
ŽIEMA 20191

SKAUTŲAIDASŽIEMA 2019
VOL. 92  NO. 1

Dievui, 
Tėvynei ir 
Artimui 
tarnaujant



2

“Skautų aidas” (USPS 6534) is published 4 times per 
year, for $10.00 by Lithuanian Scouts Association, 
Inc., a not-for-profit Illinois corporation. 

Administrative office is 370 56th Street, Clarendon 
Hills, IL 60514. Periodical postage paid at Clarendon 
Hills, IL  60514, and at additional mailing offices. 

POSTMASTER: Send address changes to SKAUTŲ 
AIDAS 370 56th Street, Clarendon Hills, IL 60514. 
Office of Publication: SKAUTŲ AIDAS 370 56th Stre-
et, Clarendon Hills, IL 60514 Managing Editor: Mr. 
Romas Rupinskas 370 56th Street, Clarendon Hills, IL 
60514

“SKAUTŲ AIDAS” Lietuvių Skautų Sąjungos organas 
Įsteigtas 1923. III. 15. Šiauliuose, Lietuvoje. LEIDŽIA 
LSS TARYBOS PIRMIJA

Redaktorė v.s. fil. Rita Rašymienė 
5190 West 88th Place, Oak Lawn, IL 60453. 
Tel. (708) 424-8324 e-mail ritarasymas@gmail.com
(Redakcinė komisija bus paskelbta sekančiame numeryje)

Administratorius v.s. fil. Romas Rupinskas 370 56th 
Street, Clarendon Hills, IL 60514 Tel. (312) 543-1223 
e-mail rrupinskas@aol.com

“Skautų aidą” maketuoja Skaistė Bosas

„Skautų aidą” spausdina Cushing Press, Chicago, IL

“SKAUTŲ AIDAS” ŽIEMA 2019/ WINTER 2019 VOL. 92 NO. 1

„Skautų aidui“ straipsnius, nuotraukas, pranešimus, 
žaidimus atsiuntė, ir įvairiai talkininkavo bei padė-
jo:  Andrius Anužis, Detroit, MI; Andrius Utz, To-
ronto, ONT, CA; Linas Orentas, Detroit, MI; Vida 
Skilandžiūnienė, Toronto, ONT, CA; Tomas Dun-
dzila, Eliot, ME; Vladas Gedmintas, London, UK; 
tėvas Antanas Saulaitis, SJ, Vilnius, Lietuva; Vilius 
Dundzila, Chicago, IL; Nida Petronienė, Chicago, 
IL; Edis Meilus, Worcester, MA; Ričardas Chiapetta, 
Chicago, IL; Sofija Jelionienė, Chicago, IL; Vincent 
O‘Brien, London, UK; Audrius Remeikis, Chicago, 
IL; Albertas Kerelis, Chicago, IL; Kristina Vaičeko-
nis, Chicago, IL; Viktoras Šimkus, Toronto, ONT, 
CA; Arūnas Dailydė, Toronto, ONT, CA; Rima Lin-
takaitė, Chicago, IL; Aušros Vartų/Kernavės Živilės 
draugovės sesės, Chicago, IL; Debbie Pileikienė, 
Hartford, CT; Linas Labanauskas, Chicago, IL;  Ka-
terina Štuopytė, Boston, MA; Alvida Baukutė Ru-
kuiža, Chicago, IL;  Audrius Aleksiūnas, Chicago, 
IL; Laura Varžinskienė, Vilnius, Lietuva; visuomet 
padedanti ir patarianti Alė Namikienė, Chicago, IL; 
įvairūs Facebook-o  puslapiai.

Prabėgę skautiško 100-mečio metai dovanojo daug 
neužmirštamų akimirkų ir emocijų. Bet patys bran-
giausi atradimai – tai sutikti ir pažinti nuostabūs 
žmonės. Tegul šie nauji metai atneša laimės, meilės, 
svajonių išsipildymo ir daugiau neužmirštamų aki-
mirkų. Sveikinu visus skautus su valstybės atkūri-
mo diena (Vasario 16-tąja), su skautų susimąstymo 
dieną (vasario 23d.) ir  su Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo diena (Kovo 11-tąja). Te šios šventės 
įkvėpia mums visiems lietuviškumo ir tautiškumo, o 
skautų susimąstymo diena - skautiškumo.

Kaip visuomet, ačiū Skaistei už nuostabų darbą ir la-
bai gražų Skautų Aidą.  O kad Skautų Aidas ir toliau 
būtų toks įdomus ir gražus – man reikia Jūsų pagal-
bos – toliau siųskite rašinėlius, straipsnius, nuotrau-
kas, piešinėlius, nuomones ir pastabas.

Viršelyje: Ledyno stovykloj prit. 
skautė Adriana Rentel iš Toronto, 
Šatrijos tunto, džiaugiasi linksma ar-
klių jodinėjimo iškyla. Arklio vardas 
– Chico (nuotrauka Lino Orento)

Vidurinė nuotrauka – XTS stovy-
klos bendra nuotrauka (nuotrauka 
Audriaus Remeikio – Stormy Pho-
tography Company)

Antras viršelis: skautiškas medi-
nis išpjaustytas papuošalas kurį 
Skautų Aido redaktorei atsiuntė 
sesė Laura Varžinskienė

Skautų Aido leidimą
remia Lietuvių Fondas.

Skautų Aido 
leidimą 

taip pat remia 
Lietuviškosios 

Skautybės 
Fondas (LSF).

Viršelių nuotraukos: 
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Po atviru dangumi
Skautų įkūrėjo straipsnis 1971 metų numeryje

Atviras oras yra tikras Skau tybės tikslas ir jos pasi-
sekimo aktas. Bet būdami sumiesčonėję, mes dažnai 
neįvertiname savo tikslo ir stingstame.

Mes ne klubas ir ne sekmadie nioo būrelis, bet 
miškų mokykla. Turime daug daugiau būti ore 
kaip skauto taip ir draugininko kūno ir dvasios 
sveikatos dėliai.

Stovykla yra tai, ko berniukas laukia iš skauty-
bės; ji ir yra didžioji dr-ko proga.

Stovykla su gyvenimu po plynu dangumi, su 
laukiniu nuotykių prieskoniu, su improvizuotais 
vi rimo rezultatais, lauko žaidimais, pėdseka, pio-
nierija, nedideliais vargais ir smagiais laužais ne-
gali nesužavėti berniuko.

Mums reikalinga erdvė po atvi ru dangumi, savo 
žemės sklypas, geriausia, nuolatinė stovyklavimo 
vieta, kuria skautai gali lengvai naudotis. Skautų 
Sąjūdžiui augant, nuolatinės stovyklos turetų būti 
įsteigtos visuose skautų centruose. 

Kalbėjau apie gyvenimą stovy kloje. Įsidėmėk, 
kad „gyvenimas stovykloje“ skiriasi nuo „gyve-
nimo palapinėse“. 

Neseniai man rodė pavyzdingą mokyklos sto-
vyklą, kurioje pala pinių eilės buvo dailiai sustaty-
tos, jų tarpe puiki didelė palapinė-valgykla ir gerai 
įrengta virtuvė. Stovykloje buvo taip pat ir plyto-
mis iškloti takai ir medinės mau dyklės bei išeina-
mos. Viskas buvo nepaprastai gerai suplanuota ir 
statybos agentūros pastatyta.

Mano vienintelis priekaištas buvo, kad tai nėra 
stovyklavimas. Gyventi palapinėse yra visai ne tas, 
kas stovyklauti. Bet koks asilas, taip sakant, gali gy-
venti palapinėje, būti vienas iš bandos ir naudotis 
visu gatavu. Bet jis tokiu pat pasisekimu galetų lik-
ti ir namuose, nes tokia stovykla jam, greičiausia, 
nieko gero neduos.

Skautai žinome, kad tai, kas berniukus patrau-
kia ir tuo pačiu auklėja, yra tikras stovyklavimas, 
tai yra, kada jie patys ruošia savo stovyklą, net iš 
anksto siūdamiesi palapines ir mokydamiesi virtis 
maistą.

Mažoje stovykloje nepaprastai daug gali būti 

padaryta per dr-ko duodamą pavyzdį. Gyveni tarp savo ber-
niukų, esi jų stebimas ir nesąmoningai kopijuojamas, ko daž nai 
pats nė nepastebi. 

Jei tingi ir jie tingės; jei mėgsti švarą, ir jie ją pamėgs; jei 
moki sugalvoti stovyklinių prietaisų, jie taps konkurentais - iš-
radėjais, ir pan.

Bet nesiimk visada daryti tai, kas berniukų turėtų būti pa-
daryta. - Norėdamas, kad kas nors būtų padaryta, nedaryk to 
pats, - yra geras šūkis.

Mums reikalingos ne tik svei kos ir švarios stovyklos, veda-
mos pagal vietinius nurodymus, bet ir tokios, kur berniukai gali 
kuo arčiausiai prieiti prie pionieriaus gyvenimo ir nuotykių.

Lord Baden-Powell, 1920 m.
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“Joja, joja lietuvaičiai, neša, neša, vainikaitį…” Detroito 
Gabijos ir Baltijos tuntų tradicinė žiemos stovykla “Ledynas” 
šiais metais turėjo įdomią temą—arkliai.  Detroito skautai ir 
nemažai skaučių iš Čikagos ir Floridos, bei skautai iš Toronto, 
kuriuos atvežė Šatrijos tunto tuntininkė Vida Skilandžiūnienė 
bei Rambyno tuntininkas Andrius Utz, smagiai jojo arkliais 
gražiaisiais Mičigan laukais.  Buvo saulėta, nors truputį šalta, 
bet dalyvių veiduose švytėjo smagi skautiška nuotaika.

Stovyklą atidarėm su formalia sueiga ir po to statėm me-
dinius arkliukus.  Stovyklos viršininkė Vida Puodžiūnienė 

Prityrę skautai Aistis Meiklejohn, Andrius Utz, Tilija Leš-
kauskaitė (Torontas), Brigita Šumskytė iš Detroito, Cecilija 
Ginčauskaitė (Torontas) su vadovu Pauliumi Burkūnu ruošiasi 
daryti balandėlius.

Sesės skautės dėkoja už labai smagią stovyklą. Iš kairės: Olivia 
Polteraitytė (Detroitas), Laura Rekutė (Torontas), Sofia Ferrell, 
Ūla Kerelytė, Greta Stanevičiūtė, o priekyje tupi Julija Bikulčiūtė 
(visos iš Čikagos).

Susimastymą praveda Vilija 
Jurgutienė,Vida Puodžiūnienė, 
Sofia Duobaitė ir Linas Orentas.

Andrius Utz nebijo 
gyvačių.

Ledynas 2019 vasario 2-4
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skaitė paskaitą apie arklius. Tada stovyklos komedantė Sofia 
Duobaitė ir Džiugas Nausėdas smagiai ir enegingai pravedė 
laužą, grojo trys akordeonai ir skambėjo gražios lietuviškos, 
skautiškos dainos: Atskrend Sakalėlis, Atgimė Tėvynė, Dar 
Nejok, ir kt. 

Šeštadienį oras pasisuko į gerąją pusę, nuo minus nulio iki 
30 F ir skautai galėjo linksmai balnoti arklius. Brolis Andrius 
Viskantas, stovyklos viršininkas pastebėjo, kad visi skautai 
“įsimylėjo savo arklius.”  Sužinojome, kad kiekvienas arklys 
turėjo savo vardą, ir unikalią asmenybę bei characterį.  Viena 
paukštytė “pasiskolinusi” obuolį iš virtuvės šiuo skanumynu 
pamaitino ir jos arklį.

“Ar moki balandėlius kepti?” sesė atsakė: “Ne, bet mano mo-
čiutė moka.” Dėkojam broliui Pauliui Butkūnui ir Vytukui Kas-
pučiui, išmokusiems visus skautus balandėlius gaminti.  Dabar 
galės močiutei pagelbėti, šeimai skanią vakarienę pagaminti.

“Tarantulos, gyvatės ir gyvuliai“, pasakojo Viliukas grįžęs 
iš gamtamokslio užsiėmimo. Džiaugdamiesi, skautės ir skau-
tai pasakojo ką instruktoriai iš gamtos mokslų “Storer YMCA 
Nature Centre” juos pamokino.   

Taip pat, skautai ir skautės išmoko kaip taisyklingai šaudyti 
iš lanko strėles ir vienetų vadovai jiems pravedė įvairius užsi-
ėmimus. 

Sesės rikiuotėje.

Dalis Kanados skautų - priekyje su vėliava Vida Skilandžiūnienė 
ir Andrius Utz (Toronto Tuntininkai); Aistis Meiklejohn, Adriana 
Rentel, Vikorija Gielazewski, Cicilija Ginčauskaitė, Andrius Utz.

Toronto skautai Džiugas 
Nausėdas, Gytis Nausėdas 
šaudo iš lanko.

prit.sk. Aura Degutytė 
su nauja drauge.

Jojam.
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Vyriausias skautininkas Albertas Kerelis, Linas Orentas 
ir Andrius Anužis prityrusiems skautams išaiškino kaip įsgy-
ti “Kirvuko Ženklą” ir skatino juos įsigilinti į gamtamosklį ir 
skautamokslį.  Kirvuko Ženklo įsigijimui reikalaujama, tarp 
kitų, kad skautas ir skautė praleistų dvi paras gamtoje ir mokėtų 
savįstoviai miške išgyventi. Tam reikia turėti daug patyrimo.

Paskutinio vakaro linksmybės: “arklių lenktynės” ant pa-
čių skautų pastatytų medinių arkliukų, laužas, kelionė ant 
šieno “hay ride”, “curling” rungtynės ir šokiai praėjo su pa-
kilia nuotaika.

Šioje stovykloje skautai įsigijo daug patyrimo, bet svarbiau-
siai, įgyvendino skautų įstatą: “Skautas draugas artimui, brolis 
ir sesė kitam skautui ir skautei. 

S. Andrius Anužis
Vidurio Rajono Vadas ir Baltijos  Tunto Tuntininkas

Skaučių šlipsą sesei Polteraitytei 
riša vyr. sk. Miglė Orentaitė.

Skautė Sofia Ferrell (Čikaga) patenkinta stovykla.

Stovyklos vadovybė – viršininkas Andrius Viskanta, viršininkė 
Vida Puodžiūnienė, Detroito Baltijos tuntininkas Andrius Anužis.

Vilkiukas Darius Jurgutis 
duoda raportus.

Einam 
pusryčių.

Prie arklių karuselės iš k. Kazys Barauskas, Danius Anužis, 
Simas Stapušaitis, Aleksa Skiotytė, Miglė Orentaitė, Ariana 
Chiapetta, Vilius Vilkas.

Broliai rikiuotėje.

Nuotraukos Lino Orento ir Šatrijos tunto Facebook puslapio.
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ORO SKAUTAI p.s.v. fil. Tomas Dundzila, 
skyriaus redaktorius

„Sese Taidėle, dėkoju, kad sutikote atlikti intervių. Pra-
šau papasakok apie savo skautavimą. Kada ir kur pradėjai 
skautauti? Kokie smagiausi ar neužmirštiniai prisimini-
mai?“

Labas broli Tomai, visad smagu bendrauti! Skautauti pra-
dėjau būdama septynerių metų, 2004- tųjų vasarą. Tuomet 
mama mane, kartu su mano sese Elena, užrašė į skautų va-
saros stovyklą. Ji vyko netoli Kernavės. Tada dar negalvojau, 
kad čia prasidės vienas didžiausių ir nesibaigiančių gyvenimo 
nuotykių- skautavimas. Jau nuo rudens pradėjome lankyti 
sueigas Vilniuje, nuo pat pradžių priklausiau, tuo metu dar 
mažam ir beaugančiam „Skaisčio“ tuntui. 2005 metais rudens 
stovykloje kartu su savo sese daviau pirmąjį savo vilkiukės 
įžodį. Šiuo metu kandidatuoju į vyr. seses „Laumės“ draugo-
vėje, nuo pavasario esu „Skaisčio“ tunto tuntininkė, rugpjūtį 
gavau paskautininkės laipsnį ir turiu žalią kaklaraištį.

Na o smagiausi prisiminimai iš skautavimo yra tikriau-
siai net ne įvykiai, o geriausi draugai, su kuriais visus nuoty-
kius patyriau. Vis tik viena labiausiai įstrigus į atmintį man 
buvo LS patyrusių skautų stovykla „Indėniada‘14“. Dar prieš 
stovyklą turėjome suburti septynių žmonių skiltį ir atlik-
ti įvairias užduotis: susigalvoti indėniškus vardus, pasisiūti 
drabužius, pasidaryti genties skydą ir pan. Stovykla vyko 
varžytuvių principu, panašiai kaip koks „Išlikimas“, už kie-
kvieną užduotį gaudavom taškus, rungėmės kartu su kitomis 
gentimis. Dar prieš stovyklą turėjome patys pasidaryti sto-
vyklos meniu ir susipirkti sau maistą, sugalvoti kaip jį lai-
kyti, kad nesugestų visą savaitę gyvenant miške. Prisigalvo-
jom įvairiausių patiekalų, kurių niekada nesam gaminę ant 

laužo: sušių, vaflių, tortilijų ir pan. Pasistatėm didžiulį tipį 
su vedinimo sistema, jo viduje kurendavom laužą naktimis. 
Šaltais rasotais rytais basi eidavom melstis saulei ir dievams, 
auginome žiogą stiklainyje, susigalvojome įvairiausių genties 
tradicijų, dainų. Turėjome fantastiškus namus! Mūsų genties 
dvasia tikrai buvo išskirtinė. Nors po visų rungčių likome 
antri, visi prisiminimai dar vis kelia šypseną ir nostalgiją. 

Iš visų įvykių dar galėčiau išskirti šias stovyklas: Jubilieji-
nę stovyklą „Gėrio pėdomis“ 2013m. Telšiuose, tų pačių metų 
jubiliejinę stovyklą „Viltis“ Ohajuje JAV , „Baltic jamboree“ 
Estijoje 2015 m. bei 2017m „Rambyno“ stovyklą „Per pasaulį 
keliauja žmogus“ Kalifornijoje JAV. Visos šios stovyklos tapo 
vienos įsimintiniausiu vien todėl, kad jos nebuvo eilinės, ki-
tokios, jų labiausiai laukiau ir jos labiausiai nustebino.

„Kaip atšventei lietuvių skautų ir Lietuvos nepriklauso-
mybės šimtmetį?“

Oi tas Lietuvos šimtmetis visur. Galima sakyt švenčiu 
jį kasdieną. Su skautais ir šeima visad einame į valstybinių 

Brolio Tomo pasikalbėjimas su sese Taidėle 
Gorodeckyte iš Vilniaus
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švenčių minėjimus mieste, galiu pasakyt šiais metais jie ti-
krai buvo daug gausesni, tiesiog minios žmonių. Per vasario 
16- tą kartu su kitais skautais budėjome prie šimto laužų Ge-
dimino prospekte, visi daug dainavom- nuostabus bendrys-
tės jausmas. Tiek daug Lietuvos vėliavų esu mačius nebent 
per krepšinio varžybas. Jos buvo visur, ant kiekvieno namo. 
Niekada man gražiau nėra atrodę tie pilki sovietiniai bloki-
niai daugiabučiai kaip tuomet, nes languose ir balkonuose 
buvo pakabintos Lietuvos vėliavos. Valstybės šimtmetis ti-
krai gražus, nesuskaičiuojama daugybė renginių.

Lietuvos skautų šimtmetį pradėjau švęst jau 2017m. kuo-
met kartu su geriausiu draugu broliu Pauliumi bei broliu Te-
odoru buvome atrinkti važiuoti į „Rambyno“ stovyklą Kali-
fornijoje. Nuostabiausi įspūdžiai iš ten, neužmirštami ir šilti 
žmonės. Su kai kuriais vis dar palaikome ryšius, „statome til-
tus“ tarp Lietuvos ir lietuvių svetur. Aišku, grandiozinė buvo 
ir tautinė stovykla „Laužų karta“ Rumšiškėse, jai ruošėmės 
ilgai, vien registruojant vaikus ir užsakinėjant autobusus. 
Manau tai buvo vienas geriausių skautiškų vakarėlių. Tokio 
didelio mąsto skautų nesu mačius niekad.

Vis tik manau protingiausia valstybės šimtmetį švęst tie-
siog būnant pilietišku, o lietuvių skautų šimtmetį tiesiog skau-
taujant, mokinant jaunesniuosius ir dirbant skautijos labui.

„Kokie dabartiniai siekiai?  Ką ir kur studijuoji?“
Pernai rudenį pradėjau mokytis Vilniaus Gedimino 

Technikos Universitete, Antano Gustaičio aviacijos institu-
te, skrydžių valdymą. Tai vientisųjų studijų programa, kurią 
pabaigus po penkerių metų turėčiau gauti aeronautikos inži-
nerijos magistro laipsnį. Šiuo metu pusmečiui esu išvykus su 
mainais į Čekiją. Čia studijuoju Brno Technologjių universi-
tete, Mechanikos fakultete, Aeronautikos institute. Iš esmės 
mokaus inžineriją. Dabartinis siekis įgyt kuo daugiau žinių. 

„Kodėl pasirinkai šią (skrydžių valdymo) sritį?“
Pernai pabaigusi menų mokyklą nusprendžiau, kad vis 

tik noriu mokytis ir gauti universitetinį išsilavinimą. Supra-
tau, jog esu labiau tiksliukė nei menininkė. Tai pirmiausia 
pasirinkau apskritai aviaciją, o jau vėliau patį skrydžių val-
dymą. Pradėjau domėtis studijų programomis, svarsčiau 
politikos mokslus ir aviacijos vadybą. Pasvėrus savo pažy-
mius, finansus ir stojimo galimybes pasirinkau VGTU, nes 
tai vienintelė mokymo įstaiga, kurioje gali nemokamai stu-
dijuoti aviacijos mokslus. Kad ten patekčiau dar turėjau pra-
eiti profesinio tinkamumo testą, psichologinį testą ir fizinio 
pasirengimo testą bei gauti aviacinę medicininę pažymą. Jei 
save prisiminčiau prieš dvejus metus, tai nė už ką nepagal-
vočiau, kad būsiu būtent čia, kur esu ir darysiu tai, ką dabar 
darau. Tai nebuvo mano gyvenimo svajonė, bet tikriausiai tai 
buvo lemta. Nemanau, kad yra tik vienas įvykis, dėl kurio at-
sidūriau aviacijoje, pagalvojus jų yra daugiau. Vis tik manau, 
kad ta aviacijos sėkla buvo pasėta, kuomet buvau Ohajo ju-
biliejinėj stovykloj „Viltis“ 2013 m. ten praėjome oro skauto 
programą, daug mokėmės apie lėktuvus, oro uostus ir kitas 
įdomybes, skraidėm simuliatoriumi, galiausiai aerodrome 
davėme oro skauto įžodį. 

„O ką skrydžių valdovas veikia?“  
Skrydžių valdytojai valdo ir reguliuoja orlaivių eismą, 

užtikrina saugią oro erdvę, skirsto orlaivius, palaiko radijo 
ryšį. Skrydžių valdymo specialistai skirstomi į tris sąlygines 
grupes: oro uosto, oro uosto prieigų ir erdvės. 

Oro uosto skrydžių valdymo specialistai iš skrydžių val-
dymo bokšto skrydžius koordinuoja konkrečiame oro uoste 
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ir apie jį. Oro uosto prieigų specialistai valdo atvykstančių 
ir išvykstančių lėktuvų skrydžius 50 km spinduliu aplink 
konkretų oro uostą. Erdvės skrydžių specialistai reguliuoja 
daugiausia tranzitu per šalį skrendančių orlaivių eismą – sa-
votiškas lėktuvų autostradas, kuriose nėra kelio ženklų, bet 
išvengti susidūrimų padeda skrydžių valdymo specialistas.

„Ar jau teko stažuoti skrydžių valdymo centre arba aero-
dromo bokšte?“

Stažuoti dar neteko, esu tik buvus oro uosto bokšte ir ae-
rodromo bokštelyje. Šių metų pavasarį jau turėtų prasidėti 
pirmoji praktika Vilniaus oro uoste.

„Kai baigsi VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutą 
kokį darbą nori dirbti?“  

Kas bus po penkerių metų negaliu įsivaizduoti, konku-
rencija tarp skrydžių valdytojų labai didelė, bet manau vis 
tik dirbsiu aviacijos pasaulyje, nes man jis labai įdomus ir 
žavingas. Pabaigus šias studijas taip pat yra galimybė dirb-
ti LR susisiekimo mininsterijoje, galbūt ten pritaikysiu savo 
žinias. O nuo vasaros planuoju padirbėti orlaivių palydove, 
vėliau studijas derinti su darbu.

 
„Kokie kiti tavo pomėgiai?“  (Ar dar šoki?  Kokioje šokių 

trupėje?)“   

Nepaslaptis, kad esu pabaigus baleto artistės specialybę 
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, profesio-
naliai šokau baletą daugiau nei 10 metų. Šiuo metu nebešoku, 
nebent labai retai kokiuose nors renginiuose, kai pakviečia 
pažįstami iš šokių pasaulio. Dar pernai laimėjau universitete 
organizuojamą šokių konkursą. Vis tik pasirinkau studijuoti, 
o baletas lygiai taip pat kaip profesionalus sportas reikalauja 
labai daug laiko, jėgų, sveikatos ir noro. Deja, bet profesiona-

liai šokti ir dar studijuoti inžineriją sunkiai suderinamas da-
lykas. Pradėjus mokytis universitete atsirado daugiau laiko, 
atsirado ir daugiau veiklų, kartais dalyvauju alpinizmo var-
žybose, mėgstu bėgioti ir šiaip pasportuot, svajojau išmokt 
plaukti banglente, tai šią vasarą išmokau Maroke, tikiuosi 
dar atrasiu daugiau galimybių paplaukiot, daug laiko skiriu 
skautavimui, taip pat priklausau VGTU studentų atstovybei.

„VGTU herbe ir uniformos ženklelyje matosi žodžiai „Sa-
pere aude“.  Ar šokėjos, skautės ir studentės gyvenimas tau 
gražiai pinasi?“

O taip! Nors šie žodžiai sunkiai verčiasi į lietuvių kalbą, 
angliškai skambėtų „dare to know“ ar „dare to think for yo-
urself “, lietuviškai „išdrįsk būti protingu“, tai manau gyveni-
me padariau bent sau pakankamai drąsių ir stiprių sprendi-
mų, kurių pati net nesitikėjau. Būna ir aš pati save nustebinu. 
Dabar toks gyvenimo tempas, kad privalai būtų visapusiška 
ir lanksti asmenybė. Kai kurie sako, kad suderinau visiškai 
nesuderinamus dalykus. Bet aš tiesiog renkuosi, tai kas man 
yra įdomu, neatrasta ir kelia jaudulį. Pokyčiai kartais gąsdi-
na, kai kada reikia praeiti labai tamsius ir nemalonius išgy-
venimus, bet nereikia pokyčių bijoti. Kai kurios nesėkmės 
gyvenime pavirsta sėkmėmis. Šiuo metu galiu pasakyt, kad 
esu labai laiminga ir džiaugiuos, tuo ką darau, bandau išnau-
dot visas gyvenime duotas galimybes, ir man dar niekada 
nėra buvę taip įdomu gyventi, kaip dabar. Juk kas kitas su-
kurs ir nugyvens tavo svajonių gyvenimą, jei ne pats.

„Dėkoju, sese, už pasikalbėjimą ir linkiu neribotos sė-
kmės.“

Ačiū, broli Tomai! Man buvo labai malonu. Iki kitų pa-
bendravimų!

Nuotraukos iš sesės Taidėlės asmeninio albumo.
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LITUANISTIKOS SKYRIUS j.p.s. fil. Kun. Vilius Dundzila, 
skyriaus redaktorius

Tikslas: Susipažinti su lietuvių tautosaka

1. Papasakoja bent vieną lietuvišką padavimą ar legendą.

Padavimas apie Velnio akmenį 
prie Nemuno

 
Jau labai labai seniai vienas Velnias* keliavo į Kauną, į 

vestuves. Jis paėmė labai didelį maišą, pilną akmenų, ir no-
rėjo su tais ties Kaunu Nemuną užpilti, manydamas tokiu 
darbu visiems vestuvininkams didelę garbę parodysiąs. Bet 
dar šaunų galą pirm Įsručio maišas praplyšo, ir akmenys, 
jam nežinant, pagavo birt, kol, prie Kauno nukakus, paskuti-
nis iškrito. Bet tas buvo didžiausias — kaip kokia troba! Tas 
akmuo dar tebeguli ant Nemuno kranto. Gerai galima pa-
žint, kaip jis velniui yra ant nugaros gulėjęs, nes visa nugara 
ir pečiai įsispaudę buvo.

Ta visa šalis nuo anapus Įsručio iki Kauno dar iki šiai die-
nai daugybę akmenų turi.

*Velnias yra lietuvių liaudies pelkių, požemio ir mirusių 
vėlių dievaitis, bet ne judaizmo, krikščionybės ar islamo šė-
tonas (el šaitan, priešas).

Padavimas apie Birutę

Birutės laikais žemaičiai garbino Baltų dievaičius. Doros 
mergelės pasišvęsdavo tarnystę dievaičiams. Jos kurstyda-
vo amžinąją ugnį, darydavo gailestingus darbus žmonėms 
ir vesdavo labai skaistų ir dorą gyvenimą. Tarpe vaidilučių 
buvo ir Birutė - vaidilutė-naujokė. Vieną kartą Birutė nešė 
savo broliams žvejams valgyti. Pavalgydinus brolius, nuėjo 
pas amžinąją ugnį. Buvo tai graži vasaros diena, kurioje buvo 
čia atvykęs vyriausias kunigas, kurs priėmė tą dieną mergi-
nas, pasiruošusias į eiles vaidilučių. Birutė taipogi stovėjo 
gerų mergelių eilėse ir turėjo būti tą dieną pašvęsta dievaičių 
tarnystei. Birutė laikė ant rankos baltą - vaidilutės - rūbą. Di-
dysis Kunigaikštis Kęstutis, pagavęs baltąjį rūbą nuo Birutės 
rankos, įmetęs jį į ugnį, o Birutę su savim paėmęs.

Praėjo daug metų. Birutės sūnus Vytautas priėmė kata-
likų krikštą ir buvo didžiu darbuotoju tėvynės ir krikščio-
nijos. Birutė gi paliko ištikima tarnaitė dievaičių ir, mirusią 
ją palaidojo ant kalno, ant kurio degė amžinoji ugnis die-
vaičiams, kuriems Birutė buvo savo jaunystę žadėjusi, ident 
ten po mirties amžinai ilsėtųsi. O kalnas tapo Birutės vardu 
pramintas”.

Jaunesniojo skautų specialybė: 
Lietuvos Tautosakininkas/-ė 

Birutė ir Kęstutis.

Velnias.
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Legenda apie Šventaragį
Šventaragis (ca. 1192-1274) - lietuvių mitologinis ku-

nigaikštis, Utenio sūnus, po mirties sudegintas Neries ir 
Vilnelės santakoje (dabartiniame Vilniaus Šventaragio 
slėnyje). Drauge su kunigakščiu sudegintas jo sakalas, 
žirgas, vergas ir kurtas. Šventaragis laikomas papročio, 
šioje vietoje deginti Didžiųjų Kunigaikščių (Kunigų) pa-
laikus, pradininku. Minimas Lietuvos metraščiuose, M. 
Strijkovskio kronikoje.

Šventaragio legenda pasakoja apie tai, kaip didysis 
kunigaikštis Šventaragis pasirinko labai gražią vietą gi-
rioje, kur Vilnia įteka į Nerį ir paprašė savo sūnų Skir-
mantą, kad toje vietoje būtų įtaisyta ugniavietė, kurioje jį 
mirusį sudegintų. Ir įsakė savo sūnui, kad po mirties visi 
Lietuvos kunigaikščiai ir žymiausi bajorai būtų deginami 
toje vietoje, kur jis bus sudegintas, ir kad jau niekur ki-
tur mirusiųjų palaikai nebūtų deginami, tiktai ten. Iki tol 
mirusiųjų kūnus degindavo toje vietoje, kur kas būdavo 
miręs. Davęs paliepimą savo sūnui Skirmanui, didysis 
kunigaikštis mirė.

Po tėvo Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Žemaičių 
bei Rusų Kunigaikštystę liko valdyti didysis kunigaikštis 
Skirmantas. Ir pagal savo tėvo įsakymą Vilnios žiotyse, 
kur ji įteka į Nerį, įtaisė ugniavietę, ir ten sudegino savo 
tėvo kūną, ir jo žirgą, ant kurio jodinėdavo, ir jo dra-
bužius, kuriais vilkėdavo, ir jo mylimą vergą, kuriam jis 
buvo malonus, ir sakalą, ir jo kurtą.

Nuo to laiko toje vietoje buvo deginami Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių palaikai. Dėl to ši vieta nuo tų laikų 
praminta Šventaragiu pagal didžiojo kunigaikščio vardą.

 

2. a. Žino ir pasako bent vieną lietuvišką patarlę

Žodis tvirtas – darbais paspirtas.
Žmogus gyvena vieną amžių, o jo geri darbai – du amžius.
Ieškok kaip duonos – ir rasi.
Verkia duona tinginio valgoma.
Yra sriubos – nėra duonos, yra duonos – nėra sriubos.
Žmonės žiūri į drabužius, [kad] gražiausi, o dievas žiūri į 

širdį žmogaus, [kad] geriausia.
Žmogui duota žemė, o mėnulis – dangui, o dangus duo-

tas dievui.
Viską dievas davė, tik žmogaus norams galo nedavė.
Žmogus žmogui bičiulis, draugas, brolis.
Tas ne draugas, kuris dvejopai su tavim elgiasi.
Žmogaus gyvenimas – kaip viena diena.
Tinginiu būsi – gyvenime pražūsi.

2.b. Žino ir pasako bent vieną lietuvišką mįslę.

Anoj pusėj marių širmi žirgai žvengia, kitoj pusėj marių – 
kamanos blizga. (Žaibas ir griaustinis)

Aš pats, pati plati, sūnus greitas, duktė akla. (Dangus, 
žemė, vėjas, naktis)

Auksu mesta, sidabru austa, deimanto peiliu rėžta. (Vai-
vorykštė)

Aukso lenta praskilo, visas pasaulis sukilo. (Saulė pate-
kėjo)

Aukso paklodė visą žemę apglobė. (Aušra)
Ant geležinių lėkščių mėsa stovi. (Pakaustytas arklys)
Ant kojytės kepurytė. (Grybas)
Ant lentelių vaikštinėja, ragu žolę skabinėja. (Žąsis)
Ant vieno kotelio daug vėliavėlių supasi. (Medis)
Apskritas kabo, o barzda dreba. (Obuolys)
Anoj pusėj beržynėlio tala lala šokinėja. (Dantys ir liežu-

vis)
Ateina protingas, išeina kvailas. (Girtuoklis smuklėje)
Ateina tylėdama, išeina giedodama. (Mirtis)
Arklys ant šunies joja, o žmonės ploja. (Smuikas groja)
Ateina slaptai, išeina viešai. (Mirtis)

3. Gražiai kalba lietuviškai.

Paruošta 2018 m. spalio mėn. 
Medžiaga surinkta iš interneto šaltinių.

Pavasario lygiadienio pasitikimas Šventaragio slėnyje.
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Artūro Staponkaus nuotraukos. 
Nuotraukas Skautų Aidui atsiuntė tėv. Antanas Saulaitis.

Šeštadienį, spalio 20, 2018m. ,,Beržynėlio“ parke buvo 
pasodinti 12 ąžuolų - Lietuviškosios skautijos 100-mečio, 
„Skautų aido“, Petro Jurgėlos (Jurgelevičiaus), Mykolo Kal-
manto, Juozo Šarausko, Kazimiero Ubeikos, Kazio Lauciaus, 
Kazimiero Palčiausko, Edvardo Vaivydo (Vojevodskio), Sta-
nislavos Venclauskienės, Gražbylės Venclauskaitės, Antano 
Vytauto Saulaičio ąžuolai. Projekto vadovas patyręs skautas, 
kandidatas į vyr. skautus Marius Pozniakovas.

Abi Šiaulių miesto skautiškos organizacijos Lietuvos 
skautija ir Žemaitijos skautų organizacija miesto parke „Ber-
žynėlis“ pasodino 12 ąžuolų alėją ir pastatė suolelį. Suolelį 
atidengti buvo patikėta abiejų skautiškų organizacijų, vei-
kiančių Šiauliuose, vyr. skautams.

Pasodinus ąžuolus, atidengus suoliuką, parko estradoje 
skambėjo skautų atliekamos dainos.

Projekto vadovas džiaugėsi,  kad į ąžuolų sodinimą atvyko 
ir kunigas jėzuitas tėvas Antanas Saulaitis, kuris, pasodinęs 
ąžuolą, pakvietė diskusijos, tad po koncerto dalis patyrusių 
skautų skubėjo į pokalbį su juo, o skautai ir jaunesnieji skau-
tai skubėjo į veiklas, kurios buvo tęsiamos mieste, Salduvės 
parke, Jaunųjų gamtininkų centre.

Renginyje dalyvavo apie 200 dalyvių iš Šiaulių, Panevėžio, 
Kauno, Vilniaus, Ventos, Kretingos.

Apibendrindamas projektą Remigijus Pozniakovas, Lie-
tuvos skautijos Šiaulių krašto Šiaulių tunto tuntininkas, 
Šiaulių Lieporių gimnazijos, fizikos, IT, inžinerijos mokyto-
jas, dienraščiui sakė:

„Šis projektas – tai puikus pavyzdys, kaip dvi organizaci-
jos, suvienijusios  jėgas, gali sukurti stebuklą... Nemažas bū-
rys skautų, patyrusių skautų, skautininkų, vyr. brolių ir vyr. 
sesių negailėdami savo laiko ir jėgų plušėjo prie šio projekto 
įgyvendinimo.“

(Aprašymas paiimtas iš Facebook puslapių)

Šiaulių skautų 
pasodinti ąžuolai

Šiauliu krašto skautai/ės  šeštadienį, spalio 20d pasodino 12 
ąžuolų alėją skautijos 100mečiui miesto parke.

Vienas tų ąžuolų – Skautų Aidui.  Labai graži šventė. Projektas 
“skautai Šiauliams”.
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I am a prityrusi skautė from Baltijos tuntas (Boston). Be-
cause Baltijos tuntas currently does not have any vyr. skaučių 
kandidatės or vyčių kandidatai, my group is the oldest scout 
troop. Our goal is to explore all aspects of “Dievui, Tėvynei, 
ir Artimui.”

During our sueigas, we all work towards the next level of 
scouting. For me and the older girls, that means working to-
wards our mėlyna virvutė, in preparation for becoming vyr. 
skaučių kandidatės. For our newer members—Kristė Ber-
nard, Kristina Gavelis, and Aija Dilba—that means earning 
their prityrusių skaučių šlipsas. We meet once a month after 
our dance practice at the Lithuanian Club of Boston. We 
have had many occasions already to be of service “Dievui, 
Tėvynei, ir Artimui”, and we will continue to try to do so for 
the rest of the year.

As a group, we often volunteer at the local Lithuanian pa-
rish, St. Peter’s in Boston, by helping at “kavutė,” a luncheon 
after Lithuanian Mass. We serve food to the churchgoers as 
they socialize. This is one of the ways we serve God during 
the year as scouts.

Baltijos tunto veikla (Boston)

Saule Zaprauskis, Katerina Štuopytė, Zyle Purins, Albertas 
Kerelis

Katerina Štuopytė, Saulė Zaprauskis, Kristė Bernard, Aija Dilba 
(picture from Charlotte McGowan)

Saulė Zaprauskis, Zylė Purins, Katerina Štuopytė, Veja Zaprauskis, 
Isabella Štuopytė (in back), Aistė Braunfelds, Lilija Purins

Vyja Bernard, Katerina Štuopytė, Saulė Zaprauskis, Kristė Ber-
nard, Aija Dilba (picture from Charlotte McGowan)

nukelta į 15 psl.
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Jau trečius metus iš eilės, Aušros Vartų-Kernavės, Litua-
nicos ir Nerijos tuntai suruošė Halloween temos Mugę, kurią 
vadiname “BOO-gę”. 

 Prit. skautai/skautės, vyr. skaučių, gintarių ir vyčių kan-
didatai kartu su vadovais pravedė užsiėmimus jaunesnie-
siams skautams.  BOO-gė vyksta tuoj po lituanistinės mo-
kyklos(Lemonte) ir visuomenė yra kviečiama dalyvauti. 
BOO-gė yra gera proga skautams pasirodyti visuomenei ir 
pritraukti naujus į veiklą.

Vėl pasirodė garsioji burtininkė Madam Barbora, buvo 
žaidimai vaikams, užkerėtas namas, veidų dažymas (ir netik 
veidų!!!), skanumynai, vorai, kaulai ir nuodai…

Pelnas yra skiriamas Rake stovyklaujantiems dėl kokio 
nors ypatingo, neeilinio užsiėmimo.

 
 Sesė Nida

BOO-gės steigėja

BOO-gė

Nuotraukos fil. Nidos Petronienės.Kartais dažomi ne tik veidai.

Žaidimai.

Ateikite arčiau – sesė Maja jums 
aiškiau parodys!!!.

Sesė Vija išduoda pirštus, ausis ir kaulus.

Rankdarbiai.

Madam 
Barbora.

Voratinkliai.Užburtas namas.
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We literally explored “Tėvynė” in the summer of 2018, 
when three of the girls in our group went to Lithuania to 
dance at Dainų Šventė and to attend Tautinė Stovykla in 
Rumšiškės. I myself attended all three tautinės stovyklos. 
While we were in Lietuva, we met new people, and I saw 
old friends. We experienced Lietuva in so many ways. We 
explored the streets of Vilnius, and at Tautinė Stovykla we 
experienced scouting in a new way. It was structured in a 
way we had never seen before. In my experience, the Aus-
tralian Tautinė Stovykla was very relaxed. Tautinė Styovykla 
in Lietuva was structured in an innovative way. We had a 
blocked schedule that gave us a perfect balance between free 
time and interesting and new activities. This new experience 

Baltijos ir Žalgirio Tuntai (Picture from Audra Avižonienė)

gave us insight into our identity as Lithuanians.
Back home, as part of our programa, we organized an 

iškyla for our tuntas. We gave a helping hand by cleaning 
beaches at Squantum Point State Park. Scouts ranging from 
liepsnelės and giliukai to skautininkai gathered to collect 
trash along the coast. It was amazing to see everyone pit-
ching in. It was also interesting to test our leadership skills, 
because our group planned and led the entire trip. We lear-
ned from this experience what we had done well and how we 
could improve. 

Our group looks forward to the rest of the year. Prepara-
tions for Kaziuko Mugė will be our new focus. I hope we will 
continue working for “Dievui, Tėvynei ir Artimui” through 
scouting this year and in the years to come.

atkelta iš 13 psl.

Sesės Julija ir Nida prie įėjimo. Harry Potter ir Šypsenėlė.
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Bendra XTS stovyklos nuotrauka daryta Audriaus Remeikio – 
Stormy Photography Company
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• sekmadienis, liepos 29 diena
DIENOS MINTIS: Sveiki atvykę į Alma Mater stovyklą! 

Ačiū, kad apsisprendėte Akademikų skautų tarpe švęsti Lietuvos 
nepriklausomybės skelbimo ir lietuviškos skautijos šimtmetį. 

• pirmadienis, liepos 30 diena
DIENOS MINTIS: Pagalvok. Pasakyk. Pasistenk šiandien 

kalbėti lietuviškai truputį daugiau negu vakar kalbėjai—net 
jeigu tai būtų tik vienu žodžiu daugiau.

• antradienis, liepos 31 diena
DIENOS MINTIS: Kas mes esam? Šitoj tautinėj stovykloj jau-

nesni skautai matys daugiau Akademikų skautų negu bet kada 
yra matę. Ką mes norim, kad jie apie mus galvotų? Elkimės taip.

• trečiadienis, rugpjūčio 1 diena
DIENOS MINTIS: Protėvių išmintis: mūsų senelių pata-

rimai net ir šiandien gali mums padėti mūsų kasdieniniame 
gyvenime.

Pasirink patarlę. Pabandyk ją šiandien panaudoti, besi-
kalbant arba su suaugusiais arba su jaunesniais skautais.

PATARLĖS:
~Ką darai, daryk gerai.
~Atsarga gėdos nedaro. (Caution prevents shame.)
~Kalk geležį kol karšta. (Strike while the iron is hot.)
~Juokiasi puodas, kad katilas juodas. (We’re quicker to 

find fault with someone else than we are to see that same 
fault in ourselves.)

~Laksto, kaip aitvaras. (He’s moving as fast as an “aitva-
ras,” a Lithuanian mythical being that stole from those who 
had wealth and gave to those who did not.)

• ketvirtadienis, rugpjūčio 2 diena
DIENOS MINTIS: Pažiūrėk. Pastebėk. Rako miške gyve-

na įvairių laukinių gyvuliukų. Jeigu mes jų per daug neišgas-
dinom, gal pasiseks kurį nors pamatyti. Žemiau yra sąrašas 
gyvulių, kurie čia jau ilgai gyvena. Jeigu vieną iš jų pamatysit, 
pažymėkit mūsų skelbimo lentelėje kur ir kada matėt:

GYVULIUKAI:
~stirnos (deer)
~laukiniai kalakutai (wild turkeys)
~bebrai (beavers—be skautiškų uniformų :-)
~nekenksmingos gyvatės (blue racers; garden snakes)
~šikšnosparniai (bats)
~meškėnai (racoons)
~voverės (squirrels); kokios spalvos?
~(chipmunks)
~vorai (daddy longlegs)

• penktadienis, rugpjūčio 3 diena
DIENOS MINTIS: Atsimink. Padėkok. Pagerbk. Manau, 

kad per savo skautavimo metus, mes visi atsimenam vadovą 
ar vadovę kuris ar kuri paliko mum ypatingą įspūdį. Gal mum 
kaip nors padėjo sunkiu laikotarpiu ar su sunkiu uždaviniu; 
gal mum parodė pavyzdį, kurį mes tada norėjom sekti; gal 
kaip nors kitaip įdiegė meilę lietuviškam skautavimui. Prisi-
minkim šiandien tuos žmones. Jei norit, parašykit jo ar jos 
vardą lape, skelbimo lentoje. Galite savo vardą parašyti ar ne.

YPATINGI SKAUTAI IR SKAUTĖS:

• šeštadienis, rugpjūčio 4 diena
DIENOS MINTIS: Mūsų šūkis yra “Dievui, tėvynei, ir arti-

mui.” Šiandien privažiuos daug svečių. Bandykim įtraukti visus 
atvykusius į mūsų skautišką šeimą. Kita mintis: mes vaikus vis 
mokom, elgtis draugiškai su visais. Bet mes patys suprantam, 
kad tai ne visada lengva, ypač šiomis dienomis, kai politika mus 
smarkiai skaldo. Bandykim šiandien atsiminti, tą kas mus jun-
gia, o ne tą, kas mus skiria, ir džiaukimės, būdami drauge.

• sekmadienis, rugpjūčio 5 diena
DIENOS MINTIS: Stovyklos malda:
“Gražiosios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve, sti-

prink mūsų brangiosios Lietuvos skautų dvasią, kad mes to-
bulėtume šviesaus proto žiniomis, kilnių jausmų švelnumu ir 
veiklios valios tvirtumu. Padėk mums, Visagali, semtis reika-
lingų jėgų iš tavęs, kursai esi tiesos, grožio ir gėrio šaltinis, kad 
nugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami geryn, gryna sąžine 
ir linksmu veidu dirbtume tėvynės ir žmonijos labui. Amen.

• pirmadienis, rugpjūčio 6 diena
DIENOS MINTIS: Mes pažadėjom tarnauti Dievui, tėv-

nynei ir artimui. Kiek mes, baigę mokslus, skaitom šiandien 
apie Lietuvos istoriją, politines problemas, naujus kultūros 
kūrinius? Daugeliem iš mūsų yra sunku skaityti lietuviškai, 
bet pasistenkim bent paremti (prenumeruotis) lietuvišką 
spaudą (Draugą, Dirvą, Čikagos Aidą, Skautų aidą, Lithua-
nian Heritage) arba perskaityti knygą apie Lietuvą/lietuvius 
angliškai (Between Shades of Gray, Salt to the Sea, We Thou-
ght We’d Be Back Soon, Vilnius Poker).

• antradienis, rugpjūčio 7 diena
DIENOS MINTIS: Kas toliau? Atsinaujinę šioj stovykloj, 

kaip galim tęsti savo pąžadą palaikyti ryšius su skautų orga-
nizacija? Padėti savo vietovės skautų vienetams per Kaziuko 
muge, iškylas, Kalėdines sueigas? Pamokyti jaunesnius skau-
tus/skautes rankdarbius, pavežti iškylom? Lankyti akademi-
kų sueigas ir suvažiavimus?

• trečiadienis, rugpjūčio 8 diena
DIENOS MINTIS:  
Oi sudiev, sudiev, stovykla sudiev, sudiev, 
Jau reiks išsiskirti vėl, 
Liūdna mum visiem.

DIENOS MINTIS
XTS Alma Mater Akademikų pastovyklės dienos 

mintis paruošė sesė Kristina Vaičekonis
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A.S.S. Centro Vadijos Dvasios vadas fil. Ričardas Chiapetta 
buvo pakviestas pravesti paskaitą Tautinėje Stovykloje liečiant 
dvasinę programą – kodėl reikalinga, kodėl šiais laikais yra sun-
ku įvesti dvasinę dalį į programą ir kokių minčių nariai turi, kad 
programa būtų naudingą?

Brolis Ričardas pradėjo paskaita su trijų klausimų apklausa:
- Ar tiki į Dievą?
- Ar aktyviai praktikuoji savo tikėjimą?
- Ar manai, kad skautas turėtų būti tikintis Dievu?
A.S.S. Ideologinai Pagrindai
Žmogaus gyvenimą dominuoja jo santykis su trimis elemen-

tais.  Jų pirmasis yra dieviškasis ar antgamtinis, kuris sudaro 
žmogaus ir viso jo supančio dvasinio ir materialinio pasaulio 
pradžia bei pagrindą, yra jį tvarkąs veiksnys ir galutinis jo ant-
gamtinės egzistencijos tikslas.  Todėl šis elementas žmogaus gy-
venime yra pagrindinis ir svarbiausias. (iš knygos „Akademinis 
Skautų Sąjūdis“ psl. 25)

Akademinio Skautų Sąjūdžio Tradicijos
A.S.S. gyvenime galime skirti dvejopas tradicijas: dvasines ar 

vidujines ir išorines.  Dvasines tradicijos yra svarbesnės, nes jos 
sudaro sąjūdžio turninį.  Per visą akademinės skautybės gyve-
nimo laiką jos yra mažiau pasikeitusios, kaip išorinės veikimo 
formos ir tradicijos.  Žemiau yra išvardintos dvasinės tradici-
jos, pasireškusios sąjūdžio gyvenime per ilgesnį laiką (iš knygos 
„Akademinis Skautų Sąjūdis“ psl. 82).

SKAUTIŠKUMAS. TOLERANCIJA. AKADEMIŠKUMAS.  
BROLIŠKUMAS/SESERIŠKUMAS. PAREIGINGUMAS. LIE-
TUVIŠKUMAS. APOLITIŠKUMAS. NEPRIKLAUSOMUMAS. 
BLAIVUMAS

Dvasios vado pareigos
Sąjungos tikslų dėmesys yra sukauptas į tris vertybes, reiškia-

mas šūkiu:  Dievui, Tėvynei ir Artimui.
Dvasios vadovai yra viena iš LSS vadovybės institucijų
- Dvasios vadovai rūpinasi LSS narių religiniu ir doriniu au-

klėjimu.
- Dvasios vadovai dalyvauja sąjungoje susitarus su kompe-

tingomis bažnytinėmis vyriausybėmis reprezentuojančiomis 
sąjungoje ęsančius narius.  Dvasios vadovas skiria kompetingos 
bažnytinės vyriausybės.

- Dvasios vadovai skiriami Sąjungai, Brolijai, Seserijai, Aka-
deminiam Skautų Sąjūdžiui, rajonams, tuntams ir, reikalui esant, 
draugovėms, ASS skyriams

- Sąjungos dvasios vadovai su Brolijos, Seserijos, ir Akademi-
nio Skautų Sąjūdžio dvasios vadovais nustato religinio dorinio 
auklėjimo programą ir prižiūri jos vykdymą visuose LSS pada-
linuose

- Dvasios vadovų žodis LSS narių religiniame, doriniame au-
klėjime yra lemiantis

Kodėl svarbu išlaikyti dvasinę programą pasaulietinėje 
bendruomenėje?

Kaip jau diskutavome, dvasinė programa yra svarbi dalis ASS 

DVASINĖS PROGRAMOS PASKAITA
X TAUTINĖ STOVYKLA | AKADEMIKŲ PASTOVYKLĖ

ideologinėse pagrindose.  Dvasines tradicijas yra svarbiausias 
tradicijas mūsų programose, mažai keičiasi, ir turėtų vesti mūsų 
elgesį.  Net pirmas žodis mūsų skautų šūkyje:  Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, mus primina, kad dvasinė programa yrs svarbi.

O kaip su netikinčiais?  Gal jiem geriau tiktų priklausyti pa-
našiom organizaijom, kuriom tikėjimas nėra pagrindinis ele-
mentas ....

Kodėl religinės programos svarbumas sumažėjo daugumo 
akyse?

Mūsų pasaulis pasidarė daugiau ir daugiau pasaulietinis (an-
gliškai „secular“).  Yra trūkumas kunigų bažnyčiose.  Daug kas 
nenori viešai diskutuoti religines temas – kažkaip atrodo, kad ta 
tema yra draudžiama, kaip ir politika.  Spaudoje girdime apie di-
delius skandalus katalikų bažnyčioje.  Tas viskas prisideda – ir, 
kad religinės programos medžiaga yra matoma kaip sena ir ne-
benaudinga moderniame gyvenime

Kaip turėtų atrodyti skautų/jaunimo religinė programa?
Buvo diskutuojama jei yra svarbu skautams žinoti Dievo 

įsakymus, maldas, ir religines tradicijas.  Kai kurios paskaitos 
dalyviai sakė, kad jų rajonuose, programa vadinasi „vertybi-
nė“ programa, vietoj „religinė“ ar „dvasinė“ programa, kadan-
gi skamba ne taip bauginanti.  Kiti sako, kad būtų skautui į 
naudą savo maldą parašyti ir pristatyti sueigoje.  Dar kiti gal-
vojo, kad yra svarbiau klausyti, ką skautai jaučia ir apie ką jie 
nori kalbėti, vietoj, kad programa formaliai nurodytų, ką jie 
turėtų žinoti ir tikėti.  

Skautų patyrimų laipsnių reikalavimuose dabar tik labai ben-
drai parašyta apie dvasinę programą:

„Pasikalba su savo tikybos dvasiškiu, ar tikybos mokytojo/a, 
ar su tėveliais apie savo tikybą, ar apie dvasinę temą/temoms su 
suaugusiu“

„Paruošia ir dalyvauja diskusijose apie pasaulio tikybas.  Pa-
sirenka vieną tikybą ir papasakoja šios tikybos pagrindus ir prin-
cipus“.

Kaip turėtų atrodyti A.S.S. religinė programa?
Mes padiskutavome, jeigu tinkama programai ne tik įtrauk-

ti susimastymus ir Velykines rekolekcijas, bet ir paskaitas apie 
dabartinius įvykius religiniame gyvenime – gal apie Popiežiaus 
direktyvius arba bažnyčios oficialią poziciją įvairiomis temomis.  
Galėtumėme ir panagrinėti religinius filmus.

Kadangi Akademikai turėtų būti naudingi visuomenei, galė-
tumėm ir įtraukti visuomeninius gerus darbelius į religinę pro-
gramą.

Galėtumėme irgi karts nuo kart turėti priminimus apie Gavė-
nios ar Adventos reikšmę ir tradicijas.

Daug kam patiko idėja daugiau išmokti apie kitas pasaulio 
tikybas.

Baigiant paskaitą ...
Brolis Ričardas padėkojo paskaitos lanytojams ir sakė, kad ga-

lės įtraukti diskutuojamas idėjas į Akademikų dvasinę programą 
kandidatams, pilnateisiams nariams ir, bendrai, skautams.
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It was the first week of January.  The sun was baking hot 
and the dry, north wind was blowing out of the distant de-
sert.  The temperature was going to reach 106 F that day.  The 
older folks and the very young were sitting in the air-conditi-
oned dining hall while the rest of us, armed with water guns 
were running around the large, open field spraying each 
other in wild abandon.  I was soaked from being sprayed 
by the opposing team which by the end there wasn’t any 
as we were just spraying each other to stay cool.  After the 
epic battle it didn’t take long for our clothes to dry it was so 
hot.  Even by early evening it was still well over 100 F so the 
“stovyklos viršininkas” decided to have the “vėliavos nuleidi-
mas” under a very large tent that stood close to the flag poles.  
We all piled into “rikiuotę” and were grateful not to have that 
sun beating on us.  

Then something happened that I had never witnessed be-
fore in my life.  As we were standing there I was watching 
the flags flying in the wind. You could see the entire flag as if 
it were hung up starched stiff.  Suddenly, the flags dropped. 
Then they picked up again.  This happened two more times.  
The last time the flag dropped it came back up switching di-
rection 180 degrees as the wind now blew just as hard, but 
from the south.  Then the temperature dropped some 20 or 
more degrees in a matter of minutes.  To me, this was just 
amazing!  Having grown up in North America’s Midwest and 
as a sailor I am always observing and learning about our we-
ather patterns.  I have never observed anything quite like this 
before.  Australia is truly a land like no other.

I arrived at Rumšiškės, an outdoor museum similar to 
Colonial Williamsburg, along with my eighty-six  year-old 

mother, sister and son a day late. It was mid-July and the we-
ather was warm, but wet.  As I came up the steep hill with all 
of my gear there before me was a large field full of tents and 
one wooden windmill and near that a town square.  Every-
where people were milling about doing whatever it was they 
had to be doing.  Some 3,300 people were gathered in this 
place for a celebration.  My wife, who arrived on time, and 
I, were in charge of 12 young scouts from the U.S.   We had 
about 500 people in our pastovyklė alone - close to what our 
entire camp in the U.S. was going to have.  Each pastovyklė 
had its own kitchen from which all 500 were fed from 5 pots 
on 5 burners, three times a day.  

Lietuvos Skautija, the largest of the 10 or so different sco-
ut organizations in Lietuva, is a member of WOSM (World 
Organization of the Scouting Movement) just as the BSA 
and Scouts Canada are.  This means that they advertised 
their Jamboree to the entire world and not just to their own 
members.  Scouts from twenty-two (22) countries came to 
the Jamboree and each camper was invited to meet at least 
one person from each country.  Next to our tents was one 
large black tent which housed the entire contingent of scouts 
from Germany.  We became fast friends.  While standing in 
line for meals I met the French and Italians. At the Akade-
mikų pastoyvklę you could get free coffee (as long as you 
brought your own cup) and there I met scouts from Egypt, 
The Netherlands, Austria, and Belgium.  There was an ice 

My Three “Tautinės Stovyklos”
Or Why I Love Scouting

LSS JAV Atstovai XTS Rumšiškėse: iš kairės - Rasa Kerelytė, Ūla 
Kerelytė, Albertas Kerelis, Jr., Lilija Purins, Zyle Purins, Gabrielė 
Kungytė, Saulė Zaprauskaitė, LT Prezidentė Dalia Grybauskaitė,  
Katerina Štuopytė, Aistė Braunfelds, Albertas Kerelis, III, Vėja 
Zaprauskaitė, Michaelas  Murray, Elzbieta Kungytė ir Lilija 
Gelažis (nuotraukoje truksta Miglės Orentaitės)

Aš gaminu peilį iš akmens gabalo.
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cream stand in the town square was that was very popular.  
While waiting in line I met scouts from Sweden, Latvia, and 
Israel.  And of course, I met many new people from Lietuva.  
Off in a remote corner of the camp, a pop-up restaurant and 
sound stage were set up.  Each night a handful of vyčiai, who 
were chefs at top restaurants in Lietuva, made food for the 
vadovai.  Here you could sit back, relax, enjoy a show by V. 
Landsbergis, see a film about the events of the day or just 
meet people while drinking fresh gira.  I met so many new 
people from so many different places!

The camp was so well organized that there was no pres-
sure or urgency for anything.  We just had to make sure that 
our scouts got to their activities, ate enough and went to bed 
on time.  Swim time was whenever you had some free time 
and there always was some at any point in the day.  The way 
the camp ran made that all feel like a celebration.   It was the 
most relaxed and festive atmosphere I have ever experienced 
at a stovykla.

A week later, things could not have been more different.  
We had spent three years planning our “Tautinė Stovykla” 
which was going to be one of the biggest that we have had in 
the U.S. in a long time.  We had voted on Camp Rakas as the 
site, knowing full well that it needed not only major renova-
tions but a new bath house as well.  It also meant that we will 
have to plan and staff all of the activities, iškylos, kitchens, 
“amba”, etc. ourselves.   We needed a lot of volunteers all ro-
wing in the same direction.  People (including myself) gave 
up their weekends and more going to Rakas to clear trees, 
paint buildings, replace old kitchens with new, build seating 
for the “laužaviete”, plan programs, iškylas more.  And we 

did it!  As all big projects go, nothing went as smoothly as 
planned or without incident, yet the measure of success: did 
the scouts all have a good time? - was the ultimate goal.   

Since my days were filled with smoothing out the bumps 
in the road, I found respite in the evenings programs.  The 
dances were great, the games were fun, but I most enjoyed 
the laužai.  When I asked one of our guests from Lietuva 
what they liked most about our stovykla, they too answered 
with our laužai.  People participated, listened respectfully, 
laughed, showed their creativity and most of all we sang.  
From when I was a vilkiukas, singing those songs was one 
of my favorite parts of stovykla. Not only did we sing the old 
standards but we also learned so many new songs as well.   
Who will forget the lietuviai leading us in singing “Ra Ta Ta” 
and “Sudainuokime Lietuva” or the vyčiai with “Raudona 
Rože” and so many others.  

That brings me to why I love scouting.  There are few or-
ganizations where one can constantly be learning, teaching, 
traveling and meeting new people all out in nature.    In this 
past year, I visited places that I have never been, met peo-
ple with whom I will have lasting relationships, seen things 
I have never seen and challenged myself in ways that I had 
yet to be challenged and made it through.  Baden Powell cal-
led scouting a Movement, not an Organization.  That’s an 
important distinction.  Even though we are organized into 
our “skiltys”, “draugoves”, “tuntai”, “rajonai”, “šakos”, etc. we 
should never forget that scouting keeps us moving on a path 
of self-discovery and adventure.    

I hope that everyone who attended any of these stovyklas 
had a great time, learned new things and made some new 
friends.  May the next century bring us all closer together by 
traveling to see each other, meeting new people, experien-
cing different stovyklas and places than we have never been 
to and to never stop being curious.

    s.fil. Albertas Kerelis, Jr., 
Brolijos Vyriausias Skautininkas

Mūsų pastovyklės virtuvė XTS-LT iš kurios maitino 500 žmonių 
tris kart į dieną.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitinka su buvusia Seserijos 
VS  (1978 metais) v.s. Irena Kereliene  ir LSS Tarybos nare ir 
iždininke Lilija Gelažis per X Tautinę Stovyklą “Laužų karta” 
Rumšiškėse. Nuotraukos iš Alberto Kerelio asmeninio albumo.
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Atėjo ir praėjo X-ji Tautinė Stovykla, įvykusi ir Australijoje, 
ir pusmečiu vėliau – Amerikoje, pareikalavusi daug planavi-
mo, ruošos, ilgų kelionių, palikusi malonių prisiminimų.

 
Nejučia užplūdo prisiminimai, išsivežti iš 1978 m. Aus-

tralijoje įvykusios V-sios Tautinė Stovyklos
 
*****
 
Mūsų  anuomet buvo 100, suskridusių iš JAV-ių, Kana-

dos, Didž. Britanijos ir N. Zelandijos. ŠĮ didelį būrį pasiry-
žo priimti gerokai mažesnė Australijos Lietuvių Skautija. Ir 
Kaip jie mus priėmė! Jų nuoširdumas buvo jaučiamas iki 
paskutinio momento. Kelionės rūpesčius labai rūpestingai  
tvarkė v.s. R. Kučienė (deja, jau mirusi..) 

Kaip patiko ši viešnagė mūsų broliams ir sesėms – išreiš-
kė jų atsisveikinimo plakatai: “Sudiev, mama, aš lieku čia!”, 
“Važiuok viena, Kučiene, aš lieku čia!”, “Kas nors adoptuo-
kite mane – nenoriu važiuoti namo!”

               
Stovyklai vadovavo Rajono Vadas v.s. fil. H. Antanaitis ir 

Rajono vadovybė su dideliu būriu talkininkų. Stovykla praė-
jo pokštavimo ženkle: tuo pasižymėjo visi. Virtuvės darbams 
vadovavo dabartinis Australijos garbės konsulas broils Vik-
toras Šliteris su visa skautų vyčių komanda; vyr. skautėms 
vadovavusi sesė Alė Karazijienė – Landsbergytė, o didžiaja-
me parade skautų vyčių ant pečių nešamas vilkiukas Alber-
tas Kerelis (jaun.) dabar vadovauja Skautų Brolijai!

 

Mūsų tarpe visa laiką stovyklavo mūsų šaunioji Tarybos 
pirmininkė v.s. Lilė Milukienė, seserijos VS v.s. Irena Kere-
lienė, Brolijos VS v.s. Sigitas Miknaitis.

 
*****
 
Anomet stovyklos laikraštėlio vardas buvo “Miško Ai-

das”. Tai lyg ir koks mūsų “Skautų Aido” ‘pusbrolis’, kurio 
redaktoriumi buvo v.s. Br. Žalys. Kiti redakcijos nariai: 
iliustratorius v.s. A. Jakštas, v.s. kun. Ant. Saulaitis, SJ, Viltė 
Araitė, Birutė Šaulytė, Dona Sadauskaitė, Elena Kiverytė, 
Marytė Stoškutė, Alena Landsbergytė – Karazijienė, brolis 
Viva Alekna, Elena Bulienė, Ged. Statkus, Viltis Krežienė 
ir Sofija Jelionienė. Laikraštėlis buvo išleidžiamas kasdien; 
dažnai iš redakcijos (lentinio barakėlio) grįžtant į palapi-
nes paryčiais, kukabūroms medžiuose jau ūkaujant. Šiais 
prisiminimais, deja, jau netenka pasidalinti su kai kuriais 
“Miško Aide” dirbusiaisiais…

 
Šiuo metu „Skautų Aidą“ pasišventusiai redaguoja sesė 

v.s. Rita Rašymienė. Laikyk jį tvirtai, sese Rita!
 
                                                                                                                                                      

          Sesė Sofija Jelionienė                                                                                                                                       
           

(Ačiū už gražius paskatinimo žodžius, 
sese Jelioniene 

– red.)

Tai buvo 1978-siais metais

Nuotraukoje iš kairės – redaktorius brolis Bronius Žalys, brolis Viva Alekna, sesė Elena 
Bulienė, iliustratorius brolis Aleksandras Jakštas, sesė Birutė Šaulytė ir sesė Jelionienė
(iš sesės Jelionienės asmeninio albumo)

 
Sesė Jelionienė taip pat prisi-

minė, kad tam stovyklos laikraš-
tėlyje buvo “juokų ir ne juokų” 
skyrius, kuriame ragino visus 
skautus rašyti į laikraštėlį. Sesė 
Jelionienė pagalvojo, kad šis eilė-
raštukas tiktų ir dabar:

 
Skautų Aidą jei skaitysi,
Kas stovykloj – tuoj matysi.
Kas ten buvo, kas kur bus –
Vaizdas bus labai ryškus.
 
Laikraštyj bendradarbiausi –
Patarimo daugel gausi!
Būsi, skaute, žurnalistu,
Tik rašyti turi išdrįsti!
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Šie trys puslapiai yra iš Lietuvių Skautų Sąjungos Europos Rajono Leidinio “Budėkime”! 
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Šiais 2018 rugpjūčio 12 – 16 d.

Jau treti metai iš eilės, brolis Viktoras Šimkus suorganiza-
vo jaunuoliams šią trumpą stovyklą, vadovauti padėjo sesė 
Daina Šimkutė ir brolis Matas Biskys.

Stovyklos tikslas yra supažindinti jaunuolius su Romuvos 
stovyklavietės priežiūros darbais, ir dalį jų atlikti. Darbų atli-
kimą prižiūrėjo brolis Rimas Sriubiškis.

Kasdieną buvo daug laiko ežere būriuoti, meškerioti ir 
pasidžiaugti Romuvos gražia gamta.

Programoje būna ir pamokų kaip, pagautą žuvį, išvalyti ir 
paruošti kepimui. Labai skani, šviežiai pagauta ir su sviestu 
pakepta žuvis!!

Šiais metais vienoj popietėje atsilankė broliai Romas Otto 
ir Arūnas Dailydė. Brolis Romas, trumpai ir įdomiai supa-
žindino stovyklautojus su Lietuvos Skautų istoriją. Brolis 
Arūnas supažindino stovyklautojus kaip surišti kaklaraiščio 
žiedą (woggle), ir kaip gerai išgaląstais peiliais drožinėti lie-
pos medžio gabaliukus.

Skanaus maisto gaminimą ir virtuvės priežiurą buvo pa-
vesta Violetai Sriubiškienei su pagalba.

Liko laiko ir paruošti medžiagą žiemos iškyloms.
Stovykla užsibaigė pakilioj nuotaikoj, ir jau dabar ruošia-

ma sekančių metų programa.

Brolis Arūnas Dailydė

Trumpos darbo, buriavimo ir meškeriojimo
stovyklos Romuvoj, Huntsville, Ontario

Derek Smith skaniai kepa vakarienę. Skautas Aidas Smith-Grybas džiaugiasi 
pagauta žuvim.

Sunkiai dirbantys broliai: iš kairės, pasilenkęs Rimas Sriubiškis, 
Rayner Pade, Frank Aiello, Derek Smith, Brad Smith.

Žuvauti neatsilieka sesė Daina Šimkutė, 
žiūri broils Linas Bazarauskas.

Nuotraukos Victoro Šimkaus.
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Žaidimas iš Živilės draugovės
Reikia sudėti piešinius ir atspėti, kokia daina.
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Tradicijos yra gana nuostabios, ypač, kai jos perduoda-
mos jaunesnėms kartoms.

Viena iš tokių Hartfordo Konektikut tradicijų, tai skau-
tai puošiantys eglę šiaudiniais papuošalais Šv. Trejybės pa-
rapijos bažnyčioje. Per daugelį metų, šie šiaudinukai puošė 
įvairias egles įvairiose parodose, bet bažnyčios eglę puošiam  
kiekvienais metais.

Patys seniausi papuošalai yra pagaminti iš kvietinių arba 
ruginių šiaudų; kiti pagaminti iš baltų popierinių šiaudų ir 
dar kiti yra pagaminti iš baltų plasmasinių šiaudų. Kai kurie 
šiaudiniukai yra ne mažiau kaip penkisdešimt metų ir labai 
vertinami mūsų visos bažnyčios bendruomenės.

Eglė  savo gražiu apdaru didžiuojasi iki Trijų Karalių. Tuo 
metu papuošalai yra tvarkingai supakuojami  ir saugiai lau-
komi iki sekančios Kalėdinės šventės.  

Sesė Debbie Pileikienė

Hartfordo Kalėdos 
2018

Dalis Hartfordo skautų. (Nuotrauka J. Darmetko)

Liepsnelė Laura Kalvaitytė su mamyte Kristina. 
(Nuotrauka D. Pileikienės) 

Sesės Asta Nenortienė ir Kristina Nenortaitė gamina šiaudinu-
kus. (Nuotrauka D. Pileikienės)

Hartfordo papuošta eglė.  (Nuotrauka D. Pileikienės)
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Kūčios. Lietuviams šventa diena kurią daug švenčia. Ne-
seniai aš pradėjau kandidatavima Miško Broliams, ir aš bu-
vau pakviestas dalyvauti jų Kūčiose. Nežinant kaip jie daro 
Kūčias, ir norint sužinoti daugiau apie šita būrelį aš išvažia-
vau į Rako stovyklą vieną gruodžio savaitgalį. Atvykome į 
Raką apie dešimtą valandą nakties, viska išsikrovime iš ma-
šinų, ir ėjome miegoti. Buvo perspėta mums kandidatams, 
kad kitą rytą bus darbo. Kai rytas atėjo, ir saulė prašvito pro 
medžius ant sniego, aš nustebau. Normaliai, Rako stovykla 
turi daug žmonių, per naktį arba per rytą jau yra kažkoks 
garsas. Žmonės kalbasi, vaikai bėgioja, paukščiai dainuoja 
savo dainas, arba Brolis Saulius ant kažko rėkia. Bet šį rytą, 
tylu. Lygtai miškas suprato, šita diena šventa mums. 

 Mūsų darbas buvo paruošti Kūčių stalą. Miške stala pa-

ruosti tai nebuvo lengva iš tikrūjų. Reikėjo kažkur pakelti 
Trispalve, ir kažkur pakabinti Miško Brolių inspiraciją Juozo 
Lukšos nuotrauką ir, kad jis žiūrėtų į stalą. Dirbome iki pi-
etų, kol pagaliau stalas buvo paruoštas. Po to, Miško Broliai 
pradėjo pasakoti Miško Brolių Kūčių istoriją mums. Pirmą 
kartą jie valgė Kūčias Rake buvo 1971 metais, ir beveik kie-
kvienais metais bent du ar trys žmones atvažiuodavo į Rako 
stovyklą  pratęsti tradiciją. Po istorijų, atėjo laikas ruoštis 
žygiui iki stalo su maistu. Saulė nusileido, visi apsirengėme 
baltais drabužias, ir išėjome kūčiauti. Kai susirinkome, man 
buvo duotas skaitinys iš partizano knygos apie Kūčias, kur 
Juozas Lukša parašė. Kučios partizanams buvo ypač šventa. 
Partizanai paliko savo šeimas gintį Lietuvą, ir niekad nesakė 
savo šeimoms kur jie bus. Skaitinys diktavo vieną Kūčių va-
karą, kai jie atsisėdo valgyti, vienas sargybos punktas pamatė 
tarybinius saugumiečius per mišką. Buvo kova, kur partiza-
nai laimėjo, ir kai visi saugumiečiai išbėgo, jie atsisėdo vėl 
prie stalo su savo broliais. Su savo miško šeima. 

Valgiai buvo normalių Kūčių valgiai. Kūčiukai, mišrainė, 
silkė, žuvis, duona ir taip toliau. Valgėme šaltyje kaip kiti 
broliai darė prieš mus. Po to, ėjome atgal į pastovyklę ir pasa-
kojome istorijas prie laužo apie ką reiškia būti Miško Broliu 
ir kaip jie buvo įsteigti. Kitą rytą išvažiavome namo, bet tas 
įspūdingas savaitgalis liko su manim. 

Vis Budžiu,
s.v.vsl Linas Labanauskas

Miško Brolių 
Kūčios

Nuotraukoje pradedant nuo kairės pusės: s.v.ps Arūnas Tamulaitis, s.v.ps Vytas Butikas, s.v.vsl Linas Labanauskas, s.v. Vilius Buntinas, 
s.v.vsl Jokūbas Gučius, s.v.vsl Antanas Riškus,  s.v.ps Algimantas Vaitkevičius, (nesimato) s.v.ps Arūnas Buntinas.
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Birutės dr-vės skautės Ciceroj dalyvauja Gražinos Grybaitės 
vestuvėse 1959 metais. Gražina buvo šių sesių skiltininkė. Iš kai-
rės – Kristina Krumplytė, Dalia Olšauskaitė, Laima Pumputytė, 
jaunoji  Gražina, Virginija Bobinaitė, Alma Valaitytė, Gražina 
Grybauskaitė. Antroje eilėje – Nijolė B, Rūta Vadopolaitė, Kristi-
na Sodeikaitė. Mergytė priekyje Fausta Bobinaitė.

Aušros Vartų tunto, „Birutės“ draugovė, Cicero, IL. Draugininkė 
v.s. Jonė Bobinienė (ir sekanti draugininkė s. Aldona Baukienė 
nuo 1965 m.).

Prie iškabos „Laumių 
rūmai“ yra Brighton 
Parke buvusios draugo-
vės „Žemaitės“ skautės. 
Dešinėje stove būsimoji 
„Aušros Vartų“ tunti-
ninkė Jolanta Gliožery-
tė-Mockaitienė.

Rako miškuose geltonšlipsė skautė – 
Virginija Bobinaitė-Žukauskienė.

Nuotraukos 
a.a. Kristinos 

Sodeikaitės-Trinka, 
atsiuntė Alvida 

Baukutė Rukuiža

7-tos Tautinės stovyklos rikiuotės dalis. Matosi skautininkai: Antanas Pažuolis (nusisukęs), Vincent O’Brien, 
Paulius Mickus (praeidamas antroj eilėje), Juozas Orentas, Alfonsas Samušis, Valentinas Varnas, Arūnas 
Dailidė, Vytautas Skrinskas, Vytautas Jokūbaitis, Eugenijus Vilkas, Kazys Matonis, Albinas Sekas, ir kiti.

Nuotraukas 
atsiuntė brolis 

Vincent O’Brien.

1978 metais Kensington, Ohio Tautinėje 
stovykloje dalyvavo gilvelistai broliai Jokū-
baitis, O’Brien (Anglija) ir Naras.

Skautiški prisiminimai
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Paklausk Diakono Brolio Edžio ...
Skautų Aide yra steigiamas nauja žurnalo skiltelė, kurioje 

galite pristatyti savo klausimus apie katalikų tikėjimą ir kaip 
mūsų tikėjimas yra svarbi dalis mūsų skautavimo progra-
mos. Aš atsakysiu į gautus klausimus ateinančiuose Skautų 
Aido numeriuose.

Taip pat steigiame „blog‘ą“, kuris bus susijęs su Lietuvių 
Skautų Sąjungos tinklalapiu - www.skautai.net. Čia „blog‘as“ 
veiks tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Tai bus forumas, kuria-
me bus atsakyti jūsų tikėjimu pagrįsti klausimai, taip pat bus 
proga vesti dialogą apie mūsų tikėjimą ir mūsų skautavimo 
įtaką šiandien pasaulyje.

Galite atsiųsti klausimus man el. Paštu adresu: Dia-

konas.Brolis.Edis@gmail.com arba parašyti man Skautų 
Aido adresu su savo klausimais atsakymui „Skautu Aide“. 
Jei pageidaujate pristatyti klausimus anglų kalba, parašyk 
el. pastu tada atsakysiu „blog‘e“. Jeigu nenorite kad pa-
skelbčiau vardą ir pavardę Skautų Aide ar „blog‘e“  prašau 
pasirašyti slapyvardžiu, bet atskirai  prijunkite pilną vardą 
pavardę ir vietovę.

Tikiuosi gauti iš mūsų brolių ir sesių įdomius ir diskusijas 
provokuojančius klausimus.

Tarnauju!
Brolis Edis

NAUJOVĖ!
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SKAUTŲ AIDAS
370 56th Street,
Clarendon Hills, IL 60514


