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“Skautų aidą” maketuoja Skaistė Bosas

„Skautų aidą” spausdina Cushing Press, Chicago, IL 

„Skautų aidui“ straipsnius, nuotraukas, pranešimus, 
žaidimus atsiuntė, ir įvairiai talkininkavo bei padėjo:  
Nida Petronienė, Chicago, IL; Donatas Ramanauskas, 
Chicago, IL; Tomas Dundzila, Eliot, ME; Vladas Ge-
dmintas, London, UK; Ieva Brogienė, Vilnius, Lietu-
va; Tomas Broga, Vilnius, Lietuva; Eglė Garrick, Dar-
win, Australija; Vytenis Kirvelaitis, Chicago, IL; Maya 
Chiapetta, Columbia, SC; Gabrielė Gedo, Williams-
town, Mass., (šiais metais ji atlieka ,,study abroad“- 
tai šį semestrą ji gyvena Granadoje, Ispanijoje); Ina 
Petokas, Los Angeles, CA; Sigutė Mikutaitytė-Miller, 
Los Angeles, CA; Karina Cicėnienė, Chicago, IL; Vida 
Skilandžiūnienė, Toronto, ONT, CA; Alė Namikienė, 
Chicago, IL; Vilius Dundzila, Chicago, IL; Judie Urba 
Hoch, Chicago, IL; Rūta Lemon, Toronto, ONT, CA; 
Matas Gayauskas, Los Angeles, CA; Facebook-o Tau-
tinės Stovyklos puslapis

Ir trečia dešimtoji tautinė stovykla jau praeityje. 
Sėkmingai praėjo XTS stovykla Rako miškuo-
se, Custer, MI., kur dalyvavo daugiau negu 700 
skautų iš Amerikos, Kanados, Lietuvos, Austra-
lijos, Prancūzijos ir Šveicarijos. Paskaitykite kai 
kuriuos prisiminimus ir pažiūrėkite nuotraukas 
– buvo tikrai smagi stovykla. Ir aš ten buvau, li-
monadą gėriau, saulėje stovėjau, Rake pasilsėjau... 

Ačiū Skaistei už įdėtą darbą ir atnaujintą Skautų 
Aidą.  O kad Skautų Aidas ir toliau būtų toks įdomus 
– man reikia Jūsų pagalbos – toliau siųskite rašinė-
lius, straipsnius, nuotraukas, piešinėlius, nuomones ir 
pastabas.

Skautų Aido leidimą remia 
Lietuvių Fondas.

Viršelių nuotraukos: 

Viršelyje: 
XTS Stelmužės pastovyklės vyčiai prie ir ant savo pa-
statytų vartų ir tilto 
(nuotrauka Mato Gayausko)

Antras viršelis: 
XTS vyr. skautės ir vyr. skautės kandidatės prie plia-
žo ruošiasi maudymosi laikotarpiui. (nuotrauka Mato 
Gayausko)
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Lietuvių Skautų Sąjunga skelbia
Lietuvių Fondo Prel. J. Prunskio Vardinio Fondo

RAŠINIŲ KONKURSĄ
Už rašinius religinėmis 

ar kitomis charakterio ugdymo temomis

1918 –2018
ŠIMTAS METŲ LIETUVAI

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTIJOS ŠIMTMETIS

PAGAL SKAUTŲ SKYRIUS:

 6 – 10 m.   jaunesnieji skautai/skautės, bebrai, ūdrytės:
                    200 žodžių arba piešinys (8 ½ x 11, A 4) ir 100 žodžių

11 – 14 m.  skautai/skautės, jūrų jauniai/jaunės:
                250 žodžių arba piešinys ir 150 žodžių

14 – 16 m.  prityrę skautai/skautės, jūrų skautai/skautės
                    300 žodžių

17 – 23m.   vyresnės skautės/vyčiai, budžiai/gintarės, akademikės/ai skautės/skautai
                500 žodžių

Rašiniai gali būti eilėraštis/eilėraščiai, pasakojimas, tema, malda, giesmė su religine ar kita 
charakterio ugdymo tema. Pageidautina rašyti lietuviškai, bet rašiniai anglų kalba bus priimti. 

Konkursas baigsis 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Premijos bus įteiktos kitų metų pradžioje. 
Premijos: kiekviename skyriuje pirma vieta $200, antra vieta $100, trečia vieta $50. 
Dalyviai turi būti LSS nariai. Dalyviai siunčia savo medžiagą LSS-Prunskio@att.net

Galimos temos:
Mūsų papročiai ir tradicijos

Kaip mūsų papročiai ir tradicijos vaizduojami lietuviškame skautavime ir mano gyvenime
Mano skautiškiausias išgyvenimas

Gerasis darbelis ir tarnavimas artimui
Lietuvaitė/lietuvis mieste ir stovykloje

Lietuvos ir lietuviškosios skautijos šimtmetis
Šimtmetis - Ko linkiu lietuviam skautam ir skautėm 

Jei gyvenčiau Lietuvoje, aš ...
Mano skautė vadovė/ skautų vadovas

Mėgstamiausios mūsų dainos
Kaip aš išmokau... [virti, rankdarbių, dainų, stovyklauti, plaukti, apie gamtą...]

Lietuviški rankdarbiai namie ir stovykloje 
Mūsų [skiltis, valtis, būrelis, draugovė..]

Lietuviški papročiai mūsų šeimoje
Aš Lietuvoje negimęs/negimusi, ten neaugau, bet save laikau lietuviu/lietuvaite.....

Kodėl esu skautas/skautė.....
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Ką tik pasibaigus Devintajai Tautinei Stovyklai 2008m. 
Camp Manatoc (Ohio) BSA (Boy Scouts of America) stovy-
klavietėje,  prasidėjo snibždėjimai “Kur Bus Dešimtoji Tauti-
nė Stovykla?”  Po penkių metų LSS vėl sugrįžo į Camp Ma-
natoc švęsti 95 metų LSS sukakti.  Vėl kilo klausimas, dabar 
jau rimčiau, kur bus Tautinė Stovykla už penkių metų?  Nors 
Camp Manatoc stovyklavietė didelė, graži, su visokiausiais 
patogumais, nejaugi LSS trečią sykį grįžtų į tą pačią vietą?  
Prasidėjo rimti pasitarimai tarp Čikagos apylinkės vadovų, 
tuntininkų ir Rako Administracijos.  Pirmas posėdis aptarti 
XTS jau įvyko 4/15/2013.  Tame posėdyje pasiūlymas ruoš-
ti XTS (XTS – Dešimtoji Tautinė Stovykla) Rako Stovykloje 
buvo tentatyviai priimtas.  Neužilgo po to pirmojo susitiki-
mo buvo kreipiamasi į Gintą Taorą, kuris tuo metu buvo LSS 
Tarybos Pirmininkas.  Ilgai nelaukęs, jis Rako Administra-
cijai pristatė dokumentą “Stovyklavietės Paieška”, arba RFP 
(Request for Proposal) kuris buvo vartojamas besiruošiant 
2013 Jubiliejinei Stovyklai.  Po to, apibudinome kokie di-
džiausi Rako stovyklavietės trūkumai.  Bendrai apskaičiavo-
me kokios išlaidos būtų reikalingos pagerinti, pataisyti įvai-
rius pastatus ir įrengimus.  Tolimesnės diskusijos nutrūko 
ilgesniam laikui, ir tik buvo atnaujintos rudenį 2014m.  Tuo 
metu buvo įsteigtas RALSK, t.y., Rako Atnaujinimui Lešų 
Sukėlimui Komitetas: 

Robertas Vitas
Vytenis Kirvelaitis
Linas Liubinskas
Donatas Ramanauskas
Nora Sugintaitė
Jurgis Riškus
Juozas Kapačinskas

Pirmi keturi išvardinti vel nagrinėjo “kiek viskas kai-
nuos?” Apytikriai buvo apskaičiuota $250,000 apiimant pa-
čius stambiausius projektus, būtent:

• Nauja prausykla Aušros Vartų pastovyklėje
• Lituanicos prausyklos remontavimas
• Aušros Vartų virtuvės atnaujinimas
• Lituanicos virtuvės atnaujinimas
• (vėliau pridėjome naują virtuvę Nerijos pastovyklėje)

RALSK kas 1-2 mėnesius sušaukė posėdžius. Posėdžiuo-
se dalyvavo ne tik RALSK nariai, bet ir Rako Administraci-
ja, įskaitant 3 tuntininkai bei jų igaliotiniai ir kiti asmenys 
interesuoti Rako atnaujinimu ir ateities išlaikymui.  Dar 
net nežinant ar Rakas bus LSS Tarybos parinktas surengti 
tautinę stovyklą, šokom prie lėšų sukėlimo darbu.  Suda-
rytas trumpas sąrašas, kuriame surašyti busimieji didesnių 
sumų aukotojai.  Pirmoji auka, $50,000 iš Gražinos Liau-
taud, davė visiems vilčių.  Skautas Algis Strikas irgi tuoj 
pat paaukojo $10,000.  Neužilgo susidarė saujelė aukotojų 
kurie po $10,000 pažadėjo, ir neužilgo jau buvo $100,000.  
Labai didelę paramą davė Lietuvių Fondas, kuris tarp 2014 
ir 2018 paskyrei apytikriai $100,000 stovyklos pagerinimo 
darbams ir projektams. Vydūno Fondas taip pat parėmė 
stovyklą. Robertas Vitas suruošė 2-3 pašto siuntimus kas 
met, iš kurių sulaukėme daugelį mažesnių aukų, kurios su-
dėjus kartu, sudarė gražią sumą.  Du syk  (2016 ir 2018) 
“Bičių Būrelis” paruošė “Krupniko ir Kugelio” vakarus, o 
2017m. sėkmingai buvo surengtas “Mardi Gras” vakaras 
(pagrindinis organizatorius: Justinas Andriušis, su visų 
tuntų pagalba).  Kiekvienas renginys pelnėjo virš $10,000, 

Rako Stovyklavietės Paruošimas Dešimtajai 
Tautinei Stovyklai 2018m.

Darbo savaitgalio savanoriai.

Darbo savaitgalis liepos 12d.
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ir gal net svarbiau, davė progą visuomenei, ir ypač Rako 
mylėtojams, susitikti, pabendrauti ir kalbėtis, diskutuoti ir 
prisiminti mūsų stovyklavietę.

Skautas Vytis Linas Liubinskas suorganizavo vajų kur 
žmonės paaukoję $250 ar daugiau dolerių galėjo nupirk-
ti “plytą”.  Ant tos plytos buvo išgraviruotas trumpas įra-
šas su vardais, pagerbimais ir t.t.  Visos plytos tada buvo 
sudėtos aikštelėje kuri apsupo Rako Stovyklos paminklą, 
netoli stovyklos įvažiavimo.  Kaziuko Mugės metu, buvo 
“Vis Budėsime! The Campaign for Camp Rakas” stalas, o 
ant scenos už stalo buvo įrengta maža “Rako stovyklavietė” 
su palapine ir suolelias, pritraukti mugės lankytojų dėme-
sį. 2016, 2017 ir 2018 metų Kaziuko Mugės virtuvės pelnas 
irgi buvo skirtas Rako Stovyklai.  Gal vienas iš įdomiausių 
lėšų sutelkimo pramogų buvo “Run for Rakas 5k” bėgimas, 
suruoštas 2017m. lapkričio mėnesį.  Įvykis pritraukė ne-
mažai bėgikų, savanorių ir aukotojų.  Ačiū broliui Ričardui 
Chiapetta ir sesei Danutei Navickienei už organizavimą ir 
visiems jų pagelbininkams. 2016m. Sesės Alė Namikienė ir 
Sofija Jelionienė paruošė leidinėlį “Per Skautybę - lietuvy-
bei” kurią pardavinėjo ir skirė pelną Rako Stovyklai, taip 
pat stambesnės aukos iš sesės Alės ir Dalės Gotceitienės. 
Gal ir liūdna paminėti, bet beruošiant stovyklavietę per 
tuos keturius metus, išėjo namo nemažai mūsų skautinin-
kų, skautininkių.  Jų šeimos dažnai prašė kad aukos būtų 
skirtos mirusių vardu Rako stovyklai.  Taip pat sulaukėm 

gražios paramos ($30,000) iš rėmėjos Clevelando Skaučių 
vardu, skirta ypač Aušros Vartų prausyklos statybai. Taigi, 
lėšos sukeltos įvairiais būdais, pakakankamai padengti vi-
sus stovyklos pagerinimimus ir pastatų statybai. 

2014m. rugsėjo mėnėsį, LSS formaliai išdalino Stovy-
klavietės Paieškos formą, kuri turėjo būti įteikta nevėliau 
2015m. kovo mėn. 1d. Formoje randasi ilgas sąrašas klausi-
mų, kurie tyrė detales apie siūlomą stovyklavietę. Kaip bus 

Darbo savaitgalis liepos 24 – skautai savanoriai.

Brolis Donatas naujai atnaujintoje laužavietėje.
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maitinami stovyklautojai?  Ar yra pakakanmai prausyklų?  
Ar užteks karšto vandens? Koks stovyklavietės apdraudi-
mas?  Kur bus galima plaukti?  Ir daug, daug kitų klausimų. 
Prieš pildant jau buvo reikalingą užtikrinti kad bus šeimi-
ninkų, sargyba ir priežiūrą prie ežero.  Be abėjonės Saulius 
Šoliūnas sutiko būti vyriausiu šeimininku, Arūnas Bunti-
nas sargybos viršininku, Audrius Remeikis iškylų vadovu 
ir Vilija Kielienė vandens pakrančių viršininke. Pildant 
formą, klausimai buvo atvirai atsakyti, įskaitant kad ko 
trūko tuo metu bus iki XTS paruošta, įrengta.  LSS Taryba 
2015m. spalio mėn. 3d. balsavo teigiamai (iš 17 balsų: 10 
taip, 7 ne) ruošti Dešimtąją Tautinę Stovyklą Rako Stovy-
klavietėje 2018m.

Pries 2015m. dalyvavimas darbo savaitgaliuose Rake 
buvo silpnas.  Ačiū Audrai ir Arui Lintakams, Jurgiui Augiui, 
Ginučiui Matučiui, Romui Česui ir Aleksui Rimeikai kurie 
ilgus metus beveik pavieniai atidarydavo stovyklą pavasarį, 
uždarydavo rudenį ir darė įvairius pataisymus, kiek sąlygos 
ir lėšos leisdavo.  Pradedant 2016m. pavasarį, jau kai visi ži-
nojo kad XTS bus Rake ir kiek darbo reikėjo atlikti, dalyvių 
skaičius pradėjo smarkiai augti.  Gegužės mėn. graži grupė 
skautų vyčių iš Toronto atvažiavo ir labai padėjo su miško 
valymo darbais.  Visi yra patyrę grandininių pjūklų varto-
tojai.  Prieš kiekvieną savanorių savaitgalį, projektų sąrašas 
buvo sudarytas ir surušuotas: kokie svarbiausi darbai ir kas 
geriausiai gali juos atlikti.  Po kiekvieno savaitgalio, sąrašas 
buvo patikrintas, užbaigti darbai sužymėti, nauji darbeliai 
pridėti ir diskutuojami sekančiame Rako Administracijos/
RALSK posėdyje.  2016m. gegužės mėnesį, Rako stovyklo-
je apsilankė LSS Tarybos Pirmininkė sesė Rūta Lemon, bei 
kiti LSS pareigūnai, apžiūrėti stovyklavietę ir pasidalinti 
minitmis ir komentarais. Buvo rūpesčių: ar stovyklavietė 
laiku bus paruošta? Iš viso 2016m. įvyko  4-5 savanorių 
savaitgaliai.  2017m. gegužės mėn. vel prasidėjo savanorių 
savaitgaliai. Vėl atkeliavo skautai vyčiai miškininkai iš To-
ronto ir tęsė miško valymą, ypač Aušros Vartų rajone, kur 
buvo pramatyta steigti XTS Seserijos pastovyklę.  Prasidėjo 
pastatų atnaujinimas, tvarkymas, dažymas, nevartoto turto 
panaikinimas, aukojimas kitoms vietinėms šalpos organi-
zacijoms.  Projektų sąrašas begalinis, bet entuziazmo juos 
atlikti tikrai nepritrūko.  Iš viso 2017m. įvyko 6-7 savano-
rių savaitgaliai.  Pagaliau, 2017m. rudenį buvo pasamdyti 
statybininkai. Didžiausias projektas: nugriauti ir pastatyti 
naują prausyklą Aušros Vartų pastovyklėje ir išremontuoti 
prausyklą Lituanicos pastovyklėje.  Abiejų pastatų statybą 
ir remontavimą suprojektavo architektai Albertas Kerelis 
(LSS Vyriausias Skautininkas) ir jo žmona Lilija Gelažytė 
Kerelienė (LSS Tarybos Iždininkė).  Sesė architektė Krista 
Weir suprojektavo Nerijos naują valgyklą, statybą pradėta 
rudenį 2016m.  2017m. rugsėjo mėnesio pradžioje, per La-
bor Day savaitgalį suvažiavo netoli 70 svanorių. Per vieną 
savaitgaį buvo įrengta nauja pagrindinė laužavietė, amfi-
teatras, su patogiais suolais, pastatyti iš nupjautų medžių 

kelmų ir lentų.  Apskaičiuota, kad virš 600 žiūrovų galėtų 
sutilpti patogiai.  Iš viso, 2017m. įvyko 6-7 savanorių sa-
vaitgaliai. 2018m. pradžioje nekantriai buvo laukiamas pa-
vasario sezonas.  Liko dar daug uždavinių ir statybos iki 
XTS. Pradedant gegužės mėn. pradžioje iki pat XTS ati-
darymo dienos, įvyko 9 “oficialūs” savanorių savaitgaliai;  
čia kelioms savaitėms prisidėjo pasišventę savanoriai, ypač 
Aleksas Rimeika, Romas Česas, Petras Remeikis ir Jonas 
Ruikis,  kurie ištisai dirbo atlikti svarbiausius projektus.

Pradedant 2016m. ligi XTS atidarymo dienos, netoli 200 
savanorių atkeliavo į stovyklą padėti su stovyklos paruoši-
mu. Iš tų dviejų šimtų apie dvidešimts sudarė branduolį, 
atvažiuodami į beveik kiekvieną savanorių savaitgalį.  Jų 
tarpe: Aras Lintakas, Vytenis Lietuvninkas, Taiyda Chi-
apetta, Jonas Ruikis, Petras Remeikis, Edis Leipus, Linas 
Orentas.  Specialią pagalbą suteikė Dainius Petronis (AV ir 
Lituanicos virtuvių remontai), Andrius Rasutis (ambulato-
rijos remontai), Audrius Viktora (Lituanicos prausyklos re-
montai), Aldis Liubinskas ir Andrius Račkauskas (elektros 
laidų sutvarkymas). Ypatingas ačiū šeimininkėms (Audrai 
Lintakienei, Renatai Borucki, Gilei Liubinskaitei ir jų pava-
duotojoms) kurios paruošė skanius, sveikus patiekalus, kad 
kiti savanoriai galėtų be pertraukimų dirbti.

Paskutinios mintys.  Reikia visuomet prisiminti kad 
stovykla yra pagrindinai mūsų lietuviškam jaunimui.  Kar-
tais lengva pamiršti tą tikslą kai taisome elektrą, atkemšam 
vamzdžius, dažom sienas, valom šiūkšles, genėjam me-
džius, džiovinam palapines, organizuojam inventorių ir t.t.  
Svarbu ne tik kad stovykla būtų graži, bet kad stovyklą būtų 
ta ypatinga, jauki vieta skautams (jaunesniems bei pagy-
venusiems) susiburti, susikaupti ir pasisemti ką galime tik 
gamtoje būdami rasti ir patirti.

Donatas Ramanauskas

Birželio 10 darbo savaitgalio darbininkai.



RUDUO 20187

XTS, kaip mielai buvo vadinama Dešimtoji LSS Tau-
tinė Stovykla, gali būti apibudinta šiuo vienu sakiniu:   
Tautinė stovykla sušaukė visus 

 Nuo brolio Donato vizijos kad XTS turėtų įvykti Rako 
miškuose iki to momento kai paskutinis stovyklautojas 
atsisveikino ir peržengė stovyklos vartus grįžti į namus,  
XTS šaukė mus, Lietuvių Skautų Sąjungos narius, į talką.  

Nuskambėjo mantros „grąžink skolą“ ir „Tarnauk“
O atsiliepimas - nuostabus!  
Pirmiausias atsiliepimas buvo LSS Tarybos patvirtini-

mas kad  Dešimtoji Tautinė Stovykla bus ruošiama Rako 
stovyklavietėje.   Po to prasidėjo lėšų rinkimai,  LSS Pir-
mijos darbai ir Rako stovyklavietės atnaujinimas.

Duosnumas įveikė darbus.  Darbo savaitgalio dalyvių 
skaičius Rake kas kartą didėjo.  Ir ne tik Čikagos, bet ir 
kitų rajonų skautai ir skautės atsiliepė į šaukimą.

FaceBooke sekėme Rako atnaujinimą: išdažytos patal-
pos, dvi naujai pagerintos virtuvės, nauja laužavietė ir vė-
liavų aikštė, sutvarkytos seniai nenauduotos pastovyklės, 
ir pastyta nauja Nerijos pastogė ir Aušros Vartų toiletų 
pastatas.    

LSS Vadovybės suruošta programa, vadovų pakvieti-
mai ir pravesta registracija užtikrino XTS pasisiekimą.

 Stovyklai prasidėjus, žavėjomės kokius kokybiškus už-
siėmimus stovyklautojams suruošė  ir pravedė mūsų ta-
lentingi skautai: menas, archery (šaudymas iš lanko), high 
ropes course,  laikraštėlis “Malka”, iškylos, būriavimas. 
Aušros Vartų ir Lituanicos patalpose ir lauko virtuvėse 
dirbančios kulinarijos komandos; multi-disciplinų medi-
kų ambulatorija; bei ežero pakrantės talkininkai; ir Ūkis 
su slaptingais „super powers“ įrodė kad mūsų nariai gali 
patys tvarkytis ir pravesti stovyklą. 

Stovyklauti, tarp mūsiškių, lietuviškoje aplinkoje... 
tai geriausia skautiška mokykla .

 
s. fil. Nida Petronienė

  XTS dalyvė

Tautinė stovykla sušaukė visus

Atgimė tėvynė, žodžiai V. Bražėno, muzika Br. Jonušo – Antro-
sios tautinės stovyklos daina.

Malka – stovyklos laikraštėlis.
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Šie metai ypatingi ne tik tuo kad Lietuva šventė 100 metų 
nuo nepriklausomybės paskelbimo, bet taip pat kad,  lietuviai 
skautai šventė lietuvškosios skautybės šimtmetį. Paminėti ir 
įamžinti šį didingą jubiliejų buvo suruoštos trys skautų tauti-
nės stovyklos, skirtingose pasaulio šalyse ir miestuose. Pirmoji 
stovykla vyko Melbourne, Australijoje, sausio 2-12 dienomis; 
toliau Laužų Karta tautinė stovykla Rumšiškėse, Lietuvoje, 
liepos 14-21 ir paskutinė buvo XTS Custer, MI Amerikoje, 
nuo liepos 29 iki rugpjūčio 8 dienos. Visose trijose tautinėse 

TRYS TAUTINĖS STOVYKLOS 2018

Skautų šimtmečio metų laukėme labai ilgai. Pamename 
kaip dar 2013 m. rudenį pradėjome kalbėti su LSS apie tai, 
kaip minėsime skautų šimtmetį Lietuvoje ir išeivijoje. Nera-
šyta taisyklė buvo, kad bent viena skiltis iš kiekvienos šalies 
aplankys visas tris vykstančias stovyklas. Net nesvajojome, 
kad toje skiltyje būsime ir mudu. Nors šimtmečio metai dar 
nesibaigė, bet mes jau gyvename prisiminimais apie praėju-
sias tris stovyklas. Visos trys jos buvo labai skirtingos, pra-
dedant nuo to, kad buvo skirtinguose pasaulio kraštuose. 
Stovyklose dalyvavo skirtingas dalyvių skaičius, pradedant 
nuo 210 ir baigiant 3300, tačiau visi dalyviai buvo skautai ir 
vedini vienos skautiškos idėjos.

Australijos stovykloje mus labiausiai sužavėjo galimybė 
vesti programą skautams lietuviams, gyvenantiems Australi-
joje. Vaikai su malonumu dalyvavo visoje programoje, kurią 
organizavo skautai, atvykę iš Lietuvos. Iš viso iš Lietuvos sto-

vykloje Australijoje dalyvavo 31 skautas. Visus mus pribloš-
kė Australijos gamta ir gyvūnija: kiekviena kengūra, papūga 
ar net voras - buvo mums džiaugsmas kartu su baime. 

Lietuvos stovykloje „Laužų karta“ buvo įspūdinga stovy-
klauti tarp 3300 brolių ir sesių iš viso pasaulio. Tai buvo pati 
didžiausia jaunimo stovykla per visą Lietuvos šimtmetį. Šir-
džiai maloniausias momentas, kai tėveliai sako, kad vaikai iš 
stovyklos grįžo labai pavargę, bet labai sužavėti ir nori dar ir 
dar važiuoti į vasaros stovyklas. Iš tiesų, Lietuvos stovykloje, 
sukūrėme stebuklą ir unikalų renginį!

Amerikos stovykloje iš Lietuvos atvyko 22 broliai ir sesės. 
Čia labiausiai žavėjomės stovyklavietės vieta. Miškas ir visa 
stovyklavietė leido pasijusti kaip namie - Lietuvoje. Medžiai, 
augalai, gyvūnija, vanduo. Šioje stovykloje taip pat buvome 
sužavėti kiek daug jūrinio inventoriaus turi jūrų skautai, pra-
dedant nuo paprastų laivelių, baigiant jachtomis. Mums dar 
reikia laiko paaugti iki tokio kiekio inventoriaus. Ir žinoma, 
nelikome abejingi skautiškiems laužams. Atrodo išgyveno-
me tai, kokie laužai vykdavo Lietuvoje prieš 15-20 metų. 
Dainos aidėdavo ilgai ir garsiai.

 Ačiū už galimybę dalyvauti visose trijose stovyklose, už iš-
moktus naujus skautiškus įgūdžius, už patirtį ir už bendrystę!

stovyklose dalyvavo keli broliai ir sesės iš įvairių šalių. Jie suti-
ko pasidalinti savo įspūdžiais, nuotykiais ir prisiminimais su 
Skautų Aido skaitytojais. Paskaitykime ką apie stovyklas rašo 
sesė Ieva Brogienė, bei jos vyras Tomas Broga iš Vilniaus (LT) 
(brolis Tomas buvo Laužų Kartos stovyklos viršininkas);  sesė 
Maja Chiapetta iš Čikagos (US); sesė Eglė Garrick iš Darwin 
(AU), ir sesė Vida Skilandžiūnienė iš Toronto (CA). Pažiūrė-
kime į nuostabias jų nuotraukas ir keliaukime su jais kartu 
per skautišką pasaulį. – red.

Sesė Ieva ir brolis Tomas

Po ilgos rikiuotės kaitrioje Australijos saulėje. Nuotraukoje: Ieva 
ir Tomas Brogai.

Svečių diena. Lankosi JE Dalia Grybauskaitė - stovyklos globėja. 
Nuotraukoje iš kairės: Saulius Jurevičius, JE Dalia Grybauskaitė, 
Tomas Broga ir Loreta Senkutė.
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Lietuvių skautų programos pravedimas apie Lietuvos istoriją 
lietuvos skautams, gyvenantiems Australijoje. Nuotraukoje iš 
kairės: Jogilė Jurevičiūtė, Irma Gorytė, Goda Jackutė.

Susipažinimas su skauto vyčio Jeronimo Belkaus lazda. 
Nuotraukoje: Vytautė Žilinskaitė.

Šventinio torto valgymas. Nuotraukoje iš kairės: Jurgis Uleckas, Tomas Broga, Ieva Brogienė, Antanas Milkintas, Rima Milkintienė.
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Sesė Maja Chiapetta
2018 is the 100-year anniversary of not only Lithuania’s 

independence, but also Lithuanian Scouting. This year, I had 
the opportunity to participate in all three hundred-year an-
niversary camps: one in Australia, the second in Lithuania, 
and finally in America. I was able to have fun and learn a 
lot at all three camps although they were very different. In 
January, I travelled to Australia with my family and was able 
to lead the bonfires at camp. The daily program was not as 
structured as I was used to, children had more free time to 
socialize and play. I liked this as I noticed that campers were 
socializing with everyone and weren’t only sticking with 
people from their home cities. The Australian scouts were 
very welcoming and being able to participate in their camp 
was an experience that I will never forget. 

After this camp, I had to wait a whole seven months before 
attending the next camp in Lithuania. In Lithuania, I worked 
at the waterfront helping lead games for the scouts. It was a 
totally different camp experience than I was used to as there 
were over 3,000 people! This was much more than I am used 
to as our Lithuanian camps in the states only have a couple 
hundred participants per camp. Every aspect of this camp was 
amazing to me. The food was great and there was plenty of it, 
the activities during the day were interesting and educational 

Lietuvoje: Rasa Kerelis, Lukas Kulbis, Maja Chiapetta, Monika 
Ringytė (visi iš Čikagos).

Lietuvoje: Brolis Kestas Shepetelis iš Anglijos ir Maja Chiapetta.

Australijoje kai kurios skautės iš Lietuvos, Australijos,  
Amerikos ir Kanados.

Australijoj: iš k: Andy Mašanauskas, Maja Chiapetta, 
Tomas Adamavičius
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Amerikoje: Maja Chiapetta, Chris Šernas, Liucija Marcalytė 
(akademikų toga party).

Amerikoje - XTS Chiapetta šeima- 
Maja, Ričardas, Taiyda, Ariana.

and at night there were often concerts. I also thought that it 
was interesting that there were so many international scouts 
that weren’t Lithuanian, I met people from Egypt, France, and 
England. The only complaint that I have about that camp is 
that I had to leave early and go back to America. 

Upon returning to America, I didn’t have much time to 
mourn over the fact that I left Lithuania as camp in America 
was starting. In America, there were participants from Can-
ada, America, Australia, and Lithuania. It was very odd for 
me to see my friends from different cities and countries com-
ing to my home camp in Custer, Michigan. At this camp, I 
worked as a field trip guide and was on the river canoeing with 
scouts every day. Although many people had never canoed in 
their lives, everyone seemed to enjoy their time on the river. 
It was great to see Rakas full of scouts enjoying their time at 
camp. There was a very strong sailing program as we had three 
different lakes with boats and instructors. It was great to see 
some scouts get out on a sailboat for the first time ever and 
enjoy their time on the lake. Overall, it has been a great year as 
I have spent it planning and participating in scout camps from 
January to August. Although I am sad that it is all over, I can-
not wait to return to Rakas next year and hope that I’ll have 
the opportunity to travel to Lithuania and Australia again to 
visit friends and participate in scouts there. 
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Džiaugiuosi, kad turėjau vienkartinę galimybę dalyvauti 
visose trijose Tautinėse stovyklose 2018 m. Sunkiausiai man 
kalbėti apie pirmą stovyklą, Tautinę Stovyklą Wonga Park 
Melbourne, nes buvau organizacijos ruošos komitete ir turė-
jau atsakomybių stovykloje kaip stovyklos viršininko pava-
duotoja bei ASS pastovyklės viršininkė.

Tautinė Stovykla Melbourne, 2018 sausio 2-11 dd. 

Australijos stovykla buvo mažiausia iš visų stovyklų, nes 
Australijoje registruotų LSS skautų iš viso mažiau negu 200, 
tai labai džiaugėmės kad atvyko į Australiją 30 skautų iš Lie-
tuvos, ir tiek pat iš JAV ir Kanados. Kadangi mūsų svečiai iš 
taip toli, mums rūpėjo jiems parodyti Australijos gamtą ir 
kultūrą, nes mes Australijoje nenustebinsime mūsų svečius 
su informacija apie Lietuvos istoriją arba skautų mokslus.

Stovyklavome Australų skautų stovyklavietėje‚ Clifford 
Park - tai buvo labai patogu nes buvo daug pastovių pastatų 
ir įrengimų. Jaunieji skautai ir skautininkai miegojo barakose.

Svečius vežėme į Philiip Island ir į Healesville gyvulių 
ekologijos parką, kad pamatytų mūsų gamtos įvairumą. 
Phillip Island saloje skautai turėjo galimybę maudytis jūroje, 
pavaikščioti miške ir aplankyti istorinį ūkį kur matė kaip avis 
kerpa, o Healesville matė mūsų stebuklingus gyvūnus – koa-
lą, kengūrą, dingo ir emų.

Stovykloje labai sėkmingai buvo pravestos ASS studijų 
dienos kurios pirmą kartą įvyko stovykloje Australijos LSS 
istorijoje. Toje programoje vienas iš prelegentų, dr. Rimas 
Kabaila, pasakojo apie aborigenų kultūrą – pasaulio seniau-
sią – ir mokino kaip gaminti akmeninius įrankius, taip kaip 
aborigenai patys gamino. Vienas skirtumas Australijoje kad 
nevyko atskira jūrų skautų programa, nes jau seniai išnyko 
veikla; tik Melburne veikia aktyvus jūrų budžių būrelis.

Svečius mes supažinome net tik su Australijos kultūra 
ir gamta, bet ir su Australijos LSS papročiais ir veikla. Pa-

lyginant su kitomis Tautinėmis stovyklomis, Australijoje 
mes dar vis laikomės visų formalumų – vėliavas keliame ir 
leidžiame pilnoje uniformoje kas rytą ir vakarą, ir kadan-
gi mūsų mažai, vyksta daug bendrų užsiėmimų, mažai kas 
vyksta atskirose pastovyklėse.

Sesė Eglė Garrick

TS Melbourne viršininko pavaduotojai, Tadas Adamavičius, 
Eglė Garrick.

Lietuvos skautai Koalos Prieglaudoje, Phillip Island.

Iškylą į Sherbrook Forest, veda Petras Šurna iš Melburno (iš 
dešinės).
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LT Stovyklos viršininkas, Tomas Broga ir Viršininkė užsienio 
skautams, Ieva Brogienė.

Rumšiškėse ‚Laužų Kartos‘ stovykla Lietuvoje, 
2018 liepos 14-22 dd.

Kas Lietuvoje stebino tai skaičiai – 3200 stovyklautojų, 5 
virtuvės, 60 vyr. skaučių kandidačių, virš 500 jūrų skautų...
Atvystantieji skautai, užregistruoti su asmeniniu numeriuku 
‚barkodų‘,  gavo stovyklos ženklą, jų pastovyklės apyrankę 
(kad žinotų kur valgyti) ir bukletą kuriame buvo išspausdin-
ta stovyklos programa, parduotuvės prekių sąrašas, stovy-
klos dainos, informacija apie stovyklos štabą ir stovyklavietę. 
Stovykla buvo užėmusi visą Rumšiškės etnografinį muziejų, 
įskaitant miesto centrą bei Kauno Marių krantą. 

Programėlė (bukletas) labai padėjo sužinoti kas kur kada 
vyksta, nes valdyti tokią didelę stovyklą būtų buvę logistikos 
košmaras be tokios informacijos. Viskas labai greitai susi-
klostė ir pradėjo veikti – aišku, dėka tų skautų kurie, kelias 
savaites ankščiau, atvažiavo į stovyklą ir padarė visus įren-
gimus; stiebus ir suolus pastatė, pastatė virtuvės ir paruošė 
užsiėmimo vietovės. 

Pirmą kartą stovykloje radau vadovų bei sąvanorių užsiė-
mimų vietelę nakties metų, kur vaikams jau miegant, vadovai 
galėjo pasilinksminti ir padraugauti su kitais. Šioje jaukioje 
vietelėje buvo įrengta scena, kurioje vyko muzikos koncertai 
ir protmušiai, ‚pop up‘ restoranėlis, veikė baras kuris parda-
vinėjo girą ir buvo smagi vieta atsisėsti ant šieno kupetėlės. 

Skautams ir skautėms, po vakarienės, kelis kartus vyko 
gyvos muzikos koncertai. Muzikinė grupė „Skylė“ kuri su-
kūrė vieną iš šimtmečio skautavimo jubiliejaus dainą ‚Su-
dainuokime Lietuva‘ turėjo savo koncertą. Kitą vakarą patys 
skautai kurie laimėjo muzikos premijas koncertavo.

Kitas ypatingumas buvo skautų Jomarkas. Tai puikus už-
siėmimas kuris vyko svečių dieną. Skautai/skautės buvo pa-
ruošę rankdarbius, ar dainų/instrumentų programas, ar siū-
lė paslaugas, pav. plaukų dažymą; viską ‚pardavė‘ už talonus 
kurie buvo kiekvieno stovyklautojo programoje – reikėjo jos 
tik išplėšti iš knygutės.

Svečių dieną lankėsi LR Prezidentė skirdama didelę garbę 
skautams ir mūsų jubiliejui. 

Daugiausiai džiaugiamės Lietuvoje stovyklauti tėvų že-
mėje prie Nemuno su kitais lietuviais skautais – ir išeivijos 
skautai kaip ir mes, ir skautai iš Lietuvos. Buvo labai įdomu 
stovyklauti pačiose Rumšiškės muziejaus patalpose – jautė-
mės, kad atvykome pas senuolius į svečius, buvome apsupti 
senų trobų ir darželių, o jūrų skautai vartojo visą Kauno Ma-
rių ‚uostą‘ savo programai.

Lietuvos skautų akademikų pastovyklėje prof. Algirdas Avižienis 
ir Eglė Garrick.

Stovyklos transportas... 
Augustė Slavickaitė, užsie-
nio skautų ryšių vadovė.Stovyklos autobusiukas.
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X TS Custer Michigan liepos 29 – rugpjūčio 8 dd.

Pirma staigmena vyko keliaujant į stovyklą – gi, stovykla-
vietę ‚Rakas‘, visiškai ne arti prie Čikagos – kelionė autobusu 
užtruko virš penkias valandas.

Kai atvykome į stovyklą buvome apsupti draugiškumo – 
net pati stovyklos viršininkė, sesė v.s. fil. Rūta Lemon mūsų 
atvykstantį autobusą sutiko.

Visur matėsi pasiruošimų pastangos – čia nauji tualetai ir 
dušai, ten nauja laužavietė, nauji suolai ir jau seniai pastatytos 
palapinės kur sąvanoriai kurie tvarkė stovyklavietę buvo išsi-
taisė.

Kaip ir Lietuvoje, visi gyveno palapinėse bet taisyklės ski-
riasi tarp tų dvejų kraštų - Amerikoje palapinės buvo aukštos, 
su daug vietos kiekvienam stovyklautojui, nes tokie Mičigano 
reglamentai. Miegojome ant lovyčių ne ant kilimėlių.

Kaip ir Lietuvoje, kiekviena pastovyklė turėjo savo virtuvę 
ir savo patogumus; Rake buvo daug pastovių pastatų, nes ši 
vieta jau ilgai veikia kaip skautų stovykla. Patys skautai neturi 
tos vietos nuosavybės, bet turi teisė naudoti žemę ir įrengti. 
Stovykloje buvo 700 skautų - ne 3000+ kaip Lietuvoje – tai 
buvo įmanomą turėti daugiau bendrų laužų, vėliavų nuleidi-
mų ir paradų.

Svečių diena vyko sekmadienį. Privažiavo daug skautų ir 
svečių visam savaitgalių; ypač ASS pastovyklė jautėsi skirtin-
gai. Daug iš jaunų akademikų dirba ir atvyko tik savaitgaliui 
-  staiga atsirado virš šimtas akademikų skautų vėliavos nulei-
dime bei ASS naujų narių bei filisterių pasižadėjime. Matėsi, 
kad ASS veikla atsinaujina ir kad traukia naują kartą. Progra-
ma akademikams vyko kas dieną, su įvairiausiais užsiėmimais 

– pav. trys dienas vyko fechtavimas; vyko meno ir rankdarbių 
programa, vyko iškylos baidarėmis ir įdomios paskaitos viso-
kiomis temomis; su tokia gausia grupe nereikėjo išeiti iš narių 
ratelio rasti gerus paskaitininkus. 

Prie Rako stovyklavietės, LSS turi ežero pakrantės nuosa-
vybę, kurioje vyko nuostabi jūrų skautų programa. Stovyklos 
bėgyje vyko jūros paminėjimas, įžodžiai ir kiti bendri užsiė-
mimai, maudymasis, išvykos su burlaiviais ir baidarėmis. To-
limesnėms ekskursijoms su baidarėmis skautai buvo nuvežti 
į didesnį ežerą kur galėjo daryti pusė dienos baidarių iškylą.

Smagu buvo sueiti bendriems laužams su visa stovykla. Sė-
dint aplink didžiausią laužą, dainuojant stovyklos Šimtą Metų 
dainas, tikrai jautėmės lyg esame viena šeima...cituojant sto-
vyklos šūkio ‚Esam skautai, bus gerai‘ !

Australijos kontingentas Amerikoje. Iš k.: Raimondas Vingilis, Aleksas Tigani, Egle Garrick, Tautvydas Anušaitis.

Iš k.:  Alvida Baukus, Rūta Ozers (JAV), Eglė Garrick (Aus), 
Tomas Dundzila (JAV).



RUDUO 201815

Sesė Vida Skilandžiūnienė
It is not surprising that when the 100th anniversary of 

Lithuanian scouting was to be celebrated on three differ-
ent continents (Melbourne, AU, Rumšiškės, LT, and Custer 
MI), I had hoped to attend all three camps. With the gener-
ous support from Šatrijos and Rambyno tuntai, and Kuni-
gaikštienės Birutės  draugovė - ON I was very fortunate to 
travel and volunteer at each camp. Having been to all three 
camps, the most frequent question I’m asked is, “Which 
camp did you like best?” For me, and for each camp, this 
is an unanswerable question, for each one was wonderous, 
exciting and filled with unique, one-of-a-kind experiences!

Besides the obvious difference of each camp taking place 
on  separate continents, in different environments and var-
ious conditions, the size and scale of each camp was very 
unique. LSS XTS Melbourne, AU (Jan 2 - 12, 2018) had 
around 150 – 200 Lithuanian campers at any given time. 
Laužų Karta Tautinė Skautų  Stovykla (July 14 - 21, 2018) 
had 3,300 scouts travelling to Rumšiškės, LT from many 
different countries.  XTS-Custer, MI (July 29 – Aug. 8) had 
approximately 720 attendees from the Lithuanian scout-
ing community, and an additional 155 weekend guests. 
Regardless of the number of participants, each camp was 
filled with campers of all ages invested in the scouting phi-
losophy, eager to meet new people sharing similar interests 
and a love of the outdoors. Each camp offered a new and 
exciting location and environment within which to expe-
rience scouting.

XTS Melbourne was held outside of Melbourne, AU 
at Clifford Park Scout Activity Centre at Victoria, Wonga 
Park. The location was exciting and different, yet the camp 
layout was familiar. There were established areas for each 
draugovė to set up tents in the woods, cabins for younger 

scouts, tent inspections, a mess hall, vėliavų aikštė, pirmos 
pagelbos and administrative structures, a waterfront (Yar-
ra River), and lots of open space for a variety of activities. 
There were  mišios, svečių savaitgalis, vėliavų pakėlimai 
and nuleidimai, and shared languages of Lithuanian and 
English. However, nature and the sounds and animals it 
hosted were quite different.

I was familiar with drifting off to sleep in my tent to 
the sounds of bullfrogs or loons, not startled awake by the 
kookaburras ‘laughing’ in the middle of the night. Although 
we protected ourselves with spray from mosquitoes, there 
was nothing but close-toed shoes to protect us from bull 
ants whose bite could swell your foot to the size of a club. 
We were warned of poisonous snakes and lizards, but for-
tunately they were more afraid of the scouts.

The weather in Melbourne could not have been better. 
Although some days saw the temperatures climb to over 
40 degrees Celsius, everyone managed to stay hydrated and 
keep cool by playing  vandeninį Žalgirio mūšį or swim-
ming in the Yarra River.

What brought us all together in Australia was our shared 
culture, as well as our love for scouting. One of my most 
memorable experiences was facilitating the creation of a 
video which was scripted and set-designed by all the camp-
ers, who also took on starring roles. There were 5 videos 
created in total: Baden Powell, Darius ir  Girėnas,  Knyg-
nešiai,  Rusų okupacija, and Baltijos Kelias. They highlight 
significant historical events in Lithuanian history. These 
amazing videos created by Algis Karazija can be viewed on 
YouTube. To cap the day off there was a performance by the 
singing group, Pamesta  Klumpė, which presented beauti-
ful, old, melodic songs in historic context.

We also had the opportunity to experience Australian 
culture through aboriginals offering presentations and 
experiences like boomerang throwing, didgeridoo play-

Australijoje programą atlieka “Pamesta Klumpė”.

Australija - Healesville Sanctuary.
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ing, and arts and crafts. One day was set aside as ‘Australia 
Day’, during which we feasted on Australian delicacies like 
kangaroo stew and vanilla cream, ending the day with bull 
whipping demonstrations and line dancing with the Aus-
tralian band, Blueberry Jam Bush Band.

Early visitors to Australia before camp started were 
treated to a drive on the spectacular Great Ocean Road, 
which winds alongside the wild and windswept Southern 
Ocean. It is home to world-class surf at Bells Beach and the 
craggy limestone spires of the 12 Apostles. During camp, 
out-of-country campers were able to enjoy off-site hikes 
where they encountered a mob of wild kangaroos on a golf 
course. Others travelled on foot through the incredible for-
ests at Dandenong Ranges Natural Park. The entire camp 
visited Healesville Sanctuary, a zoo specializing in native 
Australian animals. Another incredible day was spent on 
a bus trip to San Remo Jetty to feed pelicans; then onward 
to Philip Island to visit Churchill Island Farm, the Koala 
Conservation Centre and witness the evening Penguin Pa-
rade before returning to camp after midnight. Access to 
these special attractions enhanced the overall experience 
at XTS-Melbourne.

Laužų Karta 2018  Tautinė  skautų  stovykla in  Rumšiškės, 

LT was scouting on a completely different scale. As part of 
the World Organization of the Scout Movement (WOSM), 
Lietuvos skautai/ tės invited other scouts from around the 
world to join them in celebrating the 100th anniversary of 
Lithuanian scouting. There were scouts from Egypt, Aus-
tralia, Ireland, England, France, Germany, USA, Denmark, 
Russia, Canada, Ukraine, and Israel, to name a few coun-
tries, but representation of scouting groups from Lithuania 
outnumbered them all. External scouts and guests num-
bered only 600, whereas scouts from Lithuania made up 
the remaining 2,700 participants.

Everything was highly organized; tents were set up side 
by side in the hundreds. Eventually street names appeared 
to make finding friends easier among the masses of tents. 
There were six main pastovyklės hosting youth of all age 
groups from different countries. Each pastovyklė was 
home to between 400 and 600 male and female campers 
with their own  pastovyklės viršininkai and related leaders. 
Food was prepared and cooked outside in individual mess 
kitchens entirely staffed by volunteers. To feed this number 
of campers was a monumental task undertaken with dedi-
cation and determination. Everyone ate well – no one went 
without.

Lietuva – tarptautinis laužas. Pasirodo ukrainiečiai skautai.
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Each  pastovyklė seemed to have something unique 
within its space; one  pastovyklė had a climbing structure, 
another a solar-charging station and a coffee station, others 
built stands for hanging hammocks one above the other. 
It was often difficult to determine where one camp area 
started and another one ended. Vartai were built at each 
entrance and individual areas were delineated with string; 
however, the boundaries became blurred. 

Daily activities were divided and structured for the in-
dividual age groups. The age-appropriate activities were 
split among manageable group numbers which rotated 
through the various stations. Younger campers played 
games, learned camp hygiene, cooked candied pears over 
open fires, created water filtration systems, and participat-
ed in singing, dancing, and arts and crafts, to name only a 
few items. Older campers created glass beads over an open 
flame, braided leather bracelets, participated in orienteer-
ing and leadership sessions, while others competed in the 
‘Bado Žaidimai’ (Hunger Games). There were unique, as 
well as familiar, scouting and learning opportunities for ev-
eryone!

Evening entertainment was varied during the week. 
Campfires on raised platforms took place, where campers 
had an opportunity to present songs and skits from their 
home countries, and teach them to the others. One eve-
ning had age-appropriate activities: a disc jockey hosting a 
dance on the cobblestone streets of ‘downtown’ Rumšiškės  
for scouts 10-14; younger scouts played night games; and 
older scouts enjoyed a concert performed by local popular 
musicians. A ‘Restoranas’ existed at the camp for leaders 
and scouts over 18 years of age where they could congregate 
in the evenings, purchase a glass of Lithuanian Gira (a fer-
mented beverage made from dark rye), and chat with new 
and old friends. Lithuanian Michelin-rated chefs created 
pavakariai for guests to sample unique dishes like souvlaki, 
bouillabaisse, or shrimp cups with lemon grass at a nomi-
nal cost. These evenings often also featured performances 
by well-known musicians like Vytautas Landsbergis and 
The Voiceless, discussions with hosts from LRT-Televizija, 
and other artists.

Upon arrival to camp, everyone received a camp pass-
port; found within were camp program schedules, friend-
ship games and camp tickets. The purpose of the camp tick-
ets became clear during Svečių Diena, when enterprising 
campers brought out handmade crafts or offered services 
in exchange for these tickets. These included friendship 
bracelets, beaded necklaces, massages, hair braiding, and 
tattoos. Business was brisk and many had to ‘close up shop’ 
early. It was this afternoon that the president of Lithuania, 
Dalia Grybauskaite, visited the camp to meet with camp 
officials and participants, and to tour the camp. She gra-
ciously made time to shake hands and speak with everyone, 
and patiently had her photo taken with anyone that asked. 

The day ended with a concert performed by the bands ‘Bal-
tos Varnos’ and ‘Skylė ’. The latter group wrote the 100 year 
scout hymn  ‘Sudainuokime Lietuvą’.

I have never attended a camp of this size and magnitude, 
and was amazed at the scope of the programming, enter-
tainment, organization and dedicated manpower required 
to operate it successfully. Everyone seemed to have a smile 
on their face and was eager to know how things were going 
and if anything was needed or could be better. It was big, 
and it was impressive.

Last, but not least was LSS  tautinė stovykla XTS-Custer, 
MI. This 81.5 acre (33 ha.) camp attracted campers from the 
USA and Canada, with representation from Australia and 
Lithuania. In total, approximately 720 participants arrived 
to spend 10 days together in nature making new friends, 
getting reacquainted with old friends, sharing experienc-
es and making memories. The camping environment was 
filled with Lithuanian heritage decorations, cultural com-
memorations, spiritual representations and scouting ico-
nography.

Much like XTS-Melbourne, the camp at Custer, MI fol-
lowed a very familiar Lithuanian scouting camp structure, 
but on a larger scale. Campers were separated by age group 

Lietuva – svečių dienos “jomarkas”.
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and gender into separate campsites – with the younger 
children situated closer to facilities. Adult leaders and aka-
demikai skautai shared a large camp area. Delicious meals 
were served by hard-working and dedicated kitchen staff at 
two locations within the camp, but over two sittings each to 
accommodate the large number of participants.

Programming at the camp was as diverse as the indi-
viduals in attendance. There were out-trips where vilkiukai 
and paukštytės along with several scouts from Lithuania 
had the opportunity to visit the Amber Elk Ranch, where 
they learned how elk are raised. Other groups hiked to the 
112 foot lighthouse found at the Ludington State Park on 
the shores of Lake Michigan. Some scouts participated in 
one of the four days of out-trips to various areas facilitated 
by Brolis Audrius Remeikis.  At one point the camp news-
paper, Malka, recorded 80 bus trips, 300 rented canoes, ten 
rafts and 50 kayaks.

Campers had access to a beautiful waterfront where 
they could swim and boat. At Eden Lake, scouts were able 

to enjoy the water upon one of the 14 sailboats; whereas, 
at Bass Lake eight catamarans were available for use.  Later 
in the week two 40-foot sail boats docked at Lake Mich-
igan – one a championship racing sailboat – and offered 
boat rides to interested participants.

There was a wide variety of programming available 
within the boundaries of the camp. An ecology program 
was organized by brolis Saulius Vizgirdas, a lifelong bi-
ologist, preservationist and survival skill instructor. To-
gether with his skilled staff of volunteers, they marked 
chipmunks with a non-toxic neon hairspray and then cov-
ered the sprayed area with a fluorescent powder in order 
to track and study them at night using a black-light; they 
also taught camouflage techniques, and identified plants 
and trees on the campgrounds.

The art station at camp included a large team of skilled 
artists and talented instructors working long hours to 
ensure anyone had an opportunity to create something. 
Projects included leather crafting, wood burning, copper 

US – Kanados vadovai. Iš k: Kassandra Kulnys-Douglas, Lana Lukosevičius, Vincas Liačas, Andrius Viskantas, 
Audra Puzerytė-Viskantienė, Andrius Utz, Vida Skilandžiūnienė, Dana Biskys
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US – seses skautės Korina Mongirdaitė ir Julija Bikulčiūtė apžiūri BlackHawk malūnasparnį.

enameling, bandana stamping, scenery painting, metal 
stamping, and glass ornament making.

Another highlight at the camp was the primitive cook-
ing station run by brolis Jai Chauhan. Over the 10 days of 
camp, an elaborate cooking area, tables, wash stands and 
seating were created using wooden spars and ropes. Over 
the open fire, the newspaper Malka reported that 33 batch-
es of onion rings, 50 funnel cakes, ten pounds of roasted 
fish, 65 lbs of pork belly, and even raguolis (a traditional 
wedding cake) were made. 

In addition to these activities, a Black Hawk military 
helicopter landed at camp allowing campers to tour inside 
it, there were fencing and basket weaving activities for the 
akademikai, and a challenging log rope course was con-
structed to teach scouts teamwork. The evenings rang with 
young voices singing new and familiar camp songs at the 
campfire,  with a camp-wide field dance one night, and a 
toga party given by  the akademikai another evening on the 
shores of Eden Lake.

Incredible towers, gates and tree houses were built by 
brolija using felled trees and rope. Vyr. skautės/gintarės 
created a meditation garden near their campsite complete 

with hand built trellises sporting air plants. Other unique 
scout craft included a beauty bar in the prityrusių skaučių/
jūrų skaučių pastovyklę, hand painted banners flank-
ing the gates of the skaučių/jūrų jaunių pastovyklę, and 
strings of lights lining the road where the paukštytės and 
udrytės could be found. In the main seserijos  pastovyklę 
hung rows upon rows of colourful flags – approximately 
300 - brought to camp representing individuals in all the 
regions where Lithuanian scouts can be found.

It is too difficult to remember – and even to have expe-
rienced - all the unique activities and programs found in 
each of the three Lithuanian centennial camps. Each camp 
was an adventure, experience, and incredible communi-
ty of like-minded individuals and leaders who spent long 
hours planning and creating these wonderful camping op-
portunities. All three of these dynamic, challenging and 
adventurous camps equipped young people with life skills 
such as team work and leadership, and it gave them the 
tools to develop into resilient adults and valuable member 
of society.

Dievui, Tėvynei ir Artimui… Ar gali būti geriau? 
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Apie Ūkio Skiltį 2018 XTS
Ūkio Skilčiai priklausė keturiolika narių - Ričardas Chi-

apetta, Taiyda Chiapetta, Edis Leipus, Vytenis Lietuvninkas, 
Aras Lintakas, Audra Lintakienė, Aldis Liubinskas, Raimun-
das Paškauskas, Teriukas “TJ” Petry, Andrius Račkauskas, Do-
natas Ramanauskas, Indrė (Toliušytė) Thomas, Audrius Vik-
tora ir Robertas Vitas. Taip pat buvo keli Ūkio skilties  „garbės 
nariai“ kurie, nors XTS metu ėjo kitas pareigas, vis dėl to atli-
ko labai daug “Ūkiškio” darbo prieš ir po stovyklos. Tai Linas 
Orentas, Petras Remeikis, Jonas Ruikis ir Dainius Petronis.

Ūkio Skilties Pareigos XTS
LSS ilgai ir smarkiai dirbo paruošti fantastiškas programas 

skautams ir skautėms ir nenorėjo kad jie praleistų tų progra-
mų plaudami indus, valant prausyklas, velkant šiūkšles.  Taigi, 
tie darbai tapo Ūkio skilties atsakomybė.

Kasdien, tarp keturiolika skilties narių 
dalinomės darbais.  
Veikė dvi valgyklos, Aušros Vartų ir Lituanicos virtuvėse, 

po dvi pamainos kiekvienam valgiui: pusryčiams, pietums 
ir vakarienei.  Kiekvienoje pamainoje apie 150-200 valgyto-
jų.  Po du Ūkio skilties nariai aptarnaudavo kiekvieną valgį. 
Puodus pradėjome plauti tik atvykę.  Padėjome su maisto da-
linimu ir vartotų indų sukrovimu.  Pripildydavome vandens 
ąsočius ir sumaišydavome ąsočius su limonadu. Stalus po val-
gių turėjome nuvalyti ir grindis iššluoti.  Pagaliau, sudėjome 
naujus šiūkšlių maišus į šiūkšlių dėžes, kad viskas būt paruošta 
sekančiam valgiui. Apytikriai trukdavo beveik tris valandas.

Veikė keturios prausyklos: Nerijos, Lituanicos, Kernavės 
ir Aušros Vartų rajonose.  Nerijos rajone stovyklavo Jaunos 
Šeimos, kurios pačios tvarkėsi savo prausyklą.  Kernavės mer-
gaičių ir Aušros Vartų prausyklas tvarkė, apsikeisdamos, mūsų 
trys Ūkio skilties sesės (Audra, Taiyda ir Indrė), O Lituanicos 
prausykla tvarkė broliai.  Prausyklas tikrinome ir tvarkėme ke-
turis sykius į dieną:  Pirmas patikrinimas/tvarkymas 6vr, prieš 

visiems atsikeliant, po pietų, po vakarienės ir prieš tylą.  Tikri-
nome ar visi toiletai gerai veikia (ir taisyti jeigu negerai veikė), 
kad kiekvienoje būdelėje būtų popierėlio, kad duše grindų 
nutekėjimas neužkimžtas (ir atkimžt jeigu reikia), kad nebūtų 
šiūkšlių ant grindų, kad grindys iššluotos, kad būtų rankoms 
plauti muilo ir popierinių rankšluostukų rankas nusidžiovinti.

Šiūkšlių surinkimas.
Po kiekvieno valgio ir prieš tylą, sunkvežimėlis ir talki-

ninkai apvažiuodavo visus rajonus ir pastatus surinkti šiūkš-
les ir nugabenti į šiūkšliadėžes (dumpsters) netoli stovyklos 
įvažiavimo kad neatsirastų meškėnų, šeškų, opusumų, pelių, 
burundukų ir meškų (kurios neseniai buvo pastebėtos netoli 
stovyklos).

Kitos specialios pareigos.

Automobilų palydėjimas į “Offsite Parking”
Ūkio skilties atsakomybė buvo vežioti/palydėti automobi-

lius ir vairuotojus į automobilių statymo aikštę, tiems kuriems 
kasdien nereikėjo vartoti savo automobilių.  Tą aikštė buvo už 
šešių mylių, John Furman (Rako prižiūrėtojo) ūkyje.  Stovy-
klos pradžioje ir pabaigoje buvome ypatingai užsiėmę su tais 
vežiojimais.  Tarp dviejų vairuotojų apskaičiuota kad ta kelio-
nė buvo atlikta apie šimtą kartų.

Rako ūkis

Gerai nusiteikę „ūkininkai“ brolis Aras ir brolis Donatas.
Sesė Taiyda pasiruošusi į darbą, 
nors dar lauke tamsu. Miškininkas brolis Vytenis.

Nuostabioji ūkio skiltis.
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Mašinų statymas Didžiojo Savaitgalio Metu.
Automobilių statymui aikštė prie stovyklos įvažiavimo 

buvo skirta tiktai stovyklos vadovams ir pareigūnams kurie 
kasdien turėdavo išvažiuot ir sugrįžti į stovyklą.  Jaunos šei-
mos turėjo Forbes šeimos leidimą statyti savo automobilius 
skersai gatvės nuo stovyklos įvažiavimo.  Visi kiti svečiai turė-
jo statyti automobilius už pusės mylios Bryant ūkyje ir iš ten 
buvo vežami samdytu autobusiuku atgal į stovyklą.  Du Ūkio 
skilties nariai saugojo Bryant ūkį o du stovėjo prie Rako sto-
vyklos įvažiavimo duoti nurodymus.  Tą darėme ligi 11:00 val. 
vak šeštadienį ir iki antros valandos popiet sekmadienį.

Bagažo surinkimas ir išvežiojimas
Stovyklai prasidedant buvo nuleisti vartai, suvaržyti auto-

moblių važiavimai pirmyn ir atgal į stovyklavietes.  Ūkio skil-
tis vartojo sunkvežimėlį (pick-up truck) ir stiprų automobilį 
(SUV) su priekabą nuvežti bagažą į įvairius stovyklos rajonus.  
Stovyklos paskutinį rytą, tą viską darėme atvirkščiai. 

Palapinių ir Įrankių Išvežiojimas ir Surinkimas
Pirmą stovyklos dieną Ūkio skiltis turėjo atsakomybę nu-

vežti į nustatytas vietas palapines stovyklautojams ir miško 
įrankius.  Paskutinę dieną viską turėjome surinkti.  Palapines 
visas nuvežėm į Lituanicos pastogę.  Sekančias dvi dienas, 
stovyklai pasibaigus, teko visas palapines (apie 150) išvy-
nioti, išdžiovinti (daug buvo skubiai suvyniotos paskutinį 

Brolis Donatas rado kur paskaityti...

Ūkio skiltis po vėliavų nuleidimo.

Dalyvauja vėliavų nuleidime 
su savo gairele.

Brolis Robertas dalinasi savo 
mintimis šiūkšlių sargyboje.

Nuotraukos iš Facebook archyvo.
stovyklos rytą, kol dar buvo aprasotos), nušluoti ir iš naujo 
suvynioti. (Didelis ačiū Orentams (Linui, Stasiui ir Miglei), 
Viktorui Šimkui, Petrui Remeikiui ir Jonui Ruikiui).  Įran-
kius suvežėm į Lituanicos sandėlį ir vėliau pagal tuntus į jų 
atskirus sandėlius.

Valgyklų ir pastogių sutvarkymas
Pasibaigus XTS, daug kas buvo suvežtą į valgyklų pastoges.  

Lituanicoje palapinės ir įrankiai, o Kernavėje atsirado visos 
nuomuotos lovutės ir miegmaišiai ir pamesti/palikti dalykai.  
Liko tik keletą šeimininkų sutvarkyti likusį maistą, padėti 
puodus bei kitus virimo reikmenis.

Išvengtos “Katostrofos”
Dieną prieš stovyklai prasidedant, vandens šildymo tankas 

Lituanicos prausykloje, iš kurio karštas vanduo bėgą į lauki-
nius dušus (outdoor showers) prakiuro.  Truko vieną dieną 
įdėti naują, taip kad iki antros stovyklos dienos, visi trys dušai 
pastate ir lauke davė karštą vandenį.

Antrą stovyklos dieną Lituanicos virtuvės septinis reze-
vuaras buvo pilnas, vanduo nebėgo žemyn, nei iš tualeto nei 
iš kriauklių.  Teko atkasti rezervuarą, atrasti trūkį vamzdyje, 
įdėti naują, prijungti ir užkasti.  Per vieną dieną sutvarkytą, 
bet teko trijų valgių puodus vežti į Aušros Vartų ir Kernavės 
virtuves suplauti puodus.

Širšių Lizdai
Teko keturiose ar penkiose viešose vietose naikinti širšes.  

Keletą skautų įgėlė, kurie turėjo nuvykti į ambulatoriją.  Po 
trijų dienų nuodų purškimo, širšės nurimo ar išvyko ieškoti 
vietą naujam lizdui.

Paskutinios mintys
Nors krūvis nepaprastai didelis, Ūkis vis gyveno pagal Aš-

tuntą Skautų Įstatą:  “Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja 
vilties”.  Juk šimtmetis tik sykį mums bus.  Žinojome kad de-
šimts dienų kai akimirką dings. Taip ir buvo.

Ūkio skilties skiltininas 
brolis Donatas Ramauskas
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Dešimtoje Tautinėje Stovykloje (XTS – Custer, MI) vei-
kė gausus ir labai populiarus meno būrelis. Meno pastogėje 
lankėsi visi - nuo mažiausio skautuko iki subrenduso skauti-
ninko. Visi stovyklautojai turėjo progos susipažinti su meni-
ninkų pastoge ir padaryti įvairius rankdarbius. Net ir patys 
netalentingiausi galėjo čia pasirodyti ir padaryti ką nors me-
niško. Visus darbus ir projektus prižiūrėjo menininkų koma-
nada -  Vida, Joana, Karina, Dalia, Vaiva, Renata ir Andrius. 
Jie visiems patarė, padėjo ir parodė kaip reikia teisingai ir 
tvarkingai sukurti savo meną. 

Medžio dirbinius ir išdeginimus mokino Karina Cicėnie-
nė, Renata Borucki ir Andrius Tamulis; odos dirbinius rodė 
ir prižiūrėjo Vaiva Ulėnaitė Boertje ir Joana Šimkus; metalo 
bei vario emalkio dirbinius, šilkinių skarelių dažymus, pa-
puošalų gaminimus, medžiagos ornamentavimus aiškino 
seserys Vida Kluko ir Dalia Žygienė.

Čia tikrai nebuvo vieno žmogaus nuopelnas - visi dirbo 
kaip viena puiki komanda. 

Šitą mozaika, XTS stovyklos ženklas,  yra sudaryta iš įvai-
rių spalvų stiklo gabaliukų. Kiekvienas skautas galėjo ateiti 
į meno pastogę ir pridėti savo stikliuko gabaliuką (ar du ar 
trys). Mozaika jau beveik baigta – beliko tik ja iškepti kros-
nyje ir ištepti įvairių spalvų koše (grout). Prie šito projekto 
prisidėjo daugiau negu 100 skautų. Mozaika kabės vienoje iš 
Rako stovyklos pastogių. (Facebook nuotraukos)

Menas

Meno instruktoriai iš k: Vida Kluko, Joana Šimkus, Karina 
Cicėnienė, Dalia Žygienė, Vaiva Ulėnas Boertje, Renata Borucki, 
Andrius Tamulis. (nuotr. K. Cicėnienės)

Beveik baigti stiklo 
papuošalai. 
(nuotr. Eglės Garrick)

Medžio pjovimą prižiūri 
sesė Karina Cicėnienė.
(FB nuotr.)

Brolis Raimondas Cicėnas  
prideda savo įnašą į bendrą 
stovyklinę mozaiką.
(FB nuotr.)

Beveik baigtas darbas. (FB nuotr.)

Brolis Andrius Tamulis padeda su odos darbais.
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Tikrai buvo ypatinga dovana su sesėmis skautėmis pasi-
dalinti lietuvių pagonių tradicija apkabinti medžius.

Ąžuolas buvo šventas medis lietuviams pagoniams. Jie 
apkabindavo medžio kamieną, norėdami priimti jo išmintį, 
stiprybę ir meilę. Tada jie apsisuko ir atsiremė į medį, rankos 
nukreiptos į išorę, norėdami pasidalinti su pasauliu viską ką 
jie gavo.

 
It was such a gift to share with the scouts an ancient Li-

thuanian ritual of hugging trees!
The oak tree was sacred to pagan Lithuanians. They 

would hug the trunk of an oak tree to receive it‘s wisdom, 
strength and love. Then they‘d turn around and lean against 
the tree, hands facing outward and share to the world all that 
they received! 

 Ačiū!
 Sesė Sigutė

Gamta. Medžiai
“Mes skautai ir vadovai turime daugiau išeiti į gamtą, visvien - ar kūno ar dvasios sveikatai.”

Lord Baden Powel

Naujos jūrų skautės

Naujos jūrų skautės po įžodžio ir „krikšto“ – iš kairės Kaya Stroputė, Indraja Kirvelaitytė, Natalia Cicėnaitė, Lina Barškėtytė, Anna 
Spellacy, Adrija Skiotys, Emilija Dzerzenauskaitė ir Emily McCartan. (nuotrauka Karinos Cicėnienės)
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2018 m rugpjūčio mėn. 1 diena
X Tautinė Stovykla
Custer, Michigan JAV

Akademikų Skautų/čių Temos 
Alma Mater Pastovyklė

Korp! Vytis

•   junj Vilius Buntinas  (Lituanicos Tuntas) “Reaganomics”
•   junj Vincas Hoffman (Lituanicos Tuntas) “Siaubų filmų efektai” 
•   junj Audrys Kelečius (Lituanicos Tuntas) “Saugumas vs pasitenkinimas”
•   junj Andrius Markulis (Lituanicos Tuntas) “Immigracija”
•   junj Tomas Misiūnas (Lituanicos  Tuntas)  “Genetiškai pakeisti maistai: 
     Ką dar reikia įrodyti”
•   Junj Mantas Naris (Lituanicos Tuntos) “Common Inhibitor Neurons”
•   junj Viktoras Sabaliauskas (Lituanicos Tuntas) “Klausyk su savo akim”
•   junj Vytas Stankus (Lituanicos Tuntas) “Social Media”
•   junj Aleksas Tigani (Australijos Rajonas) “Valdžios vaidmuo sporte”
•   junj Tauras Vebeliūnas (NY Tuntas) “LSS Ko-Pareigų vadovavimas”
•   junj  Andrius Vitas  (Lituanicos Tuntas) “Skaitmeninta vagystė” 

ASD

•   kand Elena Busuito (Gabijos Tuntas) “Atlyginimo skirtumas”
•   kand Sofia Duobaitė (Gabijos Tuntas) “Teknologija ir jaunimas”
•   kand Michelle Harp  (Gabijos Tuntas) “Skautavimas mano gyvenime”
•   kand Liucija Marcalytė (Nerijos Tuntas)  “Organų donacija: Gyvenimas eina toliau”
•   kand Isabella Stropus (Atlanto Rajonas)  “Fizika pionerijoje”
•   kand Sigita Juozelskis  (Atlanto Rajonas ) “Teknologija stovykloje”

Paruošė: fil. Vytenis Kirvelaitis

Akademikų temos 
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Čikagos skautų vietininkija.

Jaunų šeimų skautukai žiūri kaip sesė Marytė Kriaučiūnienė 
daro tešlą “svogūnų žiedams”.

Dalis Lituanicos virtuvės šeimininkų. Iš k: Lidija Viktorienė, Laima 
Bacevičienė, Linas Eitmanas ir vyr. šeimininkė Lidija Šoliūnienė.

Vilkiukai prie malūnsparnio.

Naujos prityrusios skautės. 
Iš k: Amelia Hoch, Kotryna 
Gučiūtė, Sigutė Garbonkutė, Vija 
Maurukaitė, Kristutė Sherpitis.

Prie ežero 
visuomet 
smagu.

Skautai pjausto 
medžio darbus.

Akademikų blynų 
balius Kernavės pastogėje.
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Jūrų jaunės Jūros dienos šventėje.

Akademikų pastovyklė Alma Mater.

Gilvelistai.

Vyr. Skautės ir gintarės pasiruošusios eiti į “Toga Party”.

Nuo apačios: Evelina  Gecevis, 
Anastazija Utz, Greta 

D’Agostino, Andrius Utz 
ir Veronika Gecevis.

Vėliavininkai.

Skautai pasiruošę lipti virvių tiltais.

Skautai klausosi paskaitos 
apie oro sklandytuvus.

Nuotraukos – iš Facebook puslapių.
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ORO SKAUTAI p.s.v. fil. Tomas Dundzila, 
skyriaus redaktorius

1948 metų Tautinė stovykla

Trečioji Tautinė stovykla vyko dviejose Vokietijos vietose: 
amerikiečių zonoje Alpių papėdėje, prie Isarhorn, ir anglų zo-
noje Baltijos pajūryje, Timmendorfer Strande.  

Tvarkingomis uniformomis apsirengę broliai, matyt, ko 
nors laukia. Romas Nelsas groja armonikėle, bet „choras“ jam 
nepritaria. Vieni dėvi piloto kepures, kiti – fetras, dalis skautų 
– be kepurių. Skautai su piloto kepurėmis įsisegę po skautiš-
ką leliją, išskyrus Romualdą Gruodį, kuris segi sparnus. Oro 
skautai virš kairiosios kišenės segi oro skautų sparnus. Visi 
dėvi trumpas kelnes, avi iki kulkšnių paraitotas kojines ir ba-
tus. Už skautų, dešinėje pusėje, guli kuprinė su parašiuto dir-
žų komplektu, kuris, kaip ir kariška palapinė, kurioje skautai 
miegojo, greičiausiai buvo gauta iš sąjungininkų po karo. 

Laikydamiesi lietuvių skautų papročio, oro skautai stovy-
kloje iškasė ir papuošė bendrą stalą. Oro skautų sparnai pa-
daryti iš šviesių akmenėlių ir tamsesnės medžiagos. Palei stalo 

kraštą sudėtas baltų akmenėlių žiedas rodo ribą, iki kurios ga-
lima dėti asmeninius indus. Visi valgo sriubą ar troškinį iš ka-
rinių indų. Geriau įsižiūrėjus galima pamatyti, kad keli skautai 
rankose laiko po duonos riekę. Reikia manyti, kad visi gavo 
vienodas porcijas. Pietūs ar vakarienė paprasti, be uniformų. 
Broliai atrodo liesi ir išalkę. Tokie buvo tada laikai.

1968 metų Tautinė stovykla „Rake“,
Custer, Michigan, JAV

Septintajame dešimtmetyje Čikagos Lituanicos tunto Da-
riaus ir Girėno oro skautų draugovė buvo ilgiausiai veikusi 
Lietuvių Skautų Sąjungoje, bet ne vienintelis vienetas. To-
rontiškiai irgi skautavo danguje. Toronto Rambyno tunte oro 
skautams vadovavo paskautininkas Petras Regina ir skauti-
ninkas Gediminas Stanionis. Abu vienetai stovyklavo 1968 
metais Tautinėje stovykloje „Rako“ stovyklavietėje.

Nors nuotrauka neryški, galima pastebėti keletą svarbių 
detalių. Beveik visi Lituanicos tunto oro skautai stovi kairėje 
pusėje ir vilki tamsias uniformas. Dešinėje pusėje stovi To-
ronto oro skautai su trumpomis tamsiomis kelnėmis. Virš 
vartų „skrenda“ Lituanicos lėktuvo modelis. Raimundas 
Gierštikas prisimena, kad 1968 metais stovyklos lėktuvas 
buvo pastatytas iš vienos statybinės faneros plokštės. Spar-
no mojis (angl. wing span) – 2,4 metro (8 pėdos). Modelis 
panašus į „Lituanicos“ lėktuvą, nors jam ir trūksta spyrių 
(angl. struts). Virš skautų galvų kabo tikras 110 kg (250 lb.) 
sveriantis „Aeroprop A422“ propeleris, nudažytas oranži-
ne1 spalva, panašia į „Lituanicos“ lėktuvo spalvą. Ant vienos 

   1 Anglų kalboje ši spalva vadinama „Bellanca Orange“. Išteklius 
internete: http://brodak.com/media/BrodakPaint.pdf 

Oro skautų sparnais papuoštas oro skautų stalas Isarhorn, 1948 
m. rugpjūčio 7 d. Iš k.:  Antanas Dundzila, Kęstutis Mikėnas, 
Albertas Kerelis, Remigijus Vizgirdas, Algis Rudžiūnas, E. Ke-
raitis, Vytautas Rėklaitis, Romualdas Gruodis, Romas Nelsas, A. 
Rimkus, P. Kylius ir N. Adomonis. Vlado Bacevičiaus nuotr.

Oro skautai III Tautinėje stovykloje Isarhorn, 1948 m. liepos 
28–rugpjūčio 15 d. I eilėje iš k.: S. Novickis, Remigijus Vizgirdas, 
Vytautas Rėklaitis, E. Keraitis, N. Adomonis ir P. Kylius; II eilėje: 
A. Rimkus, Kęstutis Mikėnas, Romas Nelsas ir Algis Rudžiūnas; 
III eilėje: Donatas Balčiūnas, Antanas Dundzila, Albertas Kere-
lis ir Romualdas Gruodis. Kerelis, Balčiūnas ir Novickis nebuvo 
oro skautai. V. Kizlaičio nuotr.

Lituanicos tunto Dariaus ir Girėno ir Toronto draugovės oro 
skautai tautinėje stovykloje, 1968 metai. Priekyje sėdi paskauti-
ninkai Juozas Šalčiūnas ir Petras Regina; stovi (iš k.): Martynas 
„Marty“ Trakis, Jonas Dikinis, Povilas Balchas, Vytas Paukštys 
(su akiniais), Petras Šalčiūnas, „Gint” Juodgudis (užsilipęs ant 
vartų), Petras Jonikas, Jonas Dainius (užsilipęs ant vartų su 
akiniais), Rimas Damijonaitis (su saulės akiniais), Mindaugas 
Mikutaitis (su akiniais), neatpažintas, Vytas Miknaitis, 13–23 
neatpažinti torontiškiai, paskutinysis dešinėje – Raimundas 
Gierštikas iš Lituanicos tunto.
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oro sraigto mentės nupieštas Vyčio kryžius, užrašytas žodis 
„Čikaga“, ant kitos šalia Gedimino stulpų – žodis „Torontas“. 
Bendrovė „General Motors“ gamino „Aeroprop A422“ pro-
pelerius per Antrąjį pasaulinį karą. Lengvai atpažįstama oro 
sraigto stebulė (ang. propeller hub) reguliuoja iš plieno lietas 
mentes. Propeleris – 12 pėdų ilgio (350 cm), tinkamas mo-
torui iki 600 arklių jėgų (450 KW), buvo panaudotas JAV 
eksperimentiniuose „Bell XP-77“ lėktuvuose.

Virš oro skautų pakabintą propelerį išlaiko tik trys virvės. 
Šiais laikais sunku įsivaizduoti, kaip buvo pastatytos Egipto pi-
ramidės, bet ar suvokiame, kaip šie oro skautai iškėlė propelerį 
ir pritvirtino jį prie pastatytų vartų? Ar tai ne įrodymas, kad 
oro skautai buvo ir tebėra išradingi, ir dirba kaip viena darni 
komanda? Kiekvienas, prisidėjęs prie darbo, keliant propelerį, 
turėjo itin pasitikėti petys petin dirbusiais broliais. Ir, iškėlę 
propelerį, dar turėjo palaukti, kol kiti broliai teisingai pririš 
virves, kad propeleris lygiai ir saugiai kabėtų! Ar tai ne nuos-
tabus žygdarbis? 

Nuotraukoje brolių Miknaičio ir Dikinio ruošiamas avia-
modelis kontroliuojamas laidais, kurie kyšo iš kairiojo spar-
no. Pilotui laidus valdant rankenėle, lėktuvas skrido aplink jį 
ratu. Jis galėjo aviamodelį kelti aukščiau arba leisti žemiau. 
Variklį varė specialus benzinas. Norint užvesti variklį, reikė-
jo prijungti bateriją. Tai įkaitindavo žvakę ir, pasukus prope-
lerį, variklis pradėdavo pats veikti. Nuotraukoje matyti bate-
rijos laidai jau yra prijungti prie variklio. Variklis propelerį 
sukdavo kelias minutes, kol baigdavosi benzinas. Šis aviamo-
delis įdomus dar ir dėl to, kad jis – skrendantis sparnas; tai 
lėktuvas be fiuzeliažo ir uodegos. Be to, variklis įmontuotas 
ne lėktuvo centre, bet ant dešiniojo sparno, kad vis trauktų 
lėktuvą į dešinę ir būtų įtempti kontroliavimo laidai. 

Stovyklos metu pilotai Jonas ir jo brolis Vytautas Talan-
džiai atskrido su savo dvimotoriu „Cessna Skymaster“ lėk-
tuvu ir kelis sykius apskrido stovyklavietę. Žymus fotografas 
kun. Algimantas Kezys, SJ turėjo progą paskraidyti kartu ir 
nufilmuoti stovyklą iš paukščio skrydžio. 

Tautinė stovykla, 2008 m.

2008 metų Tautinėje stovykloje stovyklavę oro skautukai, 
dabar jau suaugę vadovai, oro skautų programai vadovavo lais-
valaikio metu. Gerai motyvuoti sesės ir broliai oro skautai kan-
didatai valdė lėktuvus su radijo siųstuvais, leido raketas į dangų, 
statė balzos medžio lėktuvus ir mokėsi apie aviacijos žemėlapius. 
Kasdieniams užsiėmimams pasibaigus, tik retas skautas išeidavo 
– dauguma likdavo toliau statyti ar skraidinti aviamodelius. 

Pirmą dieną statant lėktuvus iš balzos medžio, sesė Lija 
Hoffman labai tvarkingai ir kruopščiai atliko vieną darbą – ji 
beveik baigė statyti lėktuvo sparno rėmus. Tai buvo nuostabus 
tik 11 metų teturinčios skautės laimėjimas. Atidaręs dėžėje su-
pakuotą radijo siųstuvu valdomą lėktuvą (angl. remote control), 
vienas brolis ištraukė instrukcijas ir, kad lengviau būtų jas skai-
tyti montuojant lėktuvo dalis, prisegė jas ant sienos. Be to, po 
kiekvieno žingsnio jis tvarkingai pažymėdavo atliktą darbą. 

Sunku nusakyti oro skautų džiaugsmą, į dangų pakilus pir-
majam lėktuvui ir pirmajai raketai. Nors skautams visa tai tik 
žaidimas ir nuotykis, iš tiesų vyksta nuostabus mokymasis. 

17 sesių ir brolių baigė programos reikalavimus ir buvo ap-
dovanoti oro skautų sparnais. Tai Linas Aleknavičius, Darius 
Čepulis, Adomas Craig, Lukas Gabrys, Dominykas Grigutis, 
Povilas Grigutis, Indrė Hirt, Lija Hoffman, Tomas Keveza, 
Aras Klimas, Erikas Laignel, Olivija Petry, Tėriukas Petry, 
Paulius Putrimas, Perkūnas Reventas, Martynas Širvinskas ir 
Matas Zenkevičius. 

Sesė Zita (Černeckaitė) Rahbar, šeštajame dešimtmetyje 
įkūrusi Gen. Gustaičio oro skaučių vienetą Čikagoje, visiems 
naujiems oro skautams įsegė sparnus. Taip ji simboliškai per-
davė jauniausiai skautų kartai išeivijos oro skautų pradininkų 
plunksną. Feniksas ir vėl pakilo į orą! 

Tomas Dundzila
OroSkautai2018@gmail.com

Broliai Vytas Miknaitis ir Jonas Dikinis ruošia lėktuvo modelį 
skrydžiui, 1968 metai

Jūrų jaunė ir oro skautė kandidatė 
Lija Hoffman stato „Guillow’s 
Cadet“ aviamodelį 2008 metų 
Tautinėje stovykloje. Ji, Indrė 
Hirt ir Olivija Petry po 50 metų 
pertraukos tapo pirmosiomis oro 
skautėmis.

Oro skautai kandidatai 
mokėsi skraidinti radijo 
bangomis valdomus lėktu-
vus. Nuotraukoje Paulius 
Putrimas laiko lėktuvo 
modelį, o Aras Klimas – 
radijo siųstuvą.
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Planuodamas skrydį į X-tq Tautinę Stovyklą (X-TS) ati-
džiai žiūrėjau į aviacijos žemėlapį ir rinkau skrydžio kelią.  
Rasti Rako stovyklavietę nutariau naudoti radijo navigacijos 
sistemą VOR.  VOR imtuvai priima signalą iš aviacijai skir-
tų stočių žemėje, kurios skleidžia labai tikslius spindulius.  
Maždaug 30 jūrmylių nuo stovyklavietės yra White Cloud 
aerodromas ir VOR stotis.  

 

I carefully studied the aeronautical charts to select my fli-
ght route to the 10th National Jamboree (X-TS) at Camp Ra-
kas.  I decided on using the VOR systems in my airplane to 
pinpoint Camp Rakas while in flight.  VOR avionics receive 
signals from ground based stations that emit very accurate 
signals.  White Cloud airport and VOR is about 30 nautical 
miles from camp.  

 

Morzė dar svarbi
Morse Code Still Important

Žemėlapyje matome kompaso rozetę, o jos centre yra ke-
turkampis, šešiakampis ir taškas.  Tai ženklas, kuris pažymi 
VOR stoties vietą.  Informacija apie VOR yra dėžutėje.  Pir-
moje eilutėje parašyta ‚White Cloud‘ vardas, o antroje eilutė-
je ‚117.6 Ch 123 HIC‘ ir Morzės kodas.  

Įjungus VOR imtuvą reikia nustatyti stoties dažnį, kuris 
šiame atvejyje yra 117.6 MHz.  Patvirtinti, kad klausai tai-
syklingos stoties reikia klausytis Morze: dit – dit – dit – dit / 
dit – dit / dah – dit – dah – dit.  Kokios tai raidės?

X-TS Rako stovyklavietėje buvo White Cloud VOR 308 
laipsnio spindulio ir Manistee VOR 184 laipsnio spindulio 
sankryžoje.  Ar mokate rasti tą vietą aviacijos žemėlapyje? 

Morzės abėcėlė svarbi aviacijos srityje.

The diagram has a box – hexagon – dot symbol in the 
middle of a compass rose that identifies a VOR station.  In-
formation about the VOR is in the rectangular box.  The first 
line states White Cloud, and the second line contains 117.6 
Ch 123 HIC and some Morse Code.   

The VOR in the airplane would be set to receive signals 
at 117.6 MHz.  To verify the correct station the pilot would 
listen to the Morse Code:  dit – dit – dit – dit / dit – dit / dah 
– dit – dah – dit.  What are those letters?

X-TS at Camp Rakas was located at the intersection of 
White Cloud VOR 308 radial and Manistee VOR 184 radial.  
Can you locate it on an aeronautical chart?

Morse code is still important for aviation.

Brolis Petras Pilotas
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„Kalniškių“ tunto skautas vytis kandidatas Viktoras 
Petokas savo skautiškąją kelionę pradėjo būdamas 5 metų 
amžiaus Los Angeles skautų stovykloje Rambyne, San 
Bernardino kalnuose. Kai buvo dvylikmetis, įsijungė ir į 
Amerikos skautų troop 695, Irvine, CA. Aktyviai veikda-
mas abiejose organizacijose, pradėjo ruoštis amerikiečių 
skautų Eagle scout programai. Priklausydamas „Order of 
the Arrow“, buvo pakviestas vadovauti dvylikos dienų išky-
lai  Philmont Scout Ranch, Sangre de Cristo kalnuose, New 
Mexico valstijoje. Tai buvo didelė užduotis, tai 100 mylių 
kelionei Viktoro vadovaujami skautai ruošėsi visą pusmetį.

Eagle scout pažymėjimo gavimo – Court of Honor pro-
ga, šiais 2018 metais, Viktoro mama Arlene pakvietė daug 
svečių, visus vaišino lietuvišku raguoliu. Buvo džiugu ma-
tyti skautišką draugystę, matyti lietuvių skautų nešamą 
Trispalvę šalia Amerikos vėliavos. Baigiantis iškilmingai 
programai, po amerikiečių skautų „bugle call“, visi sustojo 
ratu ir lietuviai skautai pravedė mūsų tradicinę „Ateina 
naktis“.

„Kalniškių“ tunto s.v.kand. Viktoras Petokas šiais Lietu-
viškosios skautybės šimtaisiais metais dalyvavo X Tautinėje 
stovykloje Rake, „Praeitis-Dabartis-Ateitis“ šimtmečio sto-
vykloje Rambyne. Viktoras lanko Los Angeles šeštadieninę 
lituanistinę mokyklą (jau paskutiniai metai) ir priklauso 
LB „Spindulio“ tautinių šokių grupei.

Sesė Ina Petokienė

Skautiškoj kelionėj 
nuo Rambyno iki Philmont Scout Ranch

Naujas Eagle scout ir skautas vytis kandidatas Viktoras Petokas.

Broliai Bruožis ir Baipšys saliutuoja Amerikos bei Lietuvos 
vėliavas.

Lietuviai skautai Eagle Court of Honor - iš k: G.Petrulytė, R. 
Bruožis, naujas Eagle skautas Viktoras Petokas, G. Baipšys ir J. 
Kasputytė.

Nuotraukos Inos Petokienės.
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JAV Ramiojo vandenyno rajono skautai š. m. liepos 14–21 
d.  stovyklavo „Praeitis-dabartis-ateitis” stovykloje, savo aukš-
tajame Rambyne.  Atidarant stovyklą, viršininkas s.v.ps. Augis 
Gedgaudas visus pakvietė prisiminti praeitį, gyventi dabartyje 
ir darbuotis bei nuolat žvelgti į ateitį.

Lietuviai skautai Los Angeles veikia nuo 1951 m. Pirmieji 
vadovai – Vladas Pažiūra, Irena Truškauskaitė-Regienė, Pau-
lius Jasiukonis, Elė Truškauskaitė-Bandžiulienė, Stepas Maka-
revičius. Prieglobstis, kur vyksta sueigos, šventės, mugės – Šv. 
Kazimiero parapija ir 1966 m. įsigyta stovyklavietė San Ber-
nardino kalnuose.

2001 m. Los Angeles skautų 50 metų jubiliejaus leidinyje 
s. Kęstas Pažemėnas rašo, kad žemę stovyklavietei Holcomb 
slėnyje surado s. Jonas Matulaitis, kad jis vadovavo pastatų 
statybai ir kad 1972 m., Romui Kalantai Kaune susideginus, 
stovyklavietės vėliavų aikštėje buvo pastatytas visiems Lietu-
vos Laisvės kovotojams ir R. Kalantai pagerbti skirtas pamin-
klas su prel. Jono Kučingio dovanotu kryžiumi. Iš Los Angeles 
kryžių atvežė ir paminklą pastatė Jonas Matulaitis.

Grįžtame į dabartį – s. Jonas Matulaitis buvo apdovanotas 
Lietuvių Skautų Sąjungos  Geležinio Vilko ordinu. Būdamas 
94 metų, sulaukęs Lietuvos šimtmečio, mirė 2018 m. vasario 
pabaigoje. Jo darbai tęsiami toliau. Šių metų stovyklos Ram-
byne ženklas yra jo dukros Rasos Matulaitytės-Hendrickson 
kūrinys. Istorijos dėlei – Los Angeles skautų 50 metų jubilie-
jaus leidinio viršelis taip pat buvo sukurtas sesės Rasos. Ji yra 
vyr. skaučių-skautininkių „Kun. Gražinos” būrelio narė, šiais 
metais dirbo stovyklos virtuvėje.

„Praeitis-dabartis-ateitis” stovyklos viršininkas, kaip jau 
minėta, buvo ps. Augis Gedgaudas. Ši buvo jau penktoji jo va-

Praeitis, dabartis, ateitis

Sesės ir broliai iš Los Angeles dalyvavę X Tautinėj stovykloje Rake

2018 m. “Praeitis-Dabartis-Ateitis” stovyklautojai Rambyne.

Paukštytės.
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dovaujama stovykla. Adjutantu buvo s.v. Gintas Šlapkauskas, 
programos vadovė – vyr. sk. Aleksa Harris, komendantė – ps. 
Nida Variakojienė, stovyklos ūkvedžiai – s.v. Dalius Gedgau-
das, s. Vytas Dapšys ir Raimondas Sekas, iždininkė – s. Audra 
Reivydienė, slaugė – vyr. sk. Kristina Bandžiulienė, šeiminin-
kės – Darija Francesco, Audra Dapšytė, Laima Žilinskas, Biru-
tė Ranes, Patti Jocas, Viktorija Gedvila, Sigutė Miller.

Skautų pastovyklės vardas buvo „Petras Jurgėla”, vadovai – 

Ryto mankšta - joga.

Naują šulinį Rambyne padarė Augis Gedgaudas, Dalius Ged-
gaudas, Vytas Dapšys ir Vitas Venckus. (Sigutės Miller nuotr.)

Stovyklos šeimininkės: Audra Reivydienė, stovi – ženklo autorė 
Rasa Matulaitytė-Hendrickson, Viktorija Gedvila, Audra 
Dabšys, RVR vadė Sigutė Miller ir Laima Žilinskas.

Vyr. skautės įžodį davė.

„Vaidilutės” pastovyklė prie savo gairės, kurią pasiuvo Janina 
Griciūtė

„Kalniškių” tunto tuntininkas s. Tomas Petokas, pastovyklės 
viršininkas – s.v. Gintas Šlapkauskas. Skaučių pastovyklės 
vardas – „Vaidilutės”, vadovės – „Palangos” tunto tuntininkė 
s. Tara Barauskaitė, pastovyklės viršininkė – vyr. sk. Nina Kas-
putytė. Jaunų šeimų pastovyklei vadovavo Adrija Marshall, 
Vilija Vitartas ir Aušra Hassan.

Stovyklos programa buvo įvairi ir įdomi. Vyko „Priešistori-
nių laikų”, „Renesanso”, „Senovės Graikijos”, „3000 metai į atei-
tį...” dienos. Į laiko dėžę – „time capsule” skautai įdėjo gaireles, 
laiškus, gamtos suvenyrus ir užkasė žemėje. Žada po 5 metų at-
kasti! Gamtos pažinimo programai vadovavo Vilius Žukauskas, 
pasidalijęs žiniomis ir patyrimais su jaunesniais; Gintas Šlap-
kauskas su skautais iškylavo, lipo uolomis; Nida Variakojienė 
kiekvieną rytą vadovavo jogos gimnastikai. Kun. Tomas Kara-
nauskas atnašavo šv. Mišias, vyresnieji skautai pokalbyje svarstė, 
dalijosi mintimis apie skautiškąją bei dvasinę patirtį.

Pateikdama informaciją apie šią stovyklą Ramiojo vande-
nyno rajono vadė s. Sigutė Mikutaitytė-Miller džiaugiasi se-
sės Aleksos Harris taip gerai paruošta įdomia ir pamokančia 
programa, dienotvarke. Sigutė rašo, kad stovyklautojų drau-
giškumas ir entuziazmas padarė šią stovyklą tokią prasmingą 
ir smagią.

Alė Namikienė
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Pokalbiai ir e-kraitis
Kai tapau paukštyte, žinojau, kad norėsiu tapti vyr. skaute, 

bet niekada neįsivaizdavau, kad atliksiu didelę dalį programos 
per internetą. Bet dabar, praėjus beveik penkiolika metų nuo 
paukštyčių ižodžio, taip ir išėjo. Į sueigas “susirinkome” per 
internetą iš tolo, nes kita vyr. skautė kandidatė, sesė Alina, ir 
aš lankome universitetus skirtingose valstijose, o mūsų globė-
ja gyvena dar kitoje. Kiekvieną savaitę, kalbėjome per Google 
Hangouts su mūsų vadove, sese Ginta, diskutavome vyr. skau-
čių seseriją ir planavome iškylą. Kiekvieną kartą, išsirinkome ir 
aptarėme kitus skaučių įstatus. Diskutavome, kaip jie gali būti 
naudingi kasdieniniame gyvenime, bet kad irgi gali būti išimti-
nių atvejų, kuriuose reikia skirtingai elgtis. Kai baigėme aptarti 
įstatus ir skautiją bendrai, padaremė e-kraitis, į kurias ”krovė-
me” savo skautišką, lietuvišką patirtį ir rašėme apie savo norą 
tapti vyr. skautėmis. Kartu sprendėme, ką skautavimas mums 
reiškia, dabar, kai esame suaugusios.

Internetas ir stovyklavietė
Didžiausia praktinė dalis mūsų programos buvo suplanuo-

ti ir pravesti iškylą. Iš trijų skirtingų valstijų, mes suradome 
ir rezervavome iškylavietę per internetą. Aš niekada nebuvau 
planavusi iškylą ir truputį nustebau, kad dauguma laiko mums 
reikėjo rašyti emails kitiems vadovams ir visai draugovei. Nau-
dojome Google Docs planuoti visą iškylą, nuo visų dienų menu 
iki rikiuočių. Kai Alina ir aš pagaliau abi grįžome į Vašingtono 
apylinkę, nukeliavome į Prince William Forest, apžiūrėjome 
stovyklavietę ir ėjome mūsų žygio keliu. Buvo gera proga susi-
tikti, ne tik kalbėti per internetą, ir turėjome progą tikrai gerai 
išplanuoti iškylą. Po išvykos, dar kelias savaites planavome ir 
dirbome, supirkome maistą ir kitus reikmenis ir tada pagaliau 
buvo laikas iškylauti.

Gamtoje… pagaliau!
Pirmą naktį, stovyklavome tik keturiese--aš ir sesė Alina su 

savo mamomis. Pasistatėme palapines, išsikepėme ”walking 
tacos”, papuošėme žvakes įžodžiui, perskaitėme vyr. skaučių 
temas ir diskutavome. Mano nuomone, tačiau, smagiausia 
buvo, kai iškepėme ir greitai suvalgėme skanius ”bananų lai-
vus” (banana boats)--bananus su šokoladu keptus lauže, ant 
ugnies. Atrodo, kad vienas meškėnas taip pat galvojo ir jis ap-
sistojo ir vis grįžo prie mūsų, kol kalbėjome ir rašinius skai-
tėme. Iš pradžių buvo tikras šokas, bet mes greitai sudėjome 
savo maistą ir programą toliau tęsėme. Šalia meškėno viešna-
gės, vakaras buvo labai gražus, dangus žvaigždėtas… gera pro-

ga baigti ruoštis iškylai ir įžodžiui. 
Šeštadienį po pusryčių, kiti iškylautojai pradėjo atkeliauti. 

Kol sesė Alina ir aš baigėme ruoštis, visi kiti statė savo palapines 
ir tada išsirikiavo. Sesė Alina pravedė iškylos atidarymą, o aš 
skaičiau įsakymus. Per rikiuotę, paskirstėme visus į dvi grupes 
laužui. Abi grupės išsirinko tris daiktus iš maišo: reikėjo su-
kurti pasirodymą su jais, bet nenaudoti jų, kaip jie normaliai 
naudojami. (Dubuo galėjo būti kepurė, bet negalėjo būti du-
buo.) Po rikiuotės, pietums kepėme dešreles ir dešras ant lau-
žo ir skaniai pavalgėme. Tada ėjome į žygį--vaikščiojome šalia 
upelio ir keliavome iki krioklelių. Ten sėdėjome ant akmenų ir 
pasikalbėjome. Kai kurie įbrido į vandenį ar kojas sušlapo. Po 
gražios valandėlės prie upelio, buvo laikas grįžti į stovyklavie-
tę. Buvo truputį sudėtinga organizuoti šį žygį, nes buvo įvairių 
amžių žmonių, kurie visi skirtingai keliauja, bet mes išsiskirstė-
me į dvi grupes ir viskas praėjo gerai. Kai grįžome, buvo laikas 
mūsų sudėtingiausiam iššūkiui--ruošti vakarienę. Sesė Alina ir 
aš nutarėme truputį eksperimentuoti, nes mes niekada nebu-
vome dariusios mūsų planuoto valgio--laužo pizzą. Iš pradžių, 
bandėme padaryti “calzones”, bet jie neiškepė vidury. Pagaliau 
išsprendėme, kad reikėjo daryti “flatbread” pizzas. Skaniai pa-
valgėme savo pizzas su keptomis bulvėmis. Paskui buvo laikas 
ruoštis laužui, nuleisti vėliavą ir sukrauti laužą.

Smagu prie laužo. Pravedėme dainas, žiūrėjome kitų skau-
tų pasirodymus ir šaukėme šūkius. Dainavome mano mėgsta-
miausias dainas, “Dar nejok, dar sustok” ir  “Jei tu būtum žuvy-
tėlė”. Sesė Asta irgi pravedė kelias dainas ir net pridėjo skautų 
istorijos pamokėlių. Laikas greitai prabėgo ir tada buvo laikas 
padainuoti “Ateina naktis,” sakyti labanaktis ir užsigardžiuoti 
“s’mores”. Sesė Alina ir aš sutvarkėme laužavietę ir grįžome į 
stovyklavietę laukti įžodžio. Įžodis buvo prasmingas. Susirin-
ko daug Vašingtono vyr. skaučių ir buvo visokių amžių--nuo 
mūsų iki mūsų tėvų iki mūsų senelių. Buvo smagu matyti, kaip 
įžodis vyksta po daug metų, kai visos vyr. skautės tik sakydavo 
mums, kad tai paslaptis. Po įžodžio smagiai ir ilgai dainavome 
visas savo mėgstamiausias dainas ir net išmokau kelias naujas. 
Skaniai pasivaišinusios pyragaičiais su pienu, nusigabenome į 
lovą visai išvargusios.

Kitą dieną, iškyla baigėsi ir kartu sutvarkėme stovyklavietę. 
Buvo daug darbo, bet Vašingtono vasarinė iškyla gerai praėjo ir 
džiaugiuos tapus vyr. skaute. Tikrai buvo įdomi patirtis ir mielai 
prisiminsiu meškėną, mūsų laužo pizzą ir kaip pusę nakties dai-
navome, kalbėjomės ir juokiamės kartu.

T.n. vyr. skautė Gabrielė Gedo

Vašingtono skautai iškylauja: 
laužo pizza, Google Hangouts 

ir mėlyni kaklaraiščiai



34

On 16th September 2018, in šv. Kazimiero church, a 
number of LSS scouts from several parts of the UK ga-
thered to honor sv vs Vincent’as O’Brien with the presenta-
tion of the highest order of merit given by the Lithuanian 
Scout Association — the Geležinio Vilko Ordinas (GVO).  
This, much delayed, presentation was connducted by sv vs 
fil. Vladas Gedmintas and blessed by kun. Petras Tverijo-
nas, Pastor of the church.  In attendance were;  sv Tomas 
O’Brien, his wife Catherine Coventry-O’Brien and son 
Ben;  vyr.sk. Nijolė Foster-O’Brien with daughters Aurora 
and Arielle.  sv Ričardas O’Brien and his family could not 
attend, but sent his best wishes and congratulations from 
the Great State of Texas, USA.  Apart from brolis Vladas, 
vyr.sk.s. Daina Gedmintaitė-Kelly attended in uniform to-
gether with her three daughters Alicija, Natalija and Alek-
sandra. 

A further three senior members of LSS Europos Rajo-
nas; sv Lukas Porakis, sv Gytis Bičkus and sv Justas Šimkū-
nas entered the church formally carrying the flag of the 
Lithuanian Scout Association in Europe.  They did a super 
job in  representing the Europe  contingent of LSS.

Kun. Petras said mass for all participants.  As part of 
his sermon he reminded of Vince’s long years in the servi-
ce in the church as well as scouting.  He reminded us that 
Vincent was a long term member of the church choir and 
latterly became the chief organist.  Father Petras also re-
minded us that Vinco repetoire of Lithuanian songs far ex-
ceeded his own  and ours.  Brolis Vladas (for the benefit of 
all present at the celebration of the mass)  presented a brief 

explanation of the reason 
we were celebrating, the 
meaning of the GVO me-
dal and a brief rationale 
as to why the celebration 
took so long to happen.  
Of special note is the fact 
that there are only 53 sco-
uts in all of LSS still alive 
who have achieved and 
been granted it.  It is also 
noteworthy that there are 
only three Englishmen, 
Vince among them, who 
have been accorded the 
honor:  Lord Baden-Po-
well, General Sir Gordon 
Bryrne K.C.B. and now sv 
vs Vincent O’Brien.  

Brolis Vincent’as was 
then presented with a 
bouquet of flowers by 
Mrs Dalia Asanavičiūtė, 

Sveikiname brolį 
Vincent’ą O’Brien 

GVO apdovanojimu

Naujai apdovanotą brolį sveiki-
na Dalia Asanavičiūtė.

V.s. Vladas Gedmintas pristato brolį O‘Brien šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Anglijoje.

Brolis Vincentas O‘Brien apsuptas šeimos ir skautų.

Chairman of the United Kingdom Lithuanian Association, 
along with a brief congratulatory note about Vince’s many 
contributions to the Lithuanian community over some 40 
years.

When brolis Vincent’as was questioned about his tho-
ughts and feelings regarding the receipt of the GVO, he 
responded briefly that the medal was not just his, but his 
(a.a.) wife Gajutės Valterytės-O’Brien’s as well.  She was the 
primary influence in his joining the scouting movement, 
learning the language and raising his children within the 
Lithuanian and scouting tradition. 

 
BUDĖKIME!

 sv vs fil Vladas Gedmintas
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Pagrindinį šimtmečio ženklą sukūrė L.S.S. Atlanto rajono 
vyr. skautė Sigita Penikaitė. Visos tautinės stovyklos naudo-
jo šimtmečio ženklą, pridėdamos savo paįvairinimus. Bravo 
sesė Sigta.

Šimtmečio ženklas X Tautinei stovyklai Melbourne, Australijoje. Skautai mokinasi groti (pūsti?) Australijos aborigenų pučiamuo-
ju instrumentu „didgeridoo“.

Palapinių miestas Rumšiškėse (Lietuvoje), Tautinėje stovykloje 
„Laužų Karta“.

Rako stovykloje Custer MI (Amerikoje) Šimtmečio ženklas 
klijuojamas iš įvairiaspalvių stiklo gabaliukų.

Šimtmečio ženklas Lietuvos stovykloje.

Skautų ženklai prie Rūpintojėlio Rako miškuose.

Nuotraukos paiimtos iš įvairių Facebook puslapių.
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SKAUTŲ AIDAS
370 56th Street,
Clarendon Hills, IL 60514


