius sveikina Hartfordo Kaziuko Mugės dalyvius (S. Dziko nuotrauka).

Skautai laukia atidarymo (E. Krakausko noutrauka).Kaziuko Mugę atidaro Sophie, Anastasia, Irene ir Saulius Dzikai 
(E. Krakausko noutrauka).
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2018m. kovo 25 d. per Verbų sekmadienį įvyko 59-toji 
Worcesterio skautijos Kaziuko mugė.

Kaziuko mugės metu buvo paminėta Lietuvos Nepriklau-
somybės Atkurimo ir lietuvių skautijos šimtmečiai. Buvo 
perskaityta proklamacija gauta iš Massachusetts guberna-
toriaus  ir pažvelgta praeitin ir žiurėta ateitin. Worcesterio 
lietuviai skautai veikia jau virš 65 metus.

 
Daug padaryta...dar daug pažadėta.
Worcesterio lietuviai skautai (skautės) pradėjo veikti 1952 m. 

kai buvo įsteigta skaučių skiltis. Netrukus, 1954 m. buvo įkurta 
DLK Gedimino draugovė. Vėliau 1964 m. skaučių vietininkija 
tapo Neringos tuntu. Veikė paukštyčių, skaučių ir vyr. skaučių 
draugovės . Tuo laiku iš viso buvo 56 skautės. Skautų DLK Ge-
dimino draugovė įkurta 1954 m., o 1958 m. vasario 16d. įsteig-
tas Nevėžio tuntas, kuris tuo metu turėjo 60 narių.  Nuo 1957 m. 
kasmet per Jonines Nevėžio tuntas organizavo Atlanto Rajono 
skautų/skaučių sporto šventę Maironio Parke, o po kelių metų 
Neringos tunto sesės atėjo į pagalbą. Daugiau negu 25 metus, 
šimtai skautų ir skaučių iš viso Atlanto rajono  susirinko į Mai-
ronio parką, Worcesterio kultūros centrą,  i tą  sporto savaitgalį 
ir lietuvių skautų tradicinę joninių šventę. Ten buvo tradicinis 
joninių laužas, su programa kurią atliko Worcesterio Nevėžio ir 
Neringos tuntų skautai ir skautės. Atlanto rajono sporto šventės 
tęsėsi kiekvienais metais iki 1983 m.

Taip pat svarbu paminėti, kad nuo pat tuntų pradžios, 
skautai/skautės suorganizavo dvi lietuvių tautiniu šokių gru-
pes.  Buvo vyresnioji grupė ir jaunesnioji grupė, o vadovai vi-
sada buvo iš skautų/skaučių. Worcesterio skautų(čių) tautinių 
šokių grupė dalyvavo pasaulinėje parodoje Niujorke 1964 m. 
Šokių grupės stipriai veikė ir labai buvo išgarsėjusios ne tik 
Worcesterio bendruomenės tarpe bet ir pasirodė daugybėje 
kitų vietų, ypatingai kitataučių tarpe  atstovaujant mūsų tuo-
metinei pavergtai tautai . 1968 m. įsikūrė sekstetas “Aidai” ir 
muzikinis vienetas “RM Trio”, kurie teikė muziką įvairiuose 
parengimuose. Taip pat kasmet, vyr. skautės ruošdavo pos-
tovyklinius renginius, šokius su programa, kviečiant  gerai 
žinomus menininkus. Worcesterio skautų/skaučių remėjai 
nekantriai laukdavo tų renginių. Skautai/skautės dalyvaudavo 
Lietuvos nepriklausomybės dienos šventėse kartu su įvairio-
mis organizacijomis, sudarančiomis Worcester lietuvių orga-
nizacijų tarybą.

Kiekvienais metais taip pat vyko tradicinės lietuviškos 
skautu Kūčios, o vėliau buvo kviečiama ir visuomenė. Šv. Ka-
lėdų gerajam darbeliui buvo siunčiami siuntiniai Suvalkų tri-
kampio lietuviams ir Nekalto Prasidėjimo seselėms Putname, 
CT kurios juos išdalindavo neturtingiesiems. Nevėžio tunto 

skautai, ir vėliau kartu su sesėmis, redagavo vietinį bendruo-
menės laikraštį “Žaibas”.  1962 m. įsteigtas ASS skyrius iki šios 
dienos dirba skautybės gerovei.

Reikia pažymėti, kad Worcesterio Nevėžio ir Neringos 
tuntų vadovai aktyviai dalyvavo ir ėjo atsakingas pareigas LSS 
jubiliejinėse ir tautinėse stovyklose jau nuo 1958m. Mūsų va-
dovai ėjo ir tebeina atsakingas pareigas Brolijoje, Seserijoje, 
Pirmijoje ir ASS vadijoje. Taip pat vadovai eina įvairias parei-
gas Atlanto rajone, ir kas met nuo 1954m., vadovauja Atlan-
to rajono stovyklose. Yra visa eilė Worcesterio vadovų, kurie 
baigė Miško Ženklo (Gilvellio) kursus. Jau eilė metų mūsų 
vadovai taip pat reiškiasi BSA veikloje ir yra apdovanoti aukš-
tesniais BSA ordinais. 

1992 m. dėl mažėjančio jaunųjų skautų/skaučių skaičiaus 
buvo nuspręsta sujungti mūsų du tuntus į vieną ir pavadinti 
jį ‚Neringos-Nevėžio tuntas‘, išlaikant abiejų tuntų tradicijas ir 
pavadinimus. Mūsų veikla tęsiasi iki šios dienos.

Nors mūsų tuntas nedidelis, mes vis dar aktyviai dalyvauja-
me lietuvškoje bendruomenėje.  Mes ir toliau organizuojame 
Kaziuko muges ir kviečiame iš Lietuvos įvairius muzikantus, 
menininkus ir programos atlikėjus, kad mūsų Worcesterio 
visuomenė galėtų dziaugtis gausiais renginiais. Mes ir toliau 
padedam kitoms organizacijoms organizuoti savo įvairias 
šventes, pvz. Užgavėnias, Motinos dienos minėjimus, Lietu-
vos nepriklausomybės šventes. Tikimės, kad mes galėsime 
pritraukti jaunimą į mūsų gretas, ypač is neseniai emigravusių 
iš Lietuvos šeimų. Tikimės kad jie norės dalyvauti mūsų vei-
kloje. Neringos-Nevėžio tunto  skautai remia ir dėsto neseniai 
atgaivintoje Worcesterio šeštadieninėje mokykloje, kur jauni-
mas turi galimybę mokytis lietuvių kalbos ir lietuvių tradicijų, 
kurias mes visi taip branginame. Tikimės, kad tai atneš naujų 
tunto narių.  Mes didžiuojamės tuo, ką pasiekėme per pasta-
ruosius 65 metus, bet toliau dirbsime kartu kad mūsų šūkis ir 
obalsis būtų gyvas Worcesterio apylinkėje.

s.fil Edis Meilus

Worcesterio skautijos 
Kaziuko mugė

Sėdi: v.s.Bronius Naras, v.s.Irena Markeviciene (tuntininke), stovi 
k-d antra eile v.s.fil Dana Marcinkeviciute, ps. Vanda Lescord, s. 
Nijole Pranckeviciene, v.s. Joana Simkiene, s.v.v.sl. Vytas Zenkus, 
trecia eile:  s.fil. Edis Meilus ps. Elenute Nalivaikaite, s.v.v.sl.fil. 
Arvydas Klimas, s.v.v.sl. Edmundas Markevicius, v.s.fil Algis Glo-
das, v.sl. Leonas Nalivaika.
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Clevelando Akademinis Skautų Sąjūdis sukvietė visuo-
menę į kultūrinę popietę paminėti Lietuvos atgautos ne-
priklausomybės 100 m. sukaktį, sekmadienį, kovo mėn.11 
d., 1:00 val. pp. Lietuviu namuose, Gintaro restorane. 
Prelegentas dr. Viktoras Stankus kalbėjo tema  “Lietuvos 
kelias į laisvę”. Skautų akademikų valdybos narys filiste-
ris Jonas Totoraitis kvietė dr. Stankų prie mikrofono. Seka 
prelegento kalbos santrauką.

Dr. Stankus, pradėdamas savo kalbą iškėlė plakatą su 
įmontuotom New York Times ir Cleveland Plain Dealer 
fotokopijom, kur aprašyta Lietuvos kova atstatyti laisvę 
po 1940 metų sovietų okupacijos. The New York Times, 
kovo 12ta,1990 m., pirmame puslapyje pranešė pasauliui 
kad Lietuvos seimas kovo 11tą balsavo, 124 už - prieš 0, 
kad atstatyta vėl Nepriklausoma Lietuva - „Parliament in 
Lithuania, 124-0, Declares Lithuania Independent“ (žiū-
rėkite į NYT fotokopiją šio straipsnio nuotrauką). Ir nu-
aidėjo per pasaulį tas ir kiti aprašymai apie lietuvių drąsą, 
apie the ‚the mouse that roared’ ,apie pelę kuri sumauro-
jo, ir kad „the irresistible force has met the immovable 
object“- kad nepalaužoma jėga, Sovietų Sąjunga, atsitren-
kė į lietuvių tautos valią, į lietuvių liaudies ryžtą būti lais-
viems. 

Ir ta trintis tęsėsi iki 1991 metų sausio 13tos dienos, 
kada Gorbačiovas pasiuntė į Vilnių tankus apsupti par-
lamentą . Sovietų kariai šaudė žmones, tanku traiškino 
lietuvę jaunuolę ginančią Lietuvos parlamentą, Lietuvos 
laisvę. Tuo metu kai sovietai siautė aplink apsuptą parla-
mentą, The Cleveland Plain Dealer laikraštis, sausio 14tos 
dienos 1991 m. laidoje, „Parents Fear for Son in Lithua-
nia“ atraportavo kad mūsų klevelandietis, filisterių Algir-
do ir Amandos Muliolių sūnus Linas, seimo „spokesman“ 
apsuptame parlamente, angliškai perdavė raportą Associ-
ated Press žinių agentūrai apie nuožmius sovietų veiks-
mus ir šaukėsi Amerikos ir pasaulio pagalbos. 

Tą prašymą išgirdo ir rusų tauta, taip rašė Life Ma-
gazine žurnalas balandžio mėn. numeryje 1991 metais. 
100,000 šimtas tūkstančių rusų liaudies žmonių Maskvoje 
demonstravo prieš Gorbačiovą: „Hands off Lithuania“- 
nelieski Lietuvos! Rusų tauta užjautė lietuvius, žinojo ir 
jautė, kad jei Lietuva išsilaisvins tai gal ir rusų tauta, kurią 
per šimtmečius priespaudoje laikė Kremlius, irgi išsilais-
vins. 

Bet kada buvo kovo 11-tos kovos pradžia? Tai turbūt 
kai Lietuva pirmą kartą prarado savo laisvę ir prasidėjo 

Skautų akademikų kultūrinė popietė 
šimtmečio proga

Patriotinius eileraščius deklamavo Rasa Taraškienė ir jos dukrelės Klara ir Julytė . Deklamuoja Julytė Taraškaitė.
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įvykiai vedantys iki kovo 11-tos. Prieš 100 metų, vasario 
16tą, 1918 m., drąsūs signatarai paskelbė kad po 123 metų 
caristinės Rusijos priespaudos Lietuva, kuri buvo pa-
glemžta 1795 metų paskutiniuoju Lietuvos ir Lenkijos Pa-
dalijimu tarp Rusijos, Prusijos ir Austrijos, ta Lietuva kuri 
minima jau 1009 m. Quedlenburg kronikoje turinti savo 
sieną ir karalių, keliasi ir bus nepriklausoma, demokrati-
nė valstybė. Bet žinote, ivykiai Europoje 1919 metais, ir 
pirmamame 1920-tųjų metų dešimtmetyj, galejo Lietuvą 
taip paliesti, kad nebūtų reikėję sovietams okupuoti Lie-
tuvą 1940 metais, ir tuo nebūtų įvykęs partizaninis karas, 
rezistencija, drąsus Lietuvių Katalikų Kronikos leidimas, 
Sąjūdis, ir Kovo 11-toji.     

Įvykių eiga buvo šitokia. Po pirmojo pasaulinio karo 
bolševikai komunistai ne tik pakirto Kerenskio pastangas 
sukurti demokratinę Rusiją bet savo raudoną priespaudos 
prekę eksportavo į patį Europos centrą. Taip rašo Puli-
tzer Prize premiją laimėjęs žymus istorikas, autorius John 
Toland savo dvieju tomų knygoje apie Hitlerio biografiją. 
Vokietijoje komunistai perėmė Kiel miestą, raudoni ko-
misarai užėmė Bavariją ir paskelbė Bavarijos Sovietinę 
Respubliką ir pradėjo žmones skersti. Berlyno sovietas 
jau beveik pasiglemžė Berlyną, ir ten bekomunistuojan-
ti valdžia išsilaikė iki 1932 m., atrodė, kad visa Vokietija 
taps Sovietine respublika. Bet kaip rašė istorikas Toland, 
Vokietijos pirmojo pasaulinio karo veteranai susiorgani-
zavo ir desperatiškai kovodami išgelbėjo Vokietiją nuo 
komunistinės valdžios.

Pačioj rytinėje Europoje, 1919 m. bolševikai nuvertė 
Vengrijos besiformuojančią demokratinę valdžią ir įsteigė 
Vengrijos Sovietinę respubliką.  Lenkijai tas pats laukė, 
bet lenkai sukilo prieš vis į kairę krypstančią komunis-
tjuojančią valdžią, ir virš 1000 žmonių žuvo kol Pilsuds-
kis peremė valdžią. Lietuvoje panasi eiga, bet taikinga, be 
jokio kraujo praliejimo, ivyko 1926 m. perversmas prieš 
komunizmui palankią valdžią, kuri būtų palaidojusi Lie-
tuvos nepriklausomybę. 

Padėtį Lietuvoje apibudino Steponas Darius, pirmojo 
pasaulinio karo Amerikos kariuomenės karys, apdovano-
tas „the Purple Heart“ medaliu , atvykęs į Lietuvą 1920m., 
kovojo prieš bolševikus atstatant Nepriklausomą Lietuvą 
, dalyvavo Klaipėdos sukilime 1923 m., ir matė reikalin-
gumą pakeisti kairiųjų, lenkams pataikaujančią, komu-
nistams palankią Lietuvos valdžią 1926m. Savo atsimini-
muose atspausdintus Petro Jurgėlos knygoje „Sparnuoti 
Lietuviai, Darius ir Girėnas“, Darius rašė: “kad valdžia 
stengėsi išbraukti tautiškumą iš mokyklų, aukština lenkus 
įsteigdama 60 lenkiškų mokyklų (net ten kur lenkų nėra). 
Ministeris Požėla pasirūpino, kad lapkričio 21d. tautiškai 
nusistatęs jaunimas, studentai, tautininkai ir ateitininkai, 
bųtų daužomi nagaikomis, šautuvų buožėmis, ir kardais 

vien už tai kad jie norėjo protestuoti prieš Lietuvos bol-
ševikinimą ir lenkinimą. Kariuomenę pradėta mažinti, ja 
nepasitikėta. Kęsintasi panaikinti Šaulių Sąjungą. Pradėta 
steigti bolševikų vedamas profesines sąjungas, kurios pra-
dėjo daryti rikiuotės pratimus su ginklais Radviliškyje ir 
Kaune. Buvo aisku kad Tėvynei rengiamas galas. Vyr.ltn. 
Pyragius užklausė mano nuomonės apie reikalą nuversti 
valdžią, kuri nereiškia ja rinkusiujų valią. Sutinku atsakė 
Darius“. Sutiko ir generolai Plechavięius ir Raštikis jau-
nesnių karininkų iniciatyvai gelbėti Lietuvą.

New York Times, 12-18-26 rašė, kad 1926m. gruodžio 
17d. Lietuvoje įvyko sukilimas, svarbiausia priežastis vi-
suotinis nepasitenkinimas seimo ministeriu pirmininku 
Sležiavičiumi ir jo vyriausybe dėl prosovietinės politi-
kos ir palankumo komunizmui Lietuvoje, kad komunistų 
ruošiamas sukilimas numalšintas.

N.Y.Times 1926 gruodžio 20 d. rašė: sukilimas Lietu-
voje sėkmingas. Seimas sukviestas. Toliau įvykį aprašė Pe-
tras Jurgėla knygoje „Gen. Povilas Plechavičius“. Rašė kad 
susirinko 40 nekairiųjų požiūrių atstovai kartu su Seimo 
pirmininku Staugaičiu, kuris atidarė Seimo posėdį., M. 
Slezevičiaus ministerių kabineto atsistatydinimą ir naują 
A. Voldemaro ministerių kabinetą patvirtino prezidentas 
Grinius. Grinius neliko valdžioje, pasitraukė ir atsistaty-
dino kartu su Staugaičiu. Po to Seimas išrinko Stulgins-
kį, buvusį Respublikos Prezidentą ir įtakingą Krikščionių 
Demokratų vadą, nauju Seimo pirmininku ir pradėjo Res-
publikos Prezidento rinkimus. Smetona gavo 38 balsus, 
pries 2. Smetona Seime prie arkivyskupo J. Skvirecko davė 
respublikos prezidento priesaika.  

Pirmoje eilėje: Klara ir Julytė Taraškaitės, Clevelando Akade-
mikų skautų pirmininkė filisterė Mylita Nasvytienė; antroje 
eilėje: Rasa Taraškienė, Clevelando LB vicepirm dr. Zita Masčin-
skienė, prelegentas dr. Viktoras Stankus, ASS valdybos narys, 
filisteris Jonas Totoraitis.



14

Sovietų Sąjunga nepatenkinta, ir griežė dantį Lietuvai 
ir Prezidentui Smetonai. Hitleris vėliau nepatenkintas 
kad 1934-35 metais Smetonos valdžia nuteisė 150 vokie-
čius nacius, penkiems mirties bausme, nes jie maištavo 
Klaipėdos krašte. Tai lyg pirmasis Nuremburgo teismas. 
Hitleris toliau pyko kad Lietuva nesutiko žygiuoti atsiimti 
Vilnių kuomet Hitleris ir Stalinas puolė Lenkiją, ir vietoj 
to, Lietuva įsileido 60,000 pabėgelių iš Lenkijos, įskaitant 
Lenkijos karių ir karininkų. Hitleris tada sutiko perleisti 
Lietuvą į Sovietų įtakos zoną.

Kada Sovietai reikalavo birželio 1940 m. kad Smetona 
sutiktų įsileisti 300,000 sovietų kariuomenės narių oku-
puoti Lietuvą, Smetona nesutiko ir pasitaukė į vakarus, 
į Clevelandą, tęsti diplomatinę kovą atstatyti sovietų pa-
glemžtą Lietuvos neprikausomybę. Susitiko su JAV pre-
zidentu Roosevelt-u, ir žuvo gaisre 1944 m. Clevelande, 
kai grįžo į butą išgelbėti diplomatinius raštus paruoštus 
susitikimui su JAV valstybės sekretorium Cordel Hull. 

 
Bet įdomu kiek, sekdami prezidento Smetonos pavyz-

dį, pasišventųsių asmenų už Lietuvos laisvės atstatymo, 
Lietuvos padėties išrėklamavimo, gelbiant tautai ištesėti 
iki kovo 11- tosios, atsikėlė į Clevelandą.  Nacių koncen-
tracijos lageryje iškentėjas Balys Gaidžiūnas, atkeliavęs 
į Clevelandą, tapo laikraščio Dirva redaktorius, parašė 
knygą apie pirmąją Sovietų okupaciją, ir knygą apie vo-
kieciu okupacijoje iškentėtas dienas. Antinacinėje kovoje 
prieš vokiečius šiaurės Afrikoje Prancūzijos „free French, 
French Foreign Legion“ dalyvavęs Vytautas Gedgau-
das, apdovanotas atstatytos Prancūzijos valdžios dvejais 
„Croix De Guerre“ su sidabrine žvaigžde ir palme meda-
liais tapo Dirvos redaktorium; kaip ir nacių lagerius iš-
kentėjas Jonas Čiuberkis. Dr. Adolfas Damušis iškentėjęs 
nacių koncentracijos stovykloje atvykęs į Clevelandą dir-
bo organizuojant pirmąją lietuvių katalikų jaunimo stovy-
kla JAV prie Clevelando priemiesčio Chagrin Falls. Vėliau 
Lietuvių katalikų suvažiavimas Clevelande pasiūlė įsteigti 
komitetą kuris atrastų vietą nuolatiniai jaunimo stovyklai 
- tai lietuviškas židinys Dainava. Sekė ir kiti pasišventę 
Clevelando lietuviai kurių įtaka Lietuvos laisvinimo bylo-
je plačiai nuaidėjo amerikonų, net per pasaulį, ir lietuvių 
tarpe: tai, Jonas Rimašauskas, Barbora Armonienė, Algis 
Rukšėnas, Benediktas Butkus ir eilė kitų. 

 
Baigiant akademikų kultūrinę popietę, žodį tarė Cleve-

lando skautų akademikų pirmininkė Mylita Nasvytienė, 
patriotinių eilėraščių deklamavimą atliko Rasa Taraškie-
nė ir jos dukrelės Klara ir Julytė. Cleveland LB vicepir-
mininkė dr. Zita Masčinskienė, Kovo 11tos dienos įvykių 
liūdininkė, jautriai apibudino lietuvių drąsą ginant lais-
vę. Ir tą pačią dieną, Ohio sostinėje Columbus kapito-
liaus aikštėje, Columbus LB pirmininkė Jūratė Phillips su 

Dr. Stankus laiko New York Times kovo 11tos aprašymą, ir 
Cleveland Plain Dealer sausio 13tos aprašymą.   

Ohio gubernatoriaus John Kasich atstovais ir vietiniais 
lietuviais, iškėlė Lietuvos vėliavą atžymėti Kovo 11tąją. 
Bet darbas nepasibaigė su Kovo 11tąja. Tie Vasario 16tos, 
Kovo 11tos, Sausio 13tos idealai išlaiko mūsų lietuvišką 
misiją toliau sergėti mūsų tautą ir Lietuvą prieš naujus 
Kremliaus kėslus.

Alexandra Kudukis 
Cleveland LB valdybos narė 

žiniasklaidai
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575 Letitia Court 

Burlington, ON L7N 2Y7 
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416 505 8177 
marijarutele@gmail.com 

2018 gegužės 23 d.

Šis laiškas tik elektroniniai siunčiamas:
banaitisb@verizon.net

v.s. Birutei Banaitienei
Lietuviškosios skautybės fondo pirmininkei
18 Nardone Circle
Abington, MA 02351 USA

Miela sese Birute,

Lietuvių Skautų Sąjungos skautai ir skautės džiaugiasi Lietuviškosios Skautybės Fondo („LSF“) palūkanų 
skirstymu! Palūkanos finansinę naštą žymiai palengvina skautiškų užsiėmimų vykdyme.

Šių 2018 metų lietuviškosios skautijos ištisinės veiklos šimtmečio jubiliejaus Dešimtoji Tautinė Stovykla 
Mičigano valstijoje („X-TS“) prieš akis, vos du mėnesiai beliko iki stovyklos atidarymo liepos 29-tąją dieną!
Stovyklines programas tobuliname, stovyklines registracijas renkame, stovyklautojų laukiame iš JAV,
Kanados, Australijos, Anglijos ir Brazilijos, net iš Lietuvos.

Ką tik sugrįžome iš X-TS stovyklavietės „Rake“, kurioje didžiulė grupė vadovų, instruktorių, darbininkų iš 
visų Šiaurės Amerikos kampų susibūrė su vienu tikslu – suruošti įdomią ir prisimintiną X-TS. 

Šimta metų stovyklauja
Lietuvos tautos vaikai.
Suvažiavom į stovyklą,
Esam skautai. BUS GERAI!

Nors per ateinančius mėnesius atkreipsime dėmesį į X-TS gerą sėkmę, taip pat tęsime įsipareigojimus –
„Skautų Aido“ leidybą ir L.S.S. muziejaus archyvo palaikymą. LSF indelis remia šias Sąjungos 
atsakomybes.

LSF nuolatinė šalpa padeda lietuviškąjį skautišką jaunimą ugdyti, vadovams pagelbsti skautams/skautėms 
programas pravęsti, pagelbėja vadovus lavinti, palengvina suruošti jaunimui įdomius užsiemimus.

Reiškiame LSF didelę padėką už neilstančią pagalbą, tariame skautišką ačiū!

Vis budžiu,

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

MRL/
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Filisterių Skautų Sąjungos Čikagos skyriaus valdyba 
surengė ypatingą vakaronę š.m. balandžio mėnesio pabai-
goje, Ateitininkų namuose, Lemonte.  Susirinkę skautai 
filisteriai ir svečiai domėjosi  pristatymu apie 10-tąją Tau-
tinę skautų  sstovykla Australijoe ir gardžiavosi skaniais 
užkandžiais. Dalyvius  pasveikino ir vakaronę atidarė fil. 
Aušrelė Sakalaitė,  FSS Čikagos skyriaus pirmininkė . Ji 
pristatė programos vėdėjus, žinomus skautų veikėjus, j. 
v.s. fil. Taiydą Chiapetta ir v. s. fil. Ričardą Chiapetta.  Sesė 
Taiyda yra  dabartinė jūrų skaučių Nerijos tunto tuntinin-
kė.  Brolis Ričardas, po dviejų sėkmingų kadencijų, ne-
seniai užbaigė Akademinio Skautų Sąjūdžio Centro Val-
dybos pirmininko pareigas. Jie rodė ekrane nuotraukas, 
dalinosi įspūdžiais ir prisiminimais apie jų ir dukrelių 
Majos ir Arianos dalyvavimą Tautinėje  skautų stovykloje 
Australijoje.  Sesė Maja vyko į Australiją su svarbiu užda-
viniu. Ji, kartu su vietiniu broliu Gintaru, buvo pakviest 
būti stovyklos  laužavedžiais. Nors ugnis stovyklos lau-
žuose neliepsnojo, nes valdžia  buvo uždraudus dėl gaisrų 
pavojaus, laužai buvo linksmi ir triukšmingi.  Dėka lau-
žavedžiams!

Lietuvos Skautijos 100 metų jubiliejaus proga yra ren-
giamos trys tautinės stovyklos, trejose kontinentuose: 
Australijoje - Victoria, Europoje  - Lietuvoje, ir Šiaurės 
Amerikoje – JAV, Rake. Kiekviena iš šių stovyklų turės 
unikalų, savą “charakterį”, nes rengėjai stengiasi suderinti 
lietuviškas, skautiškas, ir vietinio krašto tradicijas bei  kul-
tūrą.  Pirma iš šių trijų stovyklų įvyko 2018 metais, sausio 
3 -12 dienomis, Wonga Park, Victoria netoli Melbourno 
miesto Australijoje. Stovyklos viršininkas buvo vyresnis 
skautininkas, brolis Henrikas Antanaitis.  Stovykla tęsė-

si  dešimt dienų. Didžiausias skaičius stovyklautojų vie-
nu metu siekė, daugmaž, 200 skautų. Iš jų, šešiasdešimt 
buvo svečiai is kitų šalių, 30 iš JAV bei Kanados plus 30 
iš Lietuvos. Pasak Taiydos, svečiams buvo suorganizuo-
tos įdomios iškylos supažindinti juos su Australijos gam-
ta ir gyvūnais. Užsiėmimai ir rankdarbiai buvo pritaikyti 
pamokyt dalyvius apie Australijos ir Lietuvos istoriją ir 
kultūrą.  Stovyklautojai išmoko pagaminti ir naudoti pri-
mityvius įrankius kuriuos naudojo pirmieji krašto gyven-
tojai.  Skautai, dirbant kartu, bendrom jėgom, suprojekta-
vo ir susuko filmą apie Darių ir Girėną, bei kitus svarbius 
istorinius įvykius. Stovyklos atidaryme dalyvavo aborigi-
nė dvasininkė ir pašventino stovyklą pagal jų tradicijas 
ir papročius.  Kartą net teko nuleisti vėliavas po didelės 
palapinės stogu, nes saulė buvo per daug intensyvi.  Visa 
tai patvirtina, kad skautai išsaugoja  gamtą, moka  suma-
niai prisitaikyti prie aplinkinių sąlygų, gerbia gyvenviečių 
tradicijas ir istoriją.

 Po pristatymo sekė klausymai ir atsakymai.  Keletą fi-
listerių prisidėjo prie diskusijų su savo prisiminimais apie 
įvairius suvažiavimus ir stovyklas įvykusias Australijoje. 
Baigiant, brolis Ričardas apsidžiaugė, kad  stovykloje šeši 
skautai pareiškė norą stoti į Akademinio Skautų Sąjūdžio 
gretas.  Planai vyksta, su sesės Eglės Garrick pagalba, at-
gaivinti sąjūdžio veiklą Australijoje.                               

 Ad Meliorem!
fil. Danguolė Bielskienė

Ypatinga Filisterių skautų vakaronė

Stovyklos laužavedžiai – brolis Gintaras (Australija) ir sesė 
Maya (JAV).

Skautai vaidina lakūnus Darių ir Girėną.
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Kai kurie vadovai iš Australijos, Amerikos, Kanados ir Lietuvos.

Stovyklos viršininkas v.s. Henrikas Antanaitis priima raportus.
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Mums Šimtas!
Baltos duonos riekė, grietinė, ir... „kečupas“.  Toks gar-

džiai valgančios mažos skautukės sumuštinis.  Tai priedas 
prie pietums jau suvalgytų viščiuko sparniukų.  Pirma diena 
stovyklos, ir aš (su vyru ir keliais padėjėjais) pirmą kartą šei-
mininkauju stovyklos virtuvėje.  Tai nei pirmas, nei paskuti-
nis pačių vaikų sukurtas kulinarijos šedevras kurį  pastebėsiu 
stovyklos bėgyje.  Tie kurie esą stovyklos virtuvės pakrikštyti 
jau moka šeiminikės šūkį ir su manimi sutiks:  „Tegu tik vai-
kai valgo!”

Švenčiant 100 metų lietuviško skautavimo, Sydnėjaus 
„Aušros“ tuntas ruošė rudeninę stovyklą „Mums Šimtas!“ 
balandžio 21 - 24 dienomis.   Kaip visad, programa buvo pil-
na ir įvairi.  Bet viena programos dalis skautams ypatingai 
įgilino 100 metų šventės svarbą ir supratimą.  Tai buvo mūsų  
tunto pagarba šiam jubiliejui - uždavinys per metus pasodin-
ti 100 medžių!  

Sekmadienio rytą – vaikų mylimiausi - blynai!  Blynai su 
uogiene, su sviestu, su grietine, su jogurtu, su vaisiais, su deš-
relėm, su sirupu, su šakutėm, su pirštais… Blynai dingsta.  
Dabar į darbus!

Sodinimo diena išaušo šilta ir pilna dūmų.  Gaisrininkai 
nutarę, kad šios dienos aplinkybės ir orai buvo tobuliausi 
padegė atsarginius gaisrus miškuose netoli stovyklavietės.  
Stovyklai nebuvo pavojaus, bet žemai skraidantys sraigtas-
parniai prisidėjo prie dienos įdomumų.

Vadovaujant s. Arvyd Zduobai ir stovyklos viršininkei 
vs. Kristinai Rupšienei, medeliai buvo sustatyti eilėmis kur 
stovyklavietės prižiūrėtojas nurodė.  Šioje neįprastai šiltoje 
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popietėje skautai  prakaitavo kol visiems medeliams iškasė 
duobes.  Kai kurie dirbo su kastuvais, mažesni su kastuvė-
liais, net kai kurie labai pasiryžę mažiukai kasė su rankytėm.  
Teisybė, kad daug rankų didžią naštą neša, ir taip visi me-
deliai buvo pasodinti, aptverti, ir palaistyti.  Ačiū vadovams 
ir tėveliams kurie entuziastiškai prisidėjo prie šio ypatingai 
reikšmingo darbo.

Kokia būtų geriausia vakarienė taip sunkiai dirbantiems?  
Jau prieš daugelį savaičių suplanuotas meniu:  Kugelis! Ko-
tletai! Grybai! Salotai! O šeimininkės širdžiai nieko nėra 
saldžiau negu pirmam kugeliui dingus, iš valgomos salės iš-
girsti: „Ar yra daugiau?  Ar yra daugiau?“  Taip, taip, buvo 
daugiau.

Kokios čia lažybos, kad matau skautą valgantį bananą pa-
dažytą…. “kečupe”??  Besijuokant prieš visus žiūrint jis tvir-
tino, kad “skanu”!  Nu, nelabai tikiu.

“Mums Šimtas!“ stovyklos dienos prabėgo kaip linksmas 
upelis—dainos, laužai, šūkiai, smagūs ir svarbūs užsiėmimai, 
pavargę bet patenkinti vaikai, tėveliai, vadovai, ir šeimininkai.

Uždarę stovyklą, aš su virtuvės padėjėjais nagrinėjome  
kas pavyko gerai, ką pakeisti, ko buvo per mažai, ko per 
daug.  Atsisveikindami sutikom, kad kas be būtų—sėkmin-
gai stovyklai reikia tik šių kelių sudedamųjų dalių:  prasmin-
gų užsiėmimų, šypsenų, maistingo valgio, ir…. “kečupo”…

       
Virtuvės virškininkė

s. Dovilė Zduobienė
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Aušros Vartų/Kernavės tuntas jau baigia šių metų veiklą 
ir dabar sesės laukia vasaros ir žinoma X Tautinės Stovyklos 
Rako miškuose. Sesės buvo labai užsiėmusios ir darbščios. 
Buvo tunto sueigos, draugovės sueigos, bendros sueigos, iš-
kylos, specialybės,  Boo-gė ir kiti įdomūs renginiai. Ir tikrai 
dirbdamos kartu, toli nužengė skautišku keliu.

Pirma tunto sueiga įvyko rugsėjo mėnesyje rudenį, po va-
saros atostogų. Čia vyko registracija, susipažinimas, paben-
dravimas ir  prasidėjo draugovės sueigos.

 

Spalio mėnesį  buvo viso tunto rudens iškyla/mini sto-
vykla Bull Frog Lake miškuose  Willow Springs. Sesės čia 
stovyklavo, praleido nuostabią dieną gamtoje, pasistatė savo 
palapines, kepė vakarienę ant ugnies, ir dažė moliūgus žibin-
tų šviesoje. Grįžo atgal į namus pavargusios, bet laimingos. 

   

Ranka rankon mes kartu, 
dirbam skautišku keliu

Paukštytės užsidirbo gamtos draugės ir dviratininkės spe-
cialybes.

Šį mėnesį taip pat buvo jau antroji Boo-gė (halloween 
mugė/balius jaunesniems skautams).Pirmas toks bandy-
mas buvo 2016 metais ir gerai pavyko nes sesės vėl su-
ruošė. Buvo maisto, linksmybių, žaidimų,  pasirodė vėl 
burtininkė Barbora, buvo kaukės ir kaukių paradas. Visi 
liko labai patenkinti. 
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Lapkričio mėnesyje 
sesės išmoko kaip megz-
ti ant pirštų, kad galė-
tų papuošti vieną medį 
Pasaulio lietuvių centro 
kiemelyje.   

Gruodžio mėnesį buvo kalėdinė mugė, kur sesės įvairiais 
darbeliais prisidėjo prie mugės ruošos ir sekmės – padėti 
prie prekystalių, surinkti šiukšles, nurodyti kur galima atsi-
sėsti ir pardavinėti savo prekes.

Sausio mėnuo – naujų specialybių mėnuo. Šį kartą paukš-
tytės ir vilkiukai, bebrai, udrytės bei jauniausi skautukai 
(liepsnelės ir giliukai) užsidirbo „mažo vaiko draugės“ spe-
cialybę, o paukštytės užsitarnavo ir „spaudos megėjos speci-
alybę. Šioje sueigoje vadovės sesės paaiškino apie įvairius lie-
tuviškus laikraščius ir žurnalus. Visos skiltys sukūrė pasakas 
iš parinktų žodžių ir tada visiems perskaitė savo kūrinius.  

Vasario 3d. buvo jau ketvirtas Krupniko ir Kugelio recep-
tų kovos vakaras. Čia buvo galima paragauti įvairių kugelių 
ir įvairių krupnikų, o jeigu turėjai energijos ir gerą kugelio 
ar krupniką receptą, galėjai padaryti savo, siūlyti dalyviams 
ir paziūrėti kas surinks daugiausia balsų. Visi galėjo balsuoti 
už skaniausią kugelį, vyresni ir už geriausią krupniką. Teisėjų 
grupė irgi balsavo už skaniausius ir geriausius kugelius ir kru-
pnikus. Visi surinkti pinigai ėjo Rako stovyklos pagerinimui.

  

Paukštytės vasario mėnesyje užsidirbo modelistės (pine-
wood derby car) specialybės. Sesė Onutė Gecevičienė ir p. 
Raimondas Saudargas padėjo paukštytėms kalti vinis, pri-
dėti mašinos padangas. Sesės Alina Davies ir Alina Dimas 
prižiūrėjo paukštytes kol brolis Vytenis Lietuvninkas var-
tojo pjūklą. Sesė Krista Fabrizio ir sesė Stefutė D‘Agostino 
padėjo paukštytėms dabinti gatavas mašinas. Buvo padaryta  
labai daug įdomių ir įvairių 
medinių mašinėlių. . Jaunos 
vadovės, su padėjėjais, ga-
biais būdais prsitatė naujas 
specialybes ir padovanojo 
jaunesnioms skautėms lobį 
ivairių žinių.  
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Kaziuko mugė vyko kovo 4d. Pasaulio lietuvių centre Ri-
tos Riškienės salėje. Tai gera proga sesėms užsidirbti pinigų 
savo veiklai pardavinėjant rankdarbius, maistą, gėrimus. 

  

Jau treti metai iš eilės sesės susirinko į Feed My Starving 
Children labdaros būstinę Auroroje atlikti gerą darbelį. Se-
sės pakuoja maistą (geriau sakant maisto pudrą) siųsti į ne-
turtingus kraštus. Sesės dirbo su daina ir aišku su šypsena. 
Sukapavo labai daug dėžių. Šių metų gerasis darbelis įvyko 
kovo 23d. Aušros Vartų/Kernavės sesės dirbo prie stalo pa-
vadintu „Nicaragua“ šalies vardu. Sesės Elytės Maurukienės 
vedami, visos sušuko unikalų šukį įtraukdamos šios šalies 
vardą kiekvieną kartą kai buvo supakuota viena maisto dėžė.   

Įtempta savigynybos sueiga buvo bal. 14, kur sesės iš-
moko, kaip apsiginti ir atsiginti. Jos dėkingos vadovėms, 
kad suorganizavo tokią sueiga ir instruktoriams, kurie rodė 
ką reikia daryti jeigu kas nors tave užpultų. Balandžio mė-
nesį taip taip buvo naktinė išvyka į Museum of Science and 
Industry – “Snoozeum”, kur buvo galima muziejuje perna-
kvoti ir atlikti įomių uždavinių. Šiose nakvynėse  dalyvauja 
labai daug skautų iš visos Čikagos bei apylinkių.
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Metai pasibaigė kaip ir prasidėjo su tunto sueiga. Pasku-
tinė šių metų sueiga buvo gegužės d. iškiliminga šv. Jurgio 
tunto sueiga. (ji turėjo būti balandžio 21d.) Vyko pakėlimai, 
apdovanojimai ir įžodžiai – buvo 5 nauji giliukai ir 4 lieps-
nelės, 10 naujų paukštyčių ir dvi naujos skautės. Bravo šau-
nioms vadovėms, kad tuntas taip gražiai auga.    

Reikia ruoštis Tau-
tinei Stovyklai, tai vi-
sos sesės (ir jų tėveliai) 
yra kviečiami į Raką 
darbo savaitgaliams. 
Pirmas toks savaitgalis 
vyks gegužės 18-20d. 
Mes ieškome darbščių 
savanorių. Jei galite 
griebti lapus, dažy-
ti sienas, remontuoti 
stogą bei pastatyti pas-
tatą, Jūs esate reika-
lingi! Antras panašus 
savaitgalis bus birželio 
15-17d.  o dar trečias 
liepos 13-15d. Laukia-
me visų ir visokiausių 
darbininkų. 

                                                                                                                                                    
Sesė Rita Rašymienė

Nuotraukos iš 
Aušros Vartų/Kernavės 

archyvo.  
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Brolis Antanas Vytautas Saulaitis gimė 1939 m. ge-
gužės 28 d. Kaune, Antano ir Onos Lichtenšteinaitės Sau-
laičių šeimoje. Abu tėveliai buvo skautai - mama skaučių 
vadovė, išvertė Baden-Powellio „Skautybė mergaitėms“, o 
tėtis – draugininkas, tuntininkas, Tautinės stovyklos vir-
šininkas. 

1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, Antano tėvai 
(kadangi abu buvo aktyvūs skautai), bijodami sovietų 
valdžios persekiojimo, išvyko į Rytprūsius, o po antros 
okupacijos šeima traukėsi į Rytų Vokietiją ir į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Iš pabėgėlių laikmečio brolis Antanas 
labiausiai atsimena, kaip kiekvieną sekmadienį dipukų 
(karo pabėgėlių) stovyklos aikštelėje uniformuoti skautai 
keldavo Lietuvos vėliavą, taip pat atmena stovyklų lau-
žus. Jau būdamas JAV, brolis Antanas davė skauto, vėliau 
skauto vyčio įžodžius. Pradėjęs chemijos studijas jėzuitų 
Fairfieldo universitete, įstojo į Studentų skautų korpora-
cijos „Vytis“, Hartfordo skyrių. Studijų metais labai akty-
viai skautavo, ėmėsi įvairių atsakomybių ir pareigų, daž-
niausiai kelių iš karto. Buvo metų, kai vienu metu jis ėjo 
net trejas pareigas, nuo skautų draugovės draugininko iki 
Tarybos nario. Vedė skautus į iškylas, žygius, organiza-
vo sąskrydžius, stovyklas. Ėmėsi vadovų rengimo. Buvo 
aistringas laužavedys, priklausė tarptautiniam skautų 
laužavedžių klubui, paruošė vadovėlį „Stovyklų vakarai“. 

Prisidėjo prie skautiškos spaudos leidybos, ne tik rašė 
straipsnius, bet ir redagavo skautų leidinius („Mūsų la-
pinė“,  „Semper Vigilaus“, „Budžiu!“). Jam suteiktas vyr. 
Skautininko vyresniškumo laipsnis.

1961 m. jis įstojo į Jėzaus Draugiją, o 1969 m. buvo 
įšventintas kunigu.

Septynerius metus, 1970 – 1977 m., dirbo misijoje Bra-
zilijoje. Mokėsi brazilų kalbos, stebėjo papročius, kultūrą, 
perprato indėnų pasaulėžiūrą, pamilo tą kraštą – „subra-
zilėjo“. Rūpinosi Lietuvių bendruomene Brazilijoje, lig 
šiol jam kartais tenka jai atstovauti. Brazilijoje drauge su 
kitais lietuviais 1970 m. įsteigė tautinių šokių grupę „Ne-
munas“, buvo pirmasis jos šokių mokytojas. 1973 – 1978 
m. vadovavo LSS Pietų Amerikos rajonui.

1977 m. sugrįžo į Jungtines Amerikos Valstijas, nes 
buvo perkeltas į misiją Čikagoje, kur 20 metų ėjo Jėzuitų 
vyresniojo pareigas jėzuitų Jaunimo centre Čikagoje.

1987 m. pirmą kartą dešimčiai dienų atvyko į Lietuvą 
ir joje vėliau reguliariai lankydavosi. Dalyvavo Lietuvos 
skautų sąjungos steigiamajame suvažiavime. Čia susipaži-
no su kun. Sigitu Tamkevičiumi – pirmuoju skautų dvasi-
niu tėvu. Daug pagelbėjo s. M. Girčytei, br. R. Kačinskui ir 
br. V. Kiulkiui, kurie drauge įkūrė Kernavės tuntą. Brolis 
Antanas lankydavosi Kernavės tunto renginiuose ir stovy-
klose, aukodavo šv. Mišias Kernavės miške.

Lietuvoje atsikūrus skautams buvo daug entuziazmo, 
bet labai mažai patirties ir praktinių žinių apie skauta-
vimą, todėl reikėjo metodinių leidinių vadovams. Brolis 

Brolis kun. Antanas Saulaitis, SJ ir jo gerieji 
darbai Lietuvai ir skautams

Brolis Tomas Dundzila atsiuntė šią nuorodą apie tėv. Saulaitį. 
Skaitykite pilną straipsnį čia: http://skautai.lt/index/article/id/2722

Su skautininkėmis Egle, Rasa ir Dona iš Australijos.
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Antanas pasistengė, kad 1992 m. būtų atspausdintas an-
trasis jo parengtos knygos „Skautiškųjų vienetų vadovai ir 
vadovės“ leidimas (400 egzempliorių tiražu). Siuntė kny-
gas, žurnalus, organizavo pirmuosius Lietuvoje vadovų 
mokymus prie Ūlos upės 1989 m. vasarą.

Kokią brolis Antanas matė savo misiją Lietuvoje? 
Kokius kėlė sau tikslus? 

Prisidėti kuo gali, turint ribotus laiko išteklius. Skau-
tiškoje programoje – stiprinti religinio ugdymo dalį, pa-
maldų jaunimui pritaikymą, kad jose būtų savos tradicijos 
ir apeigos, kitaip skaityti pamokslus, kad atlieptų jaunimo 
rūpimus klausimus ir gyvenimo tikrovę.

Dulskių šeima (JAV) susigrąžino namą Kaune ir atida-
vė jį Jėzuitams su pageidavimu, kad name vyktų jaunimo 
veikla. A. Saulaitis būdamas Provincijolu, darė viską, kad 
Jėzuitai šį namą išnuomotų skautams. Nuomos (panau-
dos sąlygomis) sutartis tarp Lietuvos skautijos ir Jėzuitų 
buvo pasirašyta, o kai buvo kilusi grėsmė būstinės netekti, 
skautai vėl kreipėsi į brolį Antaną su prašymu, tarpinin-
kauti. Namą skautams pavyko išsaugoti.

Nuo 2014 m. Brolis Antanas gyvena Lietuvoje, padeda 
šv. Jonų bažnyčioje. Sugrįžęs į Lietuvą savo laiką pašventė 
rašymui, archyvų tvarkymui, indėnų legendų vertimui į 
Lietuvių kalbą. Kiekvienais metais Lietuvos skautų sąjun-
gos brolių prašomas ir jų iniciatyvą palaikydamas, aukoja 
skautiškas mišias Prano Žižmaro mirties ir gimimo me-
tinėms paminėti. Brangindamas misionieriavimo Brazi-
lijoje prisiminimus, surinko daug archyvinės medžiagos 
apie indėnų tukanų gentį, o 2018 m. dienos šviesą išvydo 
knyga „Pieno ežeras“.

Su sese Ramute Kemėžaite Kazlauskiene.

Visuomet malonu susitikti su tėv. Saulaičiu ypač Tautinėje 
Stovykloje „Laužų Karta“ Rumšiškėse Lietuvoje. Iš k: v.s. Vida 
Skilandžiūnienė (Torontas), tėv. Saulaitis (Lietuva), v.s. Lilija 
Gelažis (JAV), ps. Vilius Dundzila ir p.s.v. Tomas Dundzila

 Misijų stotelės

2010 m.  Kernavės tunto Jorių vyr. skaučių būrelio sesės 
sugalvojo tvarkyti brolio Antano rinkinius iš įvairių misi-
jų. Dėžės su daiktais, atvirutėmis, knygomis buvo iškelti iš 
sandėlių ir pradėtas daryti dėžių turinio surašymas. Dar-
bas buvo pavadintas „Misijų stotelės“ pavadinimu. Buvo 
surašyti brolio Antano surinkti daiktai, tie daiktai buvo 
surūšiuoti, padarytas katalogas, kur koks daiktas randasi. 
2017 metais įsikūrė „Vyresniųjų skaučių židinys“, kuris to-
liau rūpinasi „Misijų stotelėmis“, pradėjo organizuoti par-
odas: krikščioniškų inkultūracijų atviručių parodą „Senis, 
sakalas ir karys“, Lakotų (Sioux), indėnų genties, skiau-
tinio iš Rosebud rezervato Pietų Dakotoje. Šiuo metu 
rengiamos dar 2 parodos: keliaujanti, kuri aplankys skau-
tus Tautinėje stovykloje, o po jos - skirtinguose Lietuvos 
miesteliuose, bei stacionari – Religinio paveldo muziejuje 
Vilniuje, 2018 m. pabaigoje.

Norintiems paremti „Misijų stotelę“: 
Asociacija „Vyresniųjų skaučių židinys“, 
k. 304462690, 
a.s. LT074010051004218024. 
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Viskas prasidėjo nuo dainos 

Liudas Augaitis gimė ir užaugo Žygaičiuose, bet dėl savo 
įgimto muzikalumo išvažiavo mokytis į Vilnių, M.K.Čiurlio-
nio menų mokyklą, kurioje išmoko muzikuoti ir pažino lie-
tuvišką folklorą: „Kai aš išgirdau folkloro dainas savo tautos 
balsą, tada viskas ir prasidėjo. Pasidarė aišku, kad reikia eiti 
mokytis dainuoti ir tada būsi sveikas, laimingas ir dar kitiem 
padėsi. 

Liudas beveik prieš dvidešimt metų įkūrė vienintelę Lie-
tuvoje ir Europoje raitųjų skautų organizaciją. Jos veikla Že-
maitijoje rūpinasi jis su žmona, o Vilniuje skautavimu ant 

žirgų užsiima jo dukra Kotryna su vyru Audriumi. 

„Kai sutikau skautus pirmą kartą, pamačiau, kad ten 
vyksta labai geri, rimti, europiniai dalykai, kuriuos būtina 
tempti namo, kad būtumėm šviesūs. Skautavimas yra kelias 
ir tu turi daug suprasti, kad galėtum juo eiti.

Dabar dauguma mūsų negalėtų iškart būti skautais, reikia 
mokytis, kad perprastum tą gyvenimo būdą. O mes tuomet 
galėjom, nes buvom užaugę dainuodami, pasipriešinimo 
kovoj dalyvavom. Pasirodo, kad tokie ir turėjo būti skautai 
mylintys savo tėvynę, tvirto būdo, dori, tikintys Dievu“, – pa-
sakoja vyras.

Skautų Aido redaktorė gavo įdomų laiškelį iš Nomedos Bepirštytės iš Vilniaus skaučių draugovės. Ji parašė straipsnį 
apie raituosius Lietuvos skautus, kuris buvo spausdintas “15min.lt” -“Tie skautai tikrai unikalūs,  prie lietuviškos veis-
lės žirgo žemaituko išsaugojimo, nuoširdžiai dirbantys su vaikais. Teko tai patirti pačiai, lankantis Klausgalviuose ir 
imant interviu iš brolio Liudo, “ rašo sesė Nomeda.

Raitijos skautai dalyvavo Tautinėje stovykloje Rumšiškėse!
 
Galite pilną straipsnį skaityti prisijungę prie šios nuorodos: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/

vyras-gyvenantis-su-dvidesimt-penkiais-zirgais-viskas-prasidejo-nuo-dainos-1038-963712

Vyras, gyvenantis su dvidešimt penkiais 
žirgais: viskas prasidėjo nuo dainos 

Liudas Augaitis (Otilijos Juozapavičiūtės nuotr.)
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Mokyklos direktorius ant žirgo

Liudas buvo pirmosios Pavilnyje lietuviškos Vilnies 
mokyklos kūrėjas ir direktorius. „Mokykloje elgiausi kaip 
vaikas ir dariau viską, kas man buvo įdomu ir patiko. Ir 
pamačiau, kad tie tikri dalykai patinka ir vaikams. Man 
patinka dainuoti atėjus į klasę – ir vaikams patinka, kai aš 
dainuoju jie man pradeda pritarti. Kiekvieną rytą pamo-
kas pradėdavom himnu, o per pietus visa mokykla kalbė-
davo maldelę. Nors tai buvo paprasta mokykla, bet visa 
tai yra skautų dalykai, kurie natūraliai prisitaikė“, – pri-
simena vyras. 

Pradėjęs kurti mokyklą Liudas suprato, kad joje turi būti 
ir žirgas. Tačiau tuomet tai atrodė neįmanomas dalykas. Su-
pratau, kad žirgo negausiu iš Švietimo ministerijos, todėl 
nuėjau į žirgyną, susitariau ir man panaudai davė žemaitukę 
Klanę. 

„Panaudai reiškia, kad už jos išlaikymą moki pats, bet 
nuomos mokesčio nemoki jokio. Ir kai išveisėm pirmą jos 
kumeliuką, kurį teko atiduoti, pagalvojau, kad kaip mo-
kykla be savo kumeliuko, gal ne visai čia teisinga. Kai at-
ėmė kumeliuką vardu Klarnetas, Klarnetas pats nuspren-
dė, kad jis neturi būti atimtas ir nenori ten gyventi. Po 
metų paskambino žirgyno direktorius ir paprašė pasiimti 
kumeliuką, nes nebuvo įmanoma su juo dirbti. Aš atva-
žiavau ir pamačiau, koks jis kūdas, žaizdotas, metaliniam 
garde uždarytas. Supratau, kad čia žirgas kankinys, kuris 
išsikankino tam, kad ištaisytų žmonių gobšumą. Žmonių, 
kurie nesuprato, kad tai, ką vaikai užsiaugino, tą reikia ir 
palikti jiems. Tą sulaukėjusį žirgą aš susitvarkiau ir man 
tai buvo pamoka, kaip būti žirgų dresuotoju. Ir taip visi 
dirbo vienas kito labui. Ir šitie žirgai, jie visi yra mūsų 
dalis. Ir mes esam jų. O tai yra darna“, – dėsto vyras.

Kelionė iš sostinės į kaimą

Iš Vilniaus į Klausgalvų kaimą Liudas persikėlė gyventi, 
kai reikėjo slaugyti žmonos Bronytės mamą. Jai mirus, na-
mai liko be šeimininko ir Liudas kaip vienintelis žentas per-
ėmė seną sodybą: „Vilniuj jau buvo pakankamai atlikta, todėl 
galėjau bet kurią minutę pasitraukti ir niekas negriuvo. Čia 
mes esam daug arčiau gamtos nei Pavilny.“ 

Didelėse ganyklose dabar ganosi 25 žirgeliai, net 19 iš 
jų – grynakraujai, senovinės lietuviškos veislės žemaitu-
kai. Tarp jų ir pirmoji Liudo kumelė Klanė, kuri jau tris-
dešimtuosius gyvenimo metus skaičiuoja, ir pirmoji ku-
melaitė Klasika bei maištininkas Klarnetas, ką jau kalbėti 
apie nėščias kumeles, kurios vasarą atsives naujų kume-

liukų. Skirgiškėse, pas Liudo dukrą Kotryną, gyvena dar 
keturi žirgeliai, kurie vasarą sugrįžtą į Žemaitiją. 

Prisiminiau keliuką, kuriuo įvažiavome į sodybą ir ten 
stovinčią lentelę, nurodančią Žirgų gatvę. Pasidarė įdomu 
kaip ji ten atsirado. Seniau čia buvo A.Jucio keliukas ir ten 
toliau kaime yra A.Jucio gatvė. Žodžiu, kaime dvi gatvės, 
tokiu pačiu pavadinimu. Tai greitosios, gaisrinės ir žmonės 
pradėjo klaidžioti. 

„Ir mums vieną kartą reikėjo greitosios, o ji važinėjo po 
aną A.Jucio gatvę. Pasiskambinau pasiteirauti kur užtruko, o 
jie mane ir išpliekė ko iškart nesakiau, kad ta gatvė kur gyve-
na žirgai. Tai aš ir nuėjau aiškintis į miestą, kodėl dvi gatvės 
tokios pačios vienam kaime, o jie ir pervadino ten kur yra 
žirgai te bus Žirgų gatvė“, – prisimena Liudas.

Apie skautus ir Lietuvos ateitį

Visi galvoja, kad skautas yra sterilus, formalus žmogelis, 
kuris ką pasakys vadovas, tą jis ir padarys. „Nieko panašaus! 
Tai yra absoliuti kūryba ir galinga veikla. Galinga, nes aš pats 
galiu. Nieko be reikalo neprašau iš kitų ir pats galiu duoti. 
Skautas yra idealistas. Kuris mąsto ir stengiasi viską dary-
ti idealiai gerai. Jis yra žmogus, todėl jam gali nesisekti, bet 
turi siekti to, ką užsibrėžė. Tas procesas ir yra geriausia da-
lis. Mūsų organizacija yra nedidelė, todėl tai yra labai gerai. 
Mes lengvai randam kelią pas vienas kitą. Mano filosofija yra 
tokia, kad nereikia bijoti augti ir būti mažiems, nes mes visi 
esam labai arti vienas kito ir jaučiame ryšį“, – dėsto Liudas. 

Autorius: Otilija Juozapavičiūtė
Šaltinis: „Universiteto žurnalistas“

Raitijos skautai dalyvauja Tautinės stovyklos 
atidaryme Rumšiškėse (nuotrauka iš Facebook archyvų).
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Sausio 20 d. 2018 m.  ,,Saulučių” draugovės paukštytės 
įsigijo Spaudos Megėjos specialybę. Rudašlipsės vadovės 
sesės Gitana Variakojienė ir Danutė Audiejaitienė supa-
žindino paukštytes su įvairiais lietuviškais laikraščiais ir 
žurnalais. Paukštytės pasakojo kad labiausiai mėgsta skai-
tyti lietuviškas knygas, ypač pasakas apie ,,Kake Make” 
(autorė Lina Zutautė) ir ,,Ragana Lilę (autorius Knister). 
Jos apsidžiaugė pamačiusios ,,Skautų Aido” žurnale savo 
nuotraukas ir sueigos aprašymus ir norėjo vėl įteikti me-
džiagą spaudai. Sesės Gitana ir Danutė prašė kiekvienos 
ištraukti atspausdinta lietuvišką žodį iš kibirėlio. Varto-
jant tuos žodžius, kiekviena skiltis turėjo sukurti pasaką.  
Rudų Šuniukų, Voveraičių, Vienaragių skiltys sukūrė savo 
pasakas iš išrinktų žodžių. Voveraičių, Vienaragių, Rudų 
Šuniukų ir Meškėnų skiltys skaitė sukurtas pasakas ir  vi-
sos buvome nustebintos paukštyčių kūrybingumu, o jos 
didžiavosi savo gudrumų.  

Šios paukštytės gavo Spaudos/ Knygu Megėjos speci-
alybę: Ilona Kudirka, Veronika Gecevis, Gabia Audiejai-
tis, Gabrielė Zaukas, Paulina Matukaitė, Lina Audiejaitis, 
Aleksandra McCann, Gabija Radcliffe, Carolina Mincevi-
čius, Adelė Zalnierius, Danielė Saudargas, Paulina Petkus, 
Karina Khan, Evelina Gecevis, Greta D’Agostino ir An-
dreja Variakojis. 

S.fil. Julija Kudirkienė

Nuotraukos Saulutės draugovės.

Spaudos mėgėjos specialybė
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Stovyklautojo knygelė
xxxxxxx
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Skautas vytis Vilius Buntinas jau 10 metų skautauja nuo 
vilkiuko iki skauto, prityrusio skauto ir skauto vyčio. Jis taip 
dalyvauja BSA programoje ir prieš kelias savaites apgynė 
savo projektą ir norus tapti Eagle Scout – buvo jo apklausi-
nėjimas (Eagle Board of Review), paskutinis žingsnis prieš 
tampant Eagle (Ereliu) skautu. Eagle turi atkakliai pereiti 
daug laipsnių ir pakėlimų, daug atsakingų vadovavimo parei-
gų, užsidirbti bent 21 specialybę  ir suplanuoti ir įgyvendinti 
projektą kuriame dalyvauja savanoriai. Yra maždaug 350 rei-
kalavimų tapti Eagle skautu. „Man buvo labai malonu dirbti 
su Viliumi nuo to laiko kai jis buvo mažas vilkiukas. Aš juo 
labai didžiuojuos.“ (Eagle skautų vadovo Roberto Vito žo-
džiai po Eagle Board of Review/apklausinėjimo.)

Viliaus, norėdamas paminėti Lietuviškosios Skautybės 
100metį, savo projektui sukūrė ir pastatė atminimo pamin-
klą Lietuvių tautinėse kapinėse. Kapinės paaukojo sklypą ir 
cementinį pamatą, o akmenį paaukojo paminklų dirbtuvė. 
Brolis Vilius sukėlė lėšas pardavinėdamas vėliavas ir prašy-
damas aukų, kad galėtų sumokėti už raidžių ikalimą ir gra-
vitūrą. Paminkle įrašyta skautų malda Ateina naktis, kitoje 
pusėje pagerbtas a.a. Miško Brolių steigėjas brolis Juozas Šal-
čiūnas (Uosis).  Viliui padėjo kapinių ir Lituanicos tunto są-
vanoriai, turbūt 20 žmonių iš viso. Pats Vilius buvo projekto 
vadovas, nes tai yra BSA reikalavimas, kad Erelis kandidatas 
projektui vadovautų. Lėšų telkimas prasidėjo rugsėjo mėn. 
Sklypas buvo paruoštas ir cementas piltas rudenį, o pastaty-
tas kovo mėn. Paminklas buvo pašventintas gegužės 28d. per 
kapų puošimo dieną. Jį pašventino vysk. Hansas Dumpys.

Sveikiname brolį Vilių atlikus tokį svarbų ir garbingą pro-
jektą. Nauju ereliu ypač džiaugiasi tėveliai, brolis ir sesuo, 
Mažosios Lietuvos  veikėjai seneliai Buntinai, Lituanicos 
tunto vadovai draugininkas ps. fil. Linas Kelečius ir v.s. fil. 
Robertas Vitas bei visas Lituanicos skautų tuntas.

 

Nuotraukos – 
Eagle Board of Review – 

Roberto Vito, 
kapinėse Ramunės Lapas.

Vilius Buntinas

Paminklo antra pusė, 
prisimenant brolį Uosį.

Viliaus Buntino sukurtas 
paminklas.

Fil. Vs Robertas Vitas, Eagle kandidatas Vilius Buntinas ir jo 
tėvelis Miško Brolis ps. Arūnas Buntinas.

Kapinėse su tėveliais ir broliu bei sese prie paminklo Lietuvių 
tautinėse kapinėse.

Vysk. Hansas Dumpys laimina paminklą.

Po apklausos iš k: BSA vadovas Dave Leahy, Vilius Buntinas, 
lietuvių skautų draugininkas Linas Kelečius, Arūnas Buntinas, 
ir BSA vadovas Pat Troy..
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Oro skautas, skautas vytis kandidatas Antanas Petraitis 
yra gimnazistas ir licencijuotas komercinių bepilotinių or-
laivių (BO) lakūnas.  BO yra orlaivis be įgulos, kurį galima 
valdyti nuotoliniu būdu.  Daug mėgėjų skraido BO, bet br-
olis Antanas įsigijo sertifikatą iš JAV Federalinės aviacijos 
administracijos (FAA) kuris duoda jam teisę skraidydamas 
užsidirbti algą.

Brolis Antanas pradėjo skraidyti BO būdamas 15 metų 
amžiaus.  Jam patiko skraidyti ir fotografuoti savo namus, 
šeimą ir draugus.   Netrukus jis rimtai pradėjo svajoti apie 
skraidymą ir kartu su savo tėvu nusprendė paversti hobį į 
verslą.  Tačiau prieš jis galėjo uždirbti atlyginimą, Antanui 
reikėjo gauti FAA licenciją.  Pasimokinęs reikalavimus jis 
išlaikė 60 klausimų aeronautikos žinių testą ir išėjo Trans-
porto saugos administracijos patikrinimą prieš gaudamas 
savo pažymėjimą.

Šeimos verslo pavadinimas yra „Pegasus Photography, 
LLC” Virdžinijos valstijoje (http://www.pegasusphotogra-
phyllc.com).  Brolis Antanas skraido „DJI Mavic Pro” ke-
turių propelerių sraigtasparnį su skaitmenine vaizdo kam-
era.  Dauguma klientų yra nekilnomojo turto srityje, kurie 
prašo Antano nufilmuoti pastatus ir kiemus.  Antanas paa-
iškino, “Aš suplanuoju ką reikės nufilmuoti iš anksto, kad nu-
vykęs į paskirtą vietovę galiu atkreipti dėmesį į skrydžius ir 
filmavimą.  Praleidžiu apie 20 minučių filmuodamas vietovę.  
Vėliau redaguoju filmą ir pridedu muziką. Galutinis produk-
tas yra 1-2 minučių vaizdo įrašas.“

Brolis Antanas siūlė tiems kurie domisi skraidyti BO pat-
yrinėti galimybes ir nutarti ko tikise iš užsiėmimo.  Mėgė-
jams nereikia JAV FAA sertifikato ir jie gali suprojektuoti ir 
pasistatyti BO savo namuose ir mokyklose, lenktyniauti ir 
varžytis tiksliu maršruto skraidymu.  Profesionalai vis plačiau 
naudoja BO įvairiose srityse, pvz. patikrinti naują statybą ir 
esamus statinius; žemės ūkyje - pasėlių ir gyvulių stebėseno-
je; paieškos ir gelbėjimo, policijos, gaisrų gesinimo ir karinės 
paskirties paslaugose; ir produktų ekspreso pristatyme.

Dėkojame broliui Antanui, kad pasidalino savo patyr-
imu su „Skautų aido“  skaitytojais ir linkime jam sėkmės.  
Skrisk atsargiai!

Air scout and rover candidate Antanas Petraitis is a 
high school student and a licensed commercial pilot of 
unmanned aircraft systems (UAS), often called drones. A 
UAS is an aircraft without a human pilot onboard and is 
controlled by an operator on the ground.  Many people fly 
drones as a hobby, but Antanas has a Remote Pilot Cer-
tificate from the Federal Aviation Administration (FAA) 
which allows him to earn money while flying.

Antanas began flying drones when he was 15 years old.  
He enjoyed flying and taking pictures of his home, fam-
ily, and friends.  Soon he was serious about flying, and 
in partnership with his father, decided to turn the hobby 
into a business.  But before he could earn a paycheck, An-
tanas had to get an FAA license.  He studied and passed a 
60-question aeronautical knowledge test and underwent a 
Transportation Safety Administration security screening 
before receiving his certificate.

The family business is called Pegasus Photography, LLC 
based in Virginia (http://www.pegasusphotographyllc.
com).  Antanas currently flies a DJI Mavic Pro quadcop-
ter with a digital movie camera.  Much of the business 
is involved in filming real estate.  Antanas explained “I 
work out what shots I need ahead of time, so I can focus 
on flying and filming when I get on site.  I spend about 20 
minutes filming at a location.  Afterwards I edit the film 
and add music.  The final product is a 1-2 minute video.”

Antanas suggested that people interested in flying 
drones research the options and decide what they want to 
do.  Recreational flying, which does not require an FAA 
certificate in the USA, includes designing and building 
drones at home or school, racing, and precision flying.   
At the professional level the use of drones is growing in 
new construction and inspection of existing structures; 
agriculture - crop and livestock monitoring; search and 
rescue, law enforcement, firefighting and military appli-
cations; and product express shipping and delivery.

We thank Antanas for sharing his experience with 
Skautų Aidas readers and wish him success in pursuing 
his dreams.  Fly safe!  

Lakūnas Antanas Petraitis – 
Professional Pilot 

ORO SKAUTAI p.s.v. fil. Tomas Dundzila, 
skyriaus redaktorius
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 IŠĖJUSIEJI ANAPILIN...

In memoriam v.s. Romas Fabijonas
xxxx – xxxx

Alė Namikienė

„Sudiev Tautine, sudiev stovyklos...” – rašė v.s. Romas 
Fabijonas savo paskutiniajame laiške balandžio mėn. v.s. 
Antanui Saulaičiui SJ į Vilnių.

Vilkiuko įžodžiu 1938 m. Mažeikiuose pasižadė-
jęs „Mylėti Dievą ir Tėvynę”, kaip prityręs skautas vytis 
tarnaudamas sulaukė Lietuviškosios skautybės šimtųjų 
metų. Tik nebesulaukė X Tautinės stovyklos... Išlydim 
Romą Fabijoną – mūsų Brolį, pasišventusį vadovą, tylų 
bendradarbį.

Romas Fabijonas gimė Mažeikiuose 1931 m. birželio 
11 d., mirė 2018 m. birželio 22 d. Čikagoje baigęs mokslą, 
Romas buvo elektrotechnikos inžinierius. Liūdesy lieka 
žmona s. Rita Dabulevičiūtė-Fabijonienė, dukros Judita ir 
Silvija, sūnūs Povilas, Andrius ir Bronius bei jų šeimos.

Po Antrojo pasaulinio karo 1945 m. Vokietijoje buvo 
atkurta lietuviškoji skautija, kurioje Romas davė skauto 
įžodį, ir 1947 m. kaip lietuvių skautų reprezentacinio vie-
neto narys dalyvavo Pasaulio skautų Jamboree Prancūzi-
joje. Skautu vyčiu tapo dar Hanau, Vokietijoje 1949 m. ir 
tais pačiais metais atvykęs į Čikagą, sušaukė steigiamą-
ją skautų vyčių sueigą, parašydamas skelbimą „Drauge”. 
Daugelį metų v.s. Romas Fabijonas buvo skautų „Lituani-
cos” tunto (Čikagoje), vadijoje, tuntininko pavaduotoju, 
draugininku, stovyklų vadovu, skautų vyčių „Plk. J. Ša-
rausko” draugovės, būrelio ir židinio vadu.

Lietuvių skautų brolijos (LSB) vadijoje 1970–1975 m. 
buvo skautų vyčių skyriaus vedėjo pavaduotoju ir vedėju, 
1973 m. Jubiliejinėje stovykloje – skautų vyčių pastovyklės 
viršininku. Trejas kadencijas, 1976–1984 m. brolis Romas 
buvo LSB vadovų lavinimo skyriaus vedėju, „Ąžuolo” mo-
kyklos stovyklų viršininku 1977 m. Rake, 1978 m. VI Tau-
tinėje stovykloje, 1980 m. Romuvoje, Kanadoje, 1981 m. 
Australijoje.

V.s. Romas Fabijonas du kartus buvo Lietuvos skautų 
sąjungos (LSS) vadovybės rinkimų Korespondencinio su-
važiavimo pirmininku ir vėliau prezidiumo nariu. Daly-
vavo LSS archyvo-muziejaus darbuose ir visą dešimtmetį 
buvo ypatingas „Skautų aido” bendradarbis (mokė, ruošė, 
gelbėjo darbe su kompiuteriu). 2008 m. apdovanotas LSS 
Geležinio Vilko ordinu.

* * *
Daugelį metų kartu dirbus įvairiuose skautiškuose dar-

buose, neužmirštamos lieka dienos, kai daugumą stovy-
klų ir švenčių palydėjo Romo žmonos – sesės Ritos eilės. 
Jas kompiuterin įrašydavo Romas ir, siųsdamas „Skautų 
aidui”, vis pridėdavo kokią savo pastabą, iš kurių dažnai 
būdavo – „čia ir vėl mano mūza”. Su meile ir pagarba Ro-
mui ir Ritai, dalinuosi „Skautų aide” 2013 m. paskelbtas 
Ritos mintis iš eilėraščio „Ruduo”:

Neseniai linksmai dainavom,
Kai stovykloje žygiavom,
O dabar tik atminty
Jubiliejus mūs širdy...

Nuoširdžiai visus mylėkim,
Savo artimui padėkim,
Nes po metų, po kitų
Praretės būrys draugų.  
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