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tion members who have paid their annual dues receive 
"Skautų Aidas".  Others can obtain an annual subscrip-
tion for $20USD by contacting the administrative office.
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POSTMASTER: Send address changes to SKAUTŲ AI-
DAS 370 56th Street, Clarendon Hills, IL 60514. Office of 
Publication: SKAUTŲ AIDAS 370 56th Street, Claren-
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“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 ritarasy-
mas@gmail.com
(Redakcinę komisiją sudaro sesė Aušra Jasaitytė – Petry, 
sesė Kristina Vaičikonis ir brolis Tomas Dundzila)
Administratorius v.s. fil. Romas Rupinskas 370 56th Stre-
et, Clarendon Hills, IL 60514 Tel. (312) 543-1223 e-mail 
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“Skautų aidą” maketuoja Skaistė Bosas
„Skautų aidą” spausdina Cushing Press, Chicago, IL. Žur-
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Viršelių nuotraukos:

Viršelyje: Naujas Korp! Vytis garbės narys fil. Rimas 
Griškelis. Nuotr. Taiydos Chiapettos
  
Antras viršelis:  Buvusi tuntininkė Tara Barauskaitė, naujo-
ji Palangos tuntininkė Ringailė Barysaitė, RVR vadė Sigutė 
Miller, naujas Kalniškių tuntininkas Gintas Šlapkauskas ir 
buvęs tuntininkas Tomas Petokas. Nuotr. Tomo Pakucko

„Skautų aidui“ straipsnius, nuotraukas, pranešimus, žai-
dimus atsiuntė, ir įvairiai talkininkavo bei padėjo: Ilona 
Didžbalis – Chicago, IL; Audrius Aleksiūnas – Chicago, 
IL; Sigutė Miller – Los Angeles, CA; Tomas Pakuckas – 
Los Angeles, CA; Tomas Dundzila – Eliot, ME; Marytė 
Utz – Chicago, IL; Onutė Gecevičienė – Chicago, IL; 
Julija Deuschle – Chicago, IL; Emilja Dzerzanauskai-
tė – Chicago, IL; Kajus Balčiauskas – Zug, Šveicarija; 
Austėja Stanevičiūtė – Chicago, IL; Audra Lintakienė – 
Chicago, IL; Aušra Jasaitytė-Petry – Chicago, IL; Julytė 
Kudirkienė – Chicago, IL; Andrius Kudirka – Chicago, 
IL; Eglė Garrick – Darwin, Australia; Dovilė Zduoba – 
Sydney, Australia; Kristina Rupšienė – Sydney, Austra-
lia; Nida Stankūnaitė-Schmedlen – New York, NY; Lau-
ra Vidžiūnaitė – New York, NY; Indrė Kiršaitė – New 
York, NY;  Nida Variakojis – Los Angeles, CA; Saulius 
Vizgirdas – Los Angeles, CA; Paulius Vizgirdas – Los 
Angeles, CA; Kristina Vaičikonis – Chicago, IL; Taiyda 
Chiapetta – Chicago, IL;  Gilė Liubinskas - Chicago, IL;  
Danutė Audiejaitienė – Chicago, IL; Rima Lintakaitė – 
Chicago, IL; Debbie Pileikienė – Hartford, CT;  Virginia 
Rubinski – Cleveland, OH; Viktoras Stankus – Cleve-
land, OH; Danutė Belzinskienė – Cleveland, OH; Tadas 
Dabšys – Los Angeles, CA;  Ugnė Vijeikytė – London, 
UK; Vladas Gedmintas – London, UK ir įvairūs Face-
book-o  puslapiai.

Sveikinu visus su naujaisiais, 2020 metais. Tikiuos, kad 
šie žiurkės metai, pagal kiniečių zodiako kalendorių, 
bus Jums šviesūs ir laimingi. Bendrai, žiurkė neturi gero 
vardo – žmonės tik žino, kad tai yra ilgauodegė grau-
žikė. Bet ji yra daug daugiau - tai tiriamasis daiktas 
moksliniuose tyrimuose. Ji taip pat padeda naujiems 
medžiams augti, išnešiodama sėklas. Žmonės gimę 
žiurkės metais yra protingi, draugiški, visuomeniški, 
ambicingi. Tai kodėl žiurkė yra įtraukta į kiniečių zodi-
aką? Pagal vieną legendą, kiniečių zodiako vardai yra 
tų 12 gyvulių kurie pirmieji atsiliepė Buddhos kvieti-
mui. Žiurkė buvo pirma! Būkite naudingi, draugiški, 
ambicingi – padėkite savo draugui, kaimynui; padėki-
te visuomenei. Būkite pirmi geruose darbuose, būkite 
pirmi skaityti Skautų Aidą ir būkite pirmi jį išlaikyti. 
Lauksiu toliau rašinėlių, straipsnių, nuotraukų, pieši-
nėlių, nuomonių ir pastabų. Atsiminkite - be Jūsų apra-
šymų, nebūtų „Skautų Aido“.                                                

Sesė Rita

Kaip visuomet, ačiū Skaistei už nuostabų darbą ir labai 
gražiai sumaketuotą „Skautų Aidą“.

Skautų 
Aido 
leidimą 
remia 
Lietuvių Fondas (LF).

Skautų 
Aido 
leidimą 
remia 
Lietuviškosios 
Skautybės Fondas (LSF). 
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Šeštadienį, sausio 11 d. skautai susirinko jau 5-tą kartą 
Niujorke vyksiančiame simboliniame bėgime "Gyvybės ir 
mirties keliu,"  sausio 13-tosios dienos įvykių aukoms at-
minti.   Mūsų grupei saulė švietė ir buvo nepaprastai graži 
diena McCarren Parke, Brooklyne.  Po bėgimo, Gitana Skrip-
kaitė, laikinoji Lietuvos Generaline Konsule Niujorke, įteikė 
dalyviams medalius, ir visi dalinosi įvairiais skanumynais.  
Skautai bėgo kartu su NY Maironio Mokykla Ir NY Lietuvių 
Atleto Klubu.  

 
Sesė Nida

"Gyvybės ir mirties keliu"

2020 metų bėgimo dalyviai.

Organizatoriai.

Dalyvių medaliai.

Jaunimas pasiruošęs pradžiai.

Skanumynai.
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Sueigų Dienoraštis:    
Šeštadienį, rugsėjo 8 dieną (2018 m. – red.) po pamokų, į 

pirmą Aušros Vartų /Kernavės Tunto sueigą nekantriai rinkosi 
dvidešimt jaunesnių skaučių ir kandidačių.  Paukštytės links-
mos būrėsi aplink draugininkę sesę Onutę Gecevičienę ir jos 
padėjas sesę Aliną, sesę Danutę, sesę Stefutę, ir sesę Marytę. 
Sesės greitai išsirikiavo į tris būrelius  (skiltis), būrelio vadovės 
(skiltininkės) suskaičiavo savo būrelio (skilties) seses ir prane-
šė adjutantei, kiek sesių dalyvavo sueigoje. Jos atidžiai klausėsi 
draugovių raportų ir vienetų šūkių. Susėdusios į skautišką ratą, 
skautės linksmai dainavo ir dalinosi X Tautinės Stovyklos pri-
siminimais. Garsiai nuskambėjo paukštyčių mėgstama daina 
"Aš nupirksiu batukus tau, bus raudoni labai gražūs."  Per se-
kančią sueigą, draugininkė sesė Onutė paskirstė seses į skiltis. 
Vadovės  sesė Stefutė D'Agostino, sesė Alina Davies, sesė Da-
nutė Audėjaitienė, ir sesė Marytė Utz padėjo skiltims  išsirinkti 
gėlių vardą, padaryti gairelę, ir sugalvoti skilties šūkį. Per trum-
pą laiką išaugo paukštyčių darželyje lelijos, žibutės ir našlaitės. 
Paukštytės ir kandidatės kiekvienoje sueigoje rimtai pakartojo 
jaunesniųjų skaučių įžodį, "Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą 
ir tėvynę, pildyti jaunesniųjų skaučių įstatus ir kasdieną pada-
ryti gerą darbelį." ir įstatus : "Jaunesnioji skautė klauso vado-
vės. Jaunesnioji skautė stengiasi būti gera." Jaunesniųjų skaučių 
veiklą sudaro patyrimo laipsnių programa, įvairūs ženklai ir 
specialybės kurie ugdo Lietuvos meilę, ir lietuviškų papročių 
pažinimą. Sesės susipažįsta su skautų įkūrėjų ir  jaunesniųių 
skaučių pasaulinę veiklą. Išmoksta įvairių žaidimų ir kaip pa-
ruošti ir tvarkyti žaidimo priemones. Pažįsta gamtos kūrinius 
ir juos  prižiuri. Stengiasi mylėti Dievą ir mokinasi apie savo ti-
kėjimą. Rugsėjo, spalio ir lapkričio sueigose paukštytės įsigilino 
į apylinkės gamtą. Išmoko dviračio dalis ir važiavimo taiskyles. 
Turėjo progą susipažinti ir panaudoti fotoaparatą. Mokinosi 
pirštų pynimą ir sudarė iš gamtos rinkinį. Gruodžio, sausio 
ir vasario sueigos pasižymėjo savo įvairumu.  Pirmos pagal-

bos sueigoje sesės pasigamino pagrindinių reikmenų maišelį. 
Suvėrė šiaudinukus papuošti savo kalėdinę eglutę, ir su prity-
rusių skaučių pagalba pasisiuvo pagalvėlę.  Sausio paskutinį 
šeštadienį sesės išbandė savo meistriškumą čiuožimo iškyloj.  
Su vyr. skaučių kandidačių pagalba aprašė savo mėgiamiausą 
skautišką sueigą arba darbeli. Rašinius papuošė savo menu.  
Paskutinias dvi sueigas ruošė Kaziuko mugei rankdarbius ir 
skanumynus pardavimui. Kaziuko Mugėje paukštytės uoliai 
dirbo prižiūrėdamos žaidimus ir prekiaudamos. Pačioms irgi 
buvo smagu pažaisti.  Kovo, balandžio, ir gegužės sueigos buvo 
ypatingai linksmos. Sesės mokinosi kaip saugiai statyti laužą, 
diriguoti dainas ir pravesti šūkius.   Margučių vaško puošimo 
ir dažymo sueiga sukėlė didelį susidomėjima ir pasitenkinimą 
sesių būry.  Paukštytės ir tėvliai dalyvavo ilgai lauktoj iškyloj su 
pernakvojimu "Dozin' with the Dinos – Field muziejuje. Skau-
tamokslio ir žaidėjos specialybių sueigose sesės lavino pasta-
bumą per Kimo žaidimą, švilpesių garsų reikšmę, atpažinimą 
ir sekimą kelio ženklų, dėlionę tvarkingos išeiginės uniformos 
pavyzdžių. Baigėsi metinės sueigos su staigmena - Saulučių 
draugovėje vyko ledų balius!  

Lemonto Saulučių Draugovė

Paukštytės pastatė burlaivius regatoms: Adria Davies, Evelina 
Gecevis, Lina Audiejaitis, Gabija Radcliffe, Perla Ramonas.

Saulučių draugovės paukštytės Kaziuko mugės atidarymo rikiuotė-
je su draugininke Onute Gecevičiene ir vadove Stefute D'Agostino. 

Saulučių draugovės paukštytės sueigos metu mokosi pravesti lau-
žus ir statyti palapines.
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Šeštadienį, liepos 13 d. (2019 m. – red.) į Rako metinę skautų 
stovyklą susirinko būrys paukštyčių patirti gyvenimą gamtoje. 
Išdygo palapinės Kernavės pastovykloje ir su vadovių pagalba 
sesės pasidalino skiltimis ir įsikraustė į palapines.  Kiekviena 
diena buvo pilna naujų nuotykių ir išgyvenimų, o naktys sal-
džių sapnų. Lauko virtuvėje sesės kepė ir smaguriavo šašlikus, ir 
skautišką "lazaniją / lasagna".  Aplankė vietinę pieninę, kur matė 
kaip karves melžia. Pamaitino veršiukus šienu, ir atsigaivino na-
miniais ledais. Iškylavo prie Michigan ežero susipažindamos su 
gamta.  Kiekvieną vakarą vyko įvairi programa: naktinis žaidi-
mas po kurio reikėjo išsipirkti prarastą šlipsą, laužai su dainoms 
ir pasirodymais, nekantriai laukti šokiai, ir linksmas talentų va-
karas.  Nors vidurinis savaitgalis lietingas ir apsiniaukęs, paukš-
tyčių nuotaikingos šypsenos nuskaidrino visą stovyklą. Dėko-
jame  tėveliams už pasitikėjimą ir paramą, sesėms už šypsenas, 
vadovėms už ruošą ir pasiaukojimą.  Kviečiame įstoti į Lemonto 
Saulučių Draugovę.

"Medžio šakos linko, linko kaip paukštytės susirinko. Bus, 
bus, bus geriau kaip paukštyčių bus daugiau!"   

Sesė Mamulė

Paukštytės džiaugiasi pasiūtomis pagalvėlėmis. 

Prie Saulučių draugovės stalo Kaziuko mūgėje susirinko drau-
govės vadovės,  narės, buvusi narė ir būsimoji narė kurios visos 
giminiojasi: sesė Marytė Utz su savo dukrom Onute Gecevičiene 
ir Stefute D'Agostino bei anūkėm sk. kand. Veronika Gecevičiūte, 
paukš. Evelina Gecevičiūte, paukš. Greta D'Agostino ir būsimoji 
paukš. prie šulinio Elenora D'Agostino.

Paukštytės gamina ska-
nymunus pardavinėjimui 
Kaziuko mugėje: iš kairės 
Paulina Matukaitė, Alytė 
McCann, Carolina Mincevi-
čius, Evelina Gecevičiūtė.

Sesė Vija Maurukaitė prižiūri 
pagalvėlės siuvimą.

Paukštyčių, vilkų ir bebrų dainavimo pamoka.

Paukštytės su vadove Migle pasipuošiusios šokiams!

Paukštytės klausosi pasakos “Meškiukas Rudnosiukas”.

Nuotraukos Onutės Gecevičienės.
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Koks jūsų geriausias stovyklos prisiminimas?

Udrytės:  
Onutė F - paddle boarding
Reda G - last year’s sportų dieną
Kaitlynn K - going to the lake
Lila K- games
Marilina O - going on sailboats
Daina S - lake time
Viktorija S- going to the lake
Gabija S - going to the lake
Simona S - going to the lake and paddleboarding 
Nora V - going to the lake
Greta V- playing
Simona W- paddleboarding at the lake
 

Vilkiukai ir Bebrai:
Lukas A - fishing
Lukas H - making his own fire
Aras H - going to the beach with friends
Andrius K- sporto šventė 
Lukas K- knygnešiai
Matas M - tautinė when he saw his first garter snake
Matas K- eating outside for lauko virtuvė
Quinn B - lighting fire with flint and steel
Gintaras G - jumping into the lake to get tie

Paukštytės: 
Greta D - campfire
Adrija D - getting candy
Evelina G - sporto šventė 
Gabija R - laužas
Julia Z - making dinner per lauko virtuvę 
Alyte M - ežeras
Perla R - lauko virtuvė 

Jaunės :
Ieva A - going swimming
Ava B - getting šlipsą, močiutė užrišo mazgą 
Isabel B - jumping of the hammock 
Lidia C - falling in the potato sack race
Nida M - going to the lake
Auste S - knygnešių žaidimas
Luce S - swimming
Karolina V - going to the lake

Jūrų Jauniai/ Skautai:
Dominick D - saying “carl" over again
Paul F - sleeping
Simonas K- sleeping in
Kovas M- sailing
Martynas P - basketball
Nedas R- sleeping
Aris M- sailing alone for 2 hours
Adomas D - skipping mankšta 
Julius W - good lemonade 
Gabriel R - sailing
vadovas Simas S. - going on an iškyla and piling 5 people in 
a 3 man tent

Stovyklos prisiminimai
Klausimą uždavė jūrų skautė Emilija Dzerzanauskas, 2019m. Rako stovykloje.

Rako stovyklos ženkas

Skautai smagiai buriuoja.
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Skautės:
Gabija A - ežeras, lily pad, knygnešių žaidimas
Julija B - Tautinė
Adriana B - meeting new people/pasirodymai
Jurate D - first day of making friends with the jūrų skautai
Stefanija D - raiding and knygnešiai 
Erika D - singing “cepelinai”
Veronika G - canoe trip, naktiniai žaidimai
Ieva H - going horse back riding
Ilona K - playing on the lily pad
Korina M - canoeing
Gabriele PV - meeting new people
Ema P - having fun with friends
Sonya P - making a song called “cepelinai" on the canoe trip
Greta S - meeting new people
Andreja V - singing in the shower/planning Jojo Siwa and 
Momos wedding 
Kamile Z - eiti į ežerą 

Jūrų skautės:
Natalia C - laužai, vakarinė programą
Emilija D - kai vadovė mus paliko susitvarkyti vietą naktinei 
iškylai
Kristina K- meeting Kristina Skiotys
Indraja K- naktiniai žaidimai
Emily M - dainuoti prie lauzo
Sophia P- spending time with little sisters and šokiai
Aiste S - paddleboarding su draugėm
Adrija S - big sister little sister day
Samantha S - playing volleyball
Anna S - when 4 people sailed on a laser 1
Kaya S - bendri laužai, žiūrėti pasirodymus, ateina naktis
Greta S - žaidimai su kitom pastovyklėmis
 

Skautai praleidžia laiką prie Eden ežero.

Prityrę ir Jūrų skautai:
Karis G - sailing
Kajus W - lots of laughs during canoe trip
Gintaras A - sesės
Adomas A - when Dovas and Gintaras had a fight over an 
axe
Kajus B - Hamlin lake, canoe trip, meeting up with American 
friends
Vejas B - statyti bokštą
Vytas B - getting hit in the nose with a shovel (Matas D.)
Aras D- šposai
Dziugas D- šokiai
Liudas D - falling out of the hammock 
Adas J - coming to camp
Kovas K - food
Max M - building the bokštas
Benas M - praleisti laiką su draugais ir bendraamžiais
Lukas S - staying in the palapine
Jokubas S - card reading by the laužai
Jonas T - swamp

Prityrusios skautes:
Daina D - being with people she likes/ meeting new people
Sigita G - going to the lake/paddleboarding 
Kotryna G - laying in the hammock su sesėmis
Amelia H - Hamlin lake hike
Vija M - lake Hamlin
Kristina S - raiding
Kristina S - meeting  Kristina Kelpša

Nuotraukos Kajaus Balčiausko
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Aš daug išmokau iš Gintaro Ąžuolo Vadovių Mokyklos ir 
šios žinios man padėjo pravesti linksmas ir įdomias sueigas. Taip 
pat mes išmokome apie „Forming, Storming, Norming and Per-
forming“, tai yra ciklas kaip grupė vystosi darbo metu. Per mūsų 
darbo savaitgalį Rake aš pastebėjau, kad šie keturi bruožai įvyko 
tarp mūsų vyr. skaučių kandidačių.

Noriu priminti, kad mes vykome į Rako kelionę sutvarky-
ti stovyklą artėjančiai Rako stovyklai. Važiavome penkios vyr. 
skautės kandidatės: aš, Monika, Goda, Eristida, Meda, ir tyrs va-
dovės: sesė Audra, sesė Rima ir sesė Loreta. Visi darbai kuriuos 
mes atlikome buvo užskaityti prie mūsų vyr. skaučių tarnavimo.

Pirma užduotis stovykloje buvo sutvarkyti ir išvalyti Litua-
nicos pastogę. Viena pūtė lapus o kitos padėjo, po to pradėjom 
visos vieną stalą valyti, tai nebuvo efektyvus darbas. Mūsų skiltis 
buvo „Forming stage“. Mes visos nežinojome kokios buvo mūsų 
pareigos ir kaip jas gerai įvykdyti. Po pastebėjimo, kad neefekty-
viai dirbome, mes greitai supratome ir pasiskirstėm stalus. Mūsų 
darbas buvo greitai ir nuostabiai atliktas.

„Storming“ įvyko kada mes buvome Kernavėje, bet tai buvo 
tik mažas konfliktas ir jis įvyko dėl to, kad mes buvome labai 
pavargusios. Darbai buvo paskirsti ir trys skautės valė virtuvę ir 
garažą. O kitos dvi tvarkė pastogę ir kuorą. Mažas ginčas įvyko 
dėl nenorėjimo valyti vieną vietą ir dėl grupių nelygaus suskirs-
tymo. Tad šis konfliktas buvo greitai išspręstas, nes grupė pra-
dėjo eiti į „Norming stage“.. „Norming“ yra kada grupė sukuria 
tikslą ir planą kaip jį įvykdyti. Ne visi sutinka bet įvyksta bendras 
susitarimas. Konfliktas buvo greitai išsprestas, nes mūsų tikslas 
buvo suspėti sutvarkyti sporto aikštę. Mes vėl tčsėme savo parei-
gas kurias turėjom, ir niekas ne buvo pakeista.

Pabaigdamos sutvarkyti ir išvalyti virtuvę, Kernavės pastogę, 

kuorą ir garažą, pasiėmusios visus įran-
kius, pradėjom tvarkyti sporto aikštę. Grė-
bliojom, pūtėm lapus ir rovėm piktžoles. 
Efektyviai dirbome nes mes pasiskirstėm 
vietas kurias valysim. Mes visos sunkiai 
dirbome. Turėdamos vieną bendrą tikslą 
greitai jį įvykdėme ir pagaliau pasiekėm 
„Performing stage“. Nors ir buvo įvykęs konfliktas mes jį sugebė-
jome greitai, draugiškai ir sėkmingai išspręsti. Mano nuomone 
šis ciklas labai gerai veikia. Aš galvoju, kad ši kelionė pasisekė la-
bai gerai. Mes tiek daug darbų padarėme, aiškiai į gavome patir-
ties kas labai padės tolesniam gyvenime ir tuo labiau skautuose. 
Dar ši kelionė davė mums informacijos apie bendravimą ir kaip 
drauge gali tiek daug pasiekti.

Bruce Tuckerman sukūrė „Forming, Storming, Norming and 
Performing“ ir per mano ieškojimus aš suradau siūlymus pridėti 
dar vieną bruožą, re-norming po forming. Tai reiškia po „For-
ming stage“ grupė pradeda daugiau efektingai dirbti. Mūsų vyr. 
skaučių kandidačių skiltyje taip ir įvyko. Kada pradėjome efek-
tingai dirbti kartu, viskas ėjo kaip sviestu patepta. Prieš konfliktą 
mes buvome sutvarkusios Lituanicą, Kernavės pastogę ir virtuvę. 
Gal šis pasiūlymas visai ne blogas.

Skautės susikūriusios į vieną vietą gali nuveikti daug gerų dar-
bų. Jos visų pirma turi turėti vieną tikslą, vieną viziją. Būdamos 
drauge, mes daug ir gerų darbų padarysime. Labai svarbu perduoti 
savo žinias kitoms, jaunesnioms skautėms. Kaip jūs mielos vadovės, 
perdavėte mums žinias ir patirtį, taip ir aš stengsiuos. Būdama gero 
skautų kolektyvo dalimi, stengsiuosi padaryti jį dar labiau geresniu.

Austėja Stanevičiūtė, 2012 GVAM

Gintaro Ąžuolo vadovių mokykla

Besiruošiant iškylai, niekaip negalima iš anksto nuspręsti, 
koks bus oras, ypač, jei iškyla vyksta lauke. Ar lis? Snigs? Bus 
labai karšta? Šalta? Vėjuota? Žinoma, jei mieste iškylaujam, ryte 
galima pasiklausyti žinių ir sužinoti koks oras bus. O, kaip jei 
esame stovykloje ir nėra jokios signalizacijos ar interneto? Kaip 
galima tada sužinoti, koks oras bus vykstant iškylon? Atsaky-
mas: pasižiūrėti į dangų, į debesis.

Kumuliniai debesys (Cumulus clouds). Šie debesys paprastai 
matosi saulėtomis dienomis, kai saulė šildo žemę ir tenka būti šil-
tas oras. Kai šiltas oras pakyla ir susitinka su šaltu oru, vandens 
garai atvėsta ir kondensuojasi sudarydami kumulinius debesis.

Kumuliniai debesys, paprastai turi apvalias viršūnes ir žemes-
nioji dalies plokštis tamsesnis. Matytdami šiuos debesis, reiškia 
bus graži diena ir saugiai galima iškylauti. BET, jei šie debesys pra-

deda „augti“ vertikaliai, sudarydami kumulonimbinius (cumulo-
nimbus) debesis, bus audros, smarkiai lis. Iškylauti nesaugu.

Nimbostratus debesys. Nimbostratus debesys užstoja saulę 
ir yra žemo lygio. Šie debesys uždengę visa dangų. Jie pažymi 
artėjančią lietaus ir sniego audras, kurios gali testis keletą die-
nų. Iškylauti nesaugu..

Stratus debesys yra labai žemūs ir pilki. Šie debesys pasiro-
do, kai šiltas oras pasikeičia į šaltą ir pasirodo žiemos metu – ti-
kėkitės, kad pūgos artėja.. Jei žadate iškylauti, būkite pasiruošę 
oro pakeitimui.

Kitą kartą išėja į lauką, pasižiūrėkite į dangų ir patys nuspręs-
kite koks bus oras. Ar lis? Ar snigs? Ar būtų saugu iškylauti ar ne? 

v.s. fil Aušra Jasaitytė - Petry

Ar galim šiandien saugiai iškylauti? 
Pranašaujam orą.
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Lemonto geltonšlipsės skautės ir geltonšlipsiai skautai 
pasikvietė svečią Tada Birutį, lapkričio 2d. 2019, pravesti 
paukščių stebėjimo sueiga.  Jis paaiškino kaip teisingai var-
toti žiūronus, kaip atitinkamai rengtis pasislėpti stebėjimui, 
kokiose vietose yra geriausia galimybė surasti paukščių, ir 
kaip atydžiai bei ramiai susilaikyti pranešdami draugams 
savo pastebėtus paukščius (nes staiginis džiaugsmas gali juos 
nubaidyti.) Jis išdalino sąrašą dažnai randamų paukščių Le-
monte, ir truputi apibudino kiekvieno ypatybes. Sesė Julija ir 
brolis Andrius Kudirkai atvežė ,,liepsnelės" (robin) paukščio 
lizdelį kurį rado nukritusį nuo medžio šakos savo kieme, ir 
skautės/skautai grožinėjosi paukštelio atlikto dailaus pinimo 
darbu. Mąstėme kaip nuostabiai paukščiai atlieka pinimą tik 
vartojant snapą! Skautės/skautai paglostė atvežtas pluksne-
les, ir pasimokinome kad paukščiai tupi prieš vėją todėl kad 
vėjas suglaudžia plunksnelės ir paukščiui prilaiko šilumą. 
Visi išvykome į lauką, ir vartojome žiūronus surasti pasislė-
pusius paukštelius. Tadas pamokino kelis būdus kaip iššaukti 
paukščius, ir visi pabandėm. Nors oras buvo vėjuotas ir vė-
sus, pamatėme ,,liepsnelių" (robins). Sueigos pabaigoje, virš 
galvų ,,V formatu" (V-formation) praskrido ,,gervės" (sand 
hill cranes) ir Tadas apsidžiaugė, pastebėdamas,  kad ,,štai 
yra Kunigo Antano Saulaičio mėgstamiausia paukščių rūšis!" 
Užbaigėme sueigą ratu, sukryžiavę rankomis, kartu sugiedo-
jome ,,Ateina Naktis". Nors skautukai jau buvo išsiskleidę, ir 
sugrįžę pas tėvus, bet Tadas buvo sužavėtas kad tuoj po suei-
gos pamatė Lemonte skrendantį jauną erelį (eagle)! Visi ap-
sidžiaugėm, turėdami progos praleisti sueigą lauke, ir labiau 
susipažinti su savo aplinkos paukščiais!

s.fil. Julija Kudirkienė 
Lemont, IL ,,Šešupės" d-vės draugininkė

s.fil. Andrius Kudirka 
Lemont, IL ,,Vinco Krevės" d-vės draugininkas

Paukščių stebėjimo sueiga Lemonte

Tadas Birutis aiškina apie paukščių lizdus.

„Žiūrėk kokį paukštį aš matau“. Klausomės Tado paaiškinimo.

Su žiūronais geriau matosi.
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Melburno ‚Džiugo‘ Tuntas suruošė vasarinę stovyklą Gil-
well Park stovyklavietėje netoli Gembrook miestelio, sausio 
1-8dd. Ši stovyklavietė yra garsi Australijos skautų tarpe nes 
pats Lordas Baden-Powellis čia apsistojo 1932 metais. Šitoj 
vietovėje – tik kitame gale - irgi įvyko 1978 LSS Tautinė Sto-
vykla. 

Laimė kad gaisrai kurie degė kitur Viktorijoje buvo toli; 
tik viena diena jautėsi dūmai iš Gippsland gaisrų į vakarus, 
bet aišku, gaisrai buvo mūsų mintyse. Kai kurie skautai ne-
galėjo atvykti į stovyklą nes keliai iš jų namų buvo uždaryti. 
Ironiškai, Gembrook kelias dienas buvo taip šalta kad kūre-
nome pečius ir kas naktį buvo įmanoma kurti laužą, nes kur 
mes stovyklavome nebuvo ‚total fire ban‘. 

Į stovyklą susirinko 68 skautai, tėveliai ir virtuvės dar-
buotojai; prisidėjo prie Melburno skaičiaus ir skautai iš „Vil-
niaus“ tunto iš Adelaidės nes šią vasarą savo stovyklos jie ne 
ruošė. 

Australijos ASS skyrius per stovyklą šventė ASS 95 metų 
jubiliejų – nes Australijoje gyvename taip toli vienas nuo kito 
buvo neįmanoma per spalio m 2019 sueiti kartų atšvęsti ju-
biliejų.

Žvaigždžių Padangės stovykla
Gembrook, Vic Australija sausio 1-8 d.d., 2020

Vėliavininkai sesė Melissa Guoga ir brolis Lukas Balnionis.

Visi stovyklautojai.
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Stovyklos užsiėmimai buvo itin įvairus. Vadovai Petras 
Šurna, Audra Šimkus, Daniele Lancel, Tomas Adamavičius 
ir kiti pravedė puikią stovyklos programą. Nes pati stovy-
klavietė yra Australų skautų žemė ji turėjo daug užsiėmi-
mų daiktų – ‚flying fox‘, lipimo bokštą, daug miško takelių 
ir ežerėlį maudytis; mūsų skautai prisidėjo su rankdarbiais, 
šokiais, dainavimo ir kitais lietuviškais užsiėmimais.

Skautamokslis vyko per visa stovyklos laikotarpi ir skau-
tai laikė egzaminus pereiti į naujus laipsnius bei įsigyti šlip-
sus. 

Užsiėmimų laiku miške vyko staigmena – girdėjosi gar-
sus ūzgimas...pasirodė visai nemažas meškis – koala, kuri 
bėgo pro skautus ir priešais jos lipo į medį. Koalos valgo tik 
vienos rūšies eukalipto medžio lapus, ten pasirodė kaip tik 
toks medis. Dar dvi dienas stebėjome koala aukštai, aukštai 
medyje valgant savo lapus. Man – pirmas kartas stovykloje 
matyti koalą.

Aišku, kur skautai ten ir turi būti maistas. Rimas Skeivys, 
ilgametis virtuvės vadovas ir jo komandą sukombinavo ska-
niausius patiekalus labai paprastoje virtuvės patalpose.

Stovykloje ir pavyko atšvęsti Trijų Karalių Šventę. Dėka 
kad skautų kapelionas, kunigas (ir nuo šios stovyklos – vyčių 
kandidatas) Juozas Deveikis galėjo dalyvauti ir skaitė mišias.

Dėkojame stovyklos viršininkui broliu Tadui Adamavi-
čiui už puikiai paruoštą stovyklą su draugišką, šeimininką 
nuotaiką.

v.s. fil. Eglė Garrick

Sesės iš Adelaidės laukia eilės lipti į lipimo bokštą. 

Tomas Adamavičius (stovyklos adjutantas) sveikina naują 
prityrusią sesę.

ASS nariai, Eglė Garrick ir Andrius Vaitiekūnas.Stovyklos svečias. Nuotr. Tado Adamavičiaus.

Nuotraukos sesės Eglės
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Aušros tunto „mini-vykla“ buvo Baden Powell centre 
Pennant Hills (Sydney) lapkričio mėnesį.

 To savaitgalio užsiėmimai buvo Morzės abecelė, iškyla, 
kelio zenklai, skautų kandidatų programa, palapinių staty-
mas, žaidimai (slapynės). Deja, dėl visų degančių miškų, ne-
buvo jokio laužo

 Čia yra kai kurie komentarai, kuriuos su manim pasidali-
no dalyvavę skautai (Dovilė pati nedalyvavo – red.):

 Oja oja, iškylaujam! We didn’t get lost, we just found a 
couple of different ways not to get to the lookout! And we 
built some awesome ženklai on the way

Ačiū skautėms, skautams, vadovams ir tėveliams, kad da-
lyvavote, dirbote, netingėjote atvažiuoti (ar nebijojote pri-
versti atvykti). Iš jaunimo šypsenų ir jų nenoro išvažiuoti - 
apsimokėjo.

Vis budžiu!
 Sesė Dovilė

Aušros tunto „mini-stovykla“ 

Iškyla į apžvalgos vietą (Lookout).

Brolis Vidmantas.

Vyr. skautės sesės  Brianna & Daniela prižiūri, kad palapinės 
būtų taisingai sulankstytos.

Nauji skautų kandidatai.

Skautai Vidmantas, Emilija, Alija, Daniela, Evita, Marnie, Isa-
bella džiaugiasi smagiu savaitgaliu.

Austėja Vytaitė,  Domantas Žyla ir tuntininkė v.s Kristina Rup-
šienė, su laukiniu kalakutu, kuris buvo pasipuošęs geltonu šlipsu.
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During our worst drought in living memory, unprecedented 
fires are tearing through large parts of our continent. Emergency 
services and volunteers are working around the clock to protect 
life and property, with many communities and families already 
torn apart due to the crisis. Across our landscape, the images of 
devastation and loss are heartbreaking. Our thoughts are with all 
those families and communities as they now begin the long and 
costly recovery process.

As Scouts, we help to create a better world. We’re there for 
each other during the good, and bad times. During this natural 
disaster, Scouts have stepped up to help others and demonstrate 
the strength of community involvement. Many Scouts are ac-
tively involved as volunteer fire fighters, serving their commu-
nity in the face of adversity. Meanwhile, other Scouts are help-
ing injured wildlife, packing and distributing food donations for 
affected communities, volunteering in Evacuation Centres, and 
hosting barbecue stalls to fundraise for the recovery efforts. 

During this crisis, government organisations are advising 
the best way to assist in the recovery effort is with monetary 
donations. As a result, Scouts Australia, in a collaboration with 
Branches, have launched two badges – the Bushfire Recovery 
Badge and the Bushfire and Drought Appeal Badge.

At this stage 100% of the proceeds from the sale of the Bush-
fire Recovery Badge will be directed towards bushfire recovery.  
All funds raised through international sales will support the 
Australian Scouts who have lost homes or have otherwise been 
severely impacted by the bushfires.  Funds raised through Aus-
tralian sales will be allocated to Branches on a postcode basis.  
Branches will then forward the proceeds to where they will feel 
it will do the most good in bushfire recovery.

Funds raised by NSW sales of the Bushfire Recovery Badge 
will be directed to Scouting Groups and families impacted by 
the bushfire through the NSW Family Support Fund. Funds 
raised through sales in Victoria will be donated to the Victorian 
Bushfire Appeal. Other Branches will announce their decision 
on the distribution of the funds raised by their members as the 
situation evolves.

100% of the net profit of the Bushfire and Drought Appeal 
Badge will go to the NSW Chief Commissioners Emergency Re-
lief Campaign, to support the fire and drought affected Scouting 

families in NSW.
We know the Scout-

ing community will be 
proud to support their 
fellow Australians, and 
will keep you updated 
on how the proceeds 
are benefiting Scouting 
families.

Australian Scouts / 
Bushfire

The wearing of these badges on the Australian Scout uniform 
is at the discretion of each Branch Chief Commissioner. Each 
Branch will notify its members on the eligibility of wearing this 
badge on the uniform.

Skautai, gamtos draugai, yra labai paveikti šios tragedijos, esa-
me labai nuliūdę ir prislėgti. Kaip skautų tuntas, mes remiame 
šias gyvulių labdaros organizacijas: WIRES and the Macquarie 
Koala Hospital.

https://scouts.com.au/blog/2020/01/12/suppor-
ting-our-communities-through-the-bushfire-crisis/

Australijos skautija įkūrė specialų ženkliuką (badge), kurio 
surinkti pinigai bus skirti gaisrų nukentėjusiems gyvūnams pa-
dėti. Ženkliukas kainuoja 5.00 AUD.
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Metinė šventė
Spalio 25 d., 2019 m. Čikagos akademikai susirinko 

Chateau Orleans banketo salėje atšvęsti akademikų 95-tus 
gyvavimo metus. Iškilmingą sueigą pravedė fil. Rima Saba-
liauskienė. Sueigos metu buvo pristatytas ir pagerbtas nau-
jausias Korp! Vytis garbės narys fil. Rimas Griškelis. ASS 
pirmininkas fil. Audrius Aleksiūnas pasveikino brolį Rimą ir 
įteikė garbės pažymėjimą. Tikroji narė Vaida Narytė sėkmin-
gai baigė meno terapijos mokslus ir tapo filistere. Tuo pa-
čiu, jai buvo įteikta Vydūno Jaunimo Fondo stipendija, kad 
galėtų toliau mokytis ir siekti magistro laipsnį. VJF pristatė 
naujausią laureatą fil. Vytauto Mikūno premijai. Didžiuoja-
mės ir sveikiname fil. Robertą Vitą, kuris nenuilstomai dirba 
skautų, akademikų eilėse, bei lietuvių bendruomenėje. Me-
tinės šventės dalyviai skaniai pavalgę žaidė ‚trivia‘ žaidimą, 
kurį paruošė FSS pirmininkas Aras Galinaitis.

Tradiciniai, Metinės šventės savaitgalį nariai aplanko mi-
rusius narius Šv. Kazimiero/Tautinėse kapinėse. Filisterės 
Ramunė Papartienė ir Taiyda Chiapetta lankėse Tautinėse 
kapinėse.

Labdaros iškyla
Vienas iš ASS tikslų yra būti naudingu visuomenei. Penk-

tadienį, lapkričio 25 d., 2019 m. Maža grupelė filisterių susiti-
ko Lemonte prie Jewel parduotuvės. Ten budėjo ir rinko lėšas 
Salvation Army organizacijai. Skambino varpelį ir sveikino 
apsipirkančius. Teko pastovėti lauke keletą valandų ir su-
rinkom aukas iš nemažai žmonių. Po varpelio skambinimo, 

susirinko papietauti ir pabendrauti. Tuo pačiu, buvo paskelb-
ta nariams suaukoti negendančio maisto Palaiminto Jurgio 
Matulaičio Gerumo Akcijai.

Kalėdinė sueiga
Gruodžio 20 d.,2019 m. vyko akademikų kalėdinė sueiga 

Pasaulio Lietuvių Centre. Susirinko gražus būrys akademikų 
ir sunešė daug skanumynų pasidalinimui. Vakaras prasidėjo 
iškilminga sueiga, kurioje trys nariai davė pasižadėjimą: t.n. 
Ariana Chiapetta, t.n. Daina Kelpšaitė ir senj. Vidas Kulbis. 
Prisistatė keturios naujos kandidatės: Julija Lapp, Erika Ka-
tauskaitė, Arija Simonaitytė ir Lina Lietuvninkaitė. Už ilgus 
metus tvarkant filisterių iždą, fil Leopoldas von Braun apdo-
vanotas žymeniu. Sueigos eigoje buvo uždegamos trys žva-
kės Dievui, Tėvynei ir Artimui. Žvakės buvo uždegamos nuo 
pasidalinto Betliejaus taikos ugnies. Tai žmonijos brolybės, 
draugystės ir taikos simbolis. Akcijos tikslas - pasiekti kuo 
daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką 
savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūri-
nėms, politinėms ar religinėms grupėms. Nariai galėjo už-
sigegti žvakę ir parsivežti taikos simbolį į savo namus.  Taip 
pat, buvo tylos minutė skirta neseniai į amžinybę išplauku-
siam Dr. fil. J.v.s. Algiui Pauliui. Šeimyniškai visi pasidalino 
plotkelėmis ir sveikino viens kitą su artėjančiomis šventėmis.  
Vyko vaišės ir pabendravimas, o svarbiausia, kad Kalėdų se-
nelis apsilankė ir nusifotografavo su svečiais.

fil. Taiyda Chiapetta

Čikagos akademikų veikla

Akademikai susirinkę Metinei šventei.
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2020 naujos valdybos

Filisteriai
Pirmininkas fil. Ričardas Chiapetta
Pavaduotojas fil. Andrius Tamulis

Sekretorė fil. Taiyda Chiapetta
Iždininkė fil. Renata Stankuvienė

ASD / Korp! Vytis
Pirmininkas senj. Vidas Kulbis

Pavaduotoja t.n. Maja Chiapetta
Sekretorė t.n. Liucija Marcalytė
Iždininkas senj. Teriukas Petry

a.a.Vytauto Mikūno premijos laureatas 
fil. Robertas Vitas

Labdaros rinkliava. Naujos tikros narės - iš k: 
t.n. Ariana Chiapetta ir 
t.n. Daina Kelpšaitė

Kalėdinės sueigos dalyviai.

A.S.S. pirmininkas prašo 
kalėdų senelio laimingų ir 
darbščių naujų metų.

Naujas senj. Vidas Kulbis.

Naujos ASD kandidatės - iš k: Julija Lapp, Erika Katauskaitė, 
Arija Simonaitytė ir Lina Lietuvninkaitė.
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Palangos ir 
Kalniškių 
tunto skautai 
ir vadovai.

Dar vis širdį jaudina gražūs prisiminimai mūsų rajono 
pirmos 2020 metų sueigos ir šventės. Sausio 12 d.— gražų, 
saulėtą sekmadienį — Ramiojo Vandenyno skautai susirin-
ko šv. Mišioms Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles. Mes 
kasmet paminim Laisvės gynėjų dieną, pagerbdami tuos, ku-
rių gyvenimą nutraukė Sovietinė agresija 1991 metų sausio 
13 d. Procecijos į bažnyčią metu, skautai įnešė tų 14-os aukų 
portretus. Redai Perevičienei trumpai ir labai jautriai apibū-
dinant kiekvieną žuvusį, skautai iškėlė to asmens portretą, 
atnešė jį ir pastatė prie altoriaus. Skautų rimta ir pagarbinga 
laikysena sujaudino nevieną Mišių klausytoją.

Po Mišių, skautai nuskubėjo į salę, kur jų laukė tunto ir 
tėvelių parūpinti pietūs. Gražinietės mus pavaišino kava ir 
saldumynais.

Sueiga prasidėjo vėliavų įnešimu, Lietuvos himno giedoji-
mu, ir malda. Man — Ramiojo Vandenyno vadei — atrepor-
tavo, kad sueigoje dalyvauja virš 100 skautų ir skaučių. Buvo 
smagu matyti visus, nuo 5 metukų amžiaus iki garbaus 97-ių. 
Lietuviškoji skautija gyvuoja čia, saulėtoje Kalifornijoje!

Savo pranešime, aš trumpai priminiau lietuviškosios skau-
tybės pradžią Los Angeles. Pirmoji sueiga įvyko kaip tik šioje 
salėje, 1951 m. lapkričio 1 d. Tada susirinko apie 40 skautų. 
Buvo sunki pradžia. Trūko vadovų, tai pirmais metais, sesės 
ir broliai būrėsi mišrioje draugovėje. Tačiau meilė skautavi-
mui buvo stipri. Praėjus 69 metams, mes dar vis renkamės 

čia, savo klebono, tėvo Tomo Karanausko, prieglobstyje.
Tara Barauskaitė ir Tomas Petokas, vadovavę 5 metus 

mergaičių (Palangos) ir berniukų (Kalniškių) tuntams, per-
davė savo pareigas Ringailei Barysaitei ir Gintui Šlapkauskui. 
Taros ir Tomo atsidavimas ir meilė lietuviškai skautijai, ir jų 
puikiai suorganizuota veikla, pasiliks gražus pavyzdys mum 
visiem. Mes žinom, kad jie nuo mūsų neatitols. Be to, jie pa-
lieka mus puikių naujų vadovų rankose.

Monte Variakojis įsteigė mūsų rajone naują oro skautų 
draugovę. Sueigos metu, du skautai davė oro skautų įžodį. Jų 
mėlynus šlipsus įnešė pakabintus ant įspūdingo dydžio me-

Ramiojo Vandenyno Rajono iškilminga
sueiga Los Angeles

Prisimintos sausio-13tos aukos.
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Buvusi Palangos tuntininkė Tara Barauskaitė ir buvęs Kalniškių 
tunto tuntininkas Tomas Petokas.

Nauja tunt. Ringailė Barysaitė, RVR vadė Sigutė Miller, naujas 
tunt. Gintas Šlapkauskas.

Palangos 
tunto 
skautės.

Palangos 
tunto vėlia-

vą neša buv. 
tuntininkė 

Tara Ba-
rauskaitė.

dinio propelerio. Skautam uždėjo šlipsus aplink kaklą ir juos 
susegė sidabriniais sparneliais.

Sueigos metu, daug skautų buvo apdovanoti medaliais, 
pažymint jų įvairius atsiekimus. Tylos minute pagerbėm 
savo mylimo skauto ir draugo Richard Reivydo atminimą. 
Po keturių metų sunkios ALS ligos, Richard iškeliavo Amži-
nybėn 2019 m. gruodžio 18 d., sulaukęs 52 metų. Pasiliko gi-
liam liūdesy jo žmona, Jennifer, jo sūnūs Antanas ir Aleksas, 
sesuo Rūta ir kiti giminės. 

Baigėm sueigą sustodami į bendrą ratą ir susiimdami 
rankomis. Aš priminiau skautam būti geriems vienas kitam, 
užjausti kitus, išklausyti viens kito, ir padėti kitiems. Sugie-
dojom “Ateina naktis”. Su dideliu pasididžiavimu, džiaugsmu 
ir viltim, pagalvojau, kad lietuviškasis skautavimas yra tikra 
dovana mums visiems. Mūsų ateitis šviesi!

Sigutė Miller
Ramiojo Vandenyno Rajono Vadė

Į lietuvių kalbą išvertė fil. Kristina Vaičikonis.
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2020 m. sausio 12 dieną prityrę skautai Vincentas Petokas 
ir Dominykas Gaidys davė oro skautų ižodį ir buvo apdova-
noti oro skautų sparnais ir kaklaraiščiu Šv. Kazimiero para-
pijoje Los Angeles mieste per Ramiojo Vandenyno Rajono 
metine sueiga.  

Brolis Dominykas “Dom” Gaidys yra Lietuvos pilietis gi-
męs Londone.  Jis gyveno Lietuvoje, Bulgarijoje, ir Anglijoje 
prieš atvykdamas į Ameriką.  Brolis Dom prisistatė: “Esu 11-
oje klasėje Viewpoint mokykloje, kuri yra Kalabaso (Calaba-
sas, CA) mieste. Dažnai praleidžiu laiką žaisdamas futbolą, ir 
dar esu cross country ir track & field komandų narys. Savait-
galiais lankau šeštadieninę mokyklą ir dažnai būnu pas Vin-
cą namuose. Aš pradėjau skautauti 2016 metais, kai atvykau į 
Ameriką.  Dabar esu skautas vytis kandidatas.”

Brolis Vincentas skautaija nuo mažens, yra Boy Scouts of 
America Eagle Scout, dalyvauja irklavimo sprote.  Užklaus-
tas apie mėgstamiausią lėktuvą, septyniolikmetis atsakė, "My 
favorite aircraft is the Lockheed SR-71 Blackbird. I admire 
this aircraft greatly because my dad introduced me to it very 
early with a model plane that my brother and I both played 
with for many years in our childhood. I also enjoy this plane 
because of the high speeds that it was able to fly at and how it 
was controlled by humans and not robots like they are now. 
This aircraft was truly flying circles around its competitors at 

the time. While we were in New York prior to Šokiu Švente 
we were able to see one in person on aircraft carrier Intre-
pid Sea, Air, and Space Museum. At that moment it had tru-
ly become my favorite aircraft as I had seen my little model 
airplane turn into the real sized plane that looks even better 
in person."

Broliai Dominykas, Vincentas ir jų vadovas Montė tęsia 
ilgą Los Angeles oro skautų istoriją, kurią skatino skautinin-
kas Vytautas Tamulaitis.  Brolis Tamulaitis buvo aktyvus lėk-
tuvų modeliuotojas ir varžybų dalyvis Lietuvoje ir Vokietijo-
je.  Vėliau gyvendamas Los Angeles ir eidamas “Skautų Aido” 
oro skautų skyriaus redaktoriaus pareigas rinko ir skelbė Či-
kagos, Bostono ir Detroito oro skautų straipsnius, eilėraščius 
ir nuotraukas. 

Jurgio Gliaudžio iniciatyva Los Angeles mieste 1960 metų 
lapkričio mėn. buvo įsteigta Dariaus ir Girėno draugovėje, 
oro skautų „Vanagų“ skiltis. Nuo 1961 m gruodžio mėn. jai 
vadovauja oro skautas Jonas Karalius. 1962 metų rudenį jam 
išvykus į pranciškonų gimnaziją Kennebunkport, skiltinin-
ko pareigas perima oro skautas Gytis Tamulaitis. Kiti nariai: 
Jonas Karalius, R. Nefas ir Kazys Domkus. Jų instruktorius 
buvo ps. Vytautas Tamulaitis. „Vanagai“ buvo labai veiklūs, 
dažnai organizuodavo sueigas ir iškylas, konstravo ir leido 
įvairius modelius. 

Nauji oro skautai Los Angeles Kalniškių tunte

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

Nauji oro skautai Vincentas Petokas (kairėje) ir Dominykas Gaidys (dešnėje). 
Viduryje stovi jų vadovas Montė Variakojis.  

Nuotraukos autorė Nida Variakojienė

Po ilgesnės pertraukos, 1973 m Los An-
geles mieste įsikūrė „Sakalų“ skiltis. Skilties 
veiklą prižiūrėjo skautininkas Remigijus 
Vizgirdas, oro skautu buvęs Vokietijoje. 
„Sakalų“ skiltininkas Arūnas Banionis va-
dovavo Algirdui „Algiui“ Avižieniu, Ričar-
dui Schukstai, Vytautui „Vito“ Deveikiui, 
Rimantui „Ray“ Schukstai ir Dobilui „Do-
bie“ Steikūnui.  Jie statė ir leido sklandy-
tuvų ir raketų modelius, dalyvavo bendro-
je LA skautų veikloje, lankė skraidymo ir 
sklandymo (angl. gliding and/or soaring) 
mokyklas. 

Sveikiname naujus oro skautus Domi-
nyką ir Vincentą ir linkime bręsti gražio-
je, skautiškoje šeimoje ir vis siekti dangaus 
viršūnes!

Brolis Petras Pilotas
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Brothers Saulius and Paulius Vizgirdas wrote and self-pu-
blished a book titled Skautas gamtos ir miško draugas – Ramby-
nas (A scout is friendly towards nature and forests – Rambynas)  
Rambynas is a Lithuanian scout campsite in the mountains of 
California.   The pocket-sized, 244 page guidebook is filled with 
illustrations about nature and survival skills.  It is written in En-
glish, with a few sections in Lithuanian, and appeared in 2019.   

The basis for the book is the sixth Lithuanian scout law, “A 
scout is friendly towards nature”, and one of the most complex 
merit badges, “Forest Scout”.  The first few pages of the book con-
tain an explanation of the sixth law and the 1948 requirements 
of the merit badge, which included “For 10 continuous days, a 
scout with one or two friends will survive on their own in the 
outdoors…”  Those were some tough scouts!   

Saulius taught outdoor safety and survival courses for over 25 
years at various institutions such as Boise State University, Uni-
versity of California-Riverside, and others.  He also served as the 
backcountry safety officer for the US Fish and Wildlife Service 
and US Forest Service.

Skautas Gamtos ir Miško Draugas is a compilation of his no-
tes and items he found throughout the years while researching 
and teaching.

Paulius has spent a lot of time outdoors too.  He is currently 
developing technology to capture flora and fauna with 3-D ca-
meras and drones and produce an interactive field guide for 
smart phones and tablets.  Once developed, hikers would be 
able to load the field guide on their GPS-enabled devices and 
pinpoint edible and useful plants.

Saulius responded to a question about the influence of Ram-
bynas and skautai had on his career choice by saying, “It is witho-
ut a doubt that my youth with LSS and at Rambynas influenced 
me to pursue the career path I was on – over 35 years in the field. 
As I note in my book on the Useful Plants of the Southern Cali-
fornia Mountains (where Rambynas is located), it is here that I 
learned to love and appreciate life. He wrote:

“So, as before, I again present the question – why would some-
one from Idaho be writing a book on the useful plants of southern 
California mountains? Very simply, a significant portion of my life 
has been associated with these mountains. Even as I continue to 
explore the Northern Rockies today, many of my fondest memories 
with plants and outdoor living relate back to my many years of 
exploring the San Bernardino Mountains – specifically in Holcomb 
Valley. It is here that I explored and learned how to appreciate life.”

This book that Paulius and I created for Rambynas is a reflec-
tion of our wanting to give back (even though we are far away 

or our jobs keep us away) to that little camp amongst the Jeffrey 
pines and sagebrush. 

Nearly half the book is filled with survival-craft, such as psy-
chological, physiological, and environmental stresses related 
to survival, survival kits, cutting tools, fire making, and animal 
traps.

One of the most interesting sections was the Try Stick.  The 
purpose of the try stick is to practice the skillful use of the knife 
as a wood carving tool, and to learn some of the practical ope-
rations that may be used in wilderness survival and living.  A 
completed try stick will have a sharp point, half sphere, saddle, 
90-degree latch, V-cut, hook, hole, etc.  Every scout should create 
a try stick!  

The book includes a photo and description of each of the top 
20 plants of Rambynas.  Later in the book 40 pages are dedicated 
to wildlife of Rambynas.  The fibers and basketmaking section is 
brilliant because it combines fiber arts, crafts, and survival skills.  
All beautifully illustrated.

Saulius and Paulius are looking forward to the future.  Saulius 
elaborated, “The book is really work in progress. As we go thro-
ugh boxes of notes from our dad and our own collections, we 
intend to revise and expand and make it more interactive and 
activity driven. Given this template and a little time spent explo-
ring Rakas or other LSS camps, additional versions of Skautas 
Gamtos ir Miško Draugas could be developed and focusing on 
their plant and animal life.”

Skautas gamtos ir miško draugas is a great resource for seaso-
ned skautai and vadovai, and would be an exciting book for new 
scouts to receive as they progress from vilkiukai and paukstytės 
to skautai and skautės.

Santrauka - Lithuanian summary: Prityręs skautas vytis 
Saulius Vizgirdas ir s.v. Paulius Vizgirdas parašė ir išleido knygą 
„Skautas gamtos ir miško draugas – Rambynas“.  Knyga yra kiše-
nio dydžio, 244 puslapių vadovas pilnas iliustracijų apie gamtos 
pažinimą ir išgyvenimą.  Atkreipiant dėmesį į būsimus skaityto-
jus, knyga parašyta anglų kalboje su keliais lietuviškais skyreliais.  
Knyga išleista 2019 m. yra puikus šaltinis patyrusiems skautams 
ir vadovams, ir būtų įdomi knyga naujiems skautams žengiant iš 
vilkiukų ir paukstyčių gretų į skautų ir skaučių. 

Book “Skautas 
gamtos ir miško 

draugas – Rambynas“

Book cover. Basket and spoon made outdoors.
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Birutės Galdikas burelio sesės iš kairės: Dženeta Drilinga, Alisa 
Cunningham, Ieva Žigmantė, Danutė Borowska, Gitana Varia-
kojienė, Inga Radzevičius, Lina Gvildienė. Priekyje stovi burelio 
vadovė ps. fil. Gilė Liubinskaitė.

Gamta - antri skautų namai. Gamta visiems lietuviams 
artima ir mes nuo pat mažens mokomės ją mylėti ir globoti. 
Viena iš pirmųjų užduočių kurią mes sesės, vyresnių skau-
čių kandidatės, turėjome atlikti-tai išsirinkti savo būrelio 
pavadinimą. Rinkomės iš daugėlio žymių Lietuvos moterų 
vardų: istorinių asmenybių, žymių sportininkių, bet beveik 
vienbalsiai nubalsavome pavadinti savo būrelį Birutės Gal-
dikas vardu. Kas yra Birutė Galdikas ir kodėl ji svarbi skautų 
bendruomenei ir visiems lietuviams. 

Profesorė Birutė Marija Galdikas - visame pasaulyje gar-
si lietuvių kilmės antropologė, gamtosaugininkė, žymiausia 
orangutangų tyrinėtoja. Ji yra šiuolaikinės primatologijos, 
gamtos apsaugos, etologijos specialistė, prestižinių pasaulio 
universitetų lektorė, keleto knygų apie nykstančią orangu-
tangų rūšį autorė. Mokslininkė buvo viena iš trijų Louiso 
Leakey pasekėjų - moterų, pasiryžusių tirti „paskutiniąją, 
medžiuose gyvenančią didžiąją žmogbeždžionę“, likusią šio-
je žemėje. Jos sudarė įžymiąją trijulę, kuri pasaulyje buvo ži-
noma „Leakey angelų“vardu.

Indonezijos tropikų miškuose B. Galdikas praleido 
37-erius gyvenimo metus. Į džiungles ji išsikėlė būdama 25-
erių. B. Galdikas iki šiol dalyvauja daugybėje projektų dėl 
orangutangų ir jų aplinkos gerovės. Ji nebegyvena džiunglėse 
nuolat, tačiau Leakey stovyklą, kurioje vyko tyrimai, paver-
tė našlaičių orangutangų globos centru. Šiuo metu apie 200 
vietinių darbuotojų prižiūrimi 350 orangutangų. Išmokę gy-
venti savarankiškai, jie paleidžiami į laisvę. Birutės Galdikas 
rūpestis – užtikrinti šio centro finansavimą.

Birutė Galdikas gimė 1946 m. Vokietijoje, tačiau šeima 
pasitraukė į Kanadą kur užaugo pati Birutė. Jos tėvai yra lie-
tuviai ir pati Birutė savo kilmę sieja su Lietuva. Jai labai ar-
tima Lietuvių tauta ir gamta. Jos noras keliauti po pasaulį ir 
rupintis gamta buvo įtakoti Lietuviško paveldo.

Savo prisiminimų knygoje, „Rojaus atspindžiai“, B.Galdi-
kas rašo: „Aš gimiau tyrinėti orangutanus. Mano kultūrinis 
požiūris ir perspektyva kilo iš didžiųjų šiaurės miškų mano 

protėvių krašte, Lietuvoje, ir mano pačios krašte, Kanadoje. 
(...) Nors šiuos miškus skiria dideli atstumai, jaučiu, jog buvo 
neišvengiama, kad aš, baltė, pajusčiau bendrumą, artimumą, 
giminystę su šiais „miškų žmonėmis“ – orangutanais.“ Pasak 
B.Galdikas, įgimtasis baltiškasis ryšys su gamta, anksti die-
giamas jos tėvų per šeimos savaitgalio iškylas, buvo viena iš 
pagrindinių priežasčių, kodėl dar vaikystėje ji pradėjo domė-
tis gamta, bei tapo „nieko gero nežadančia knygų graužike ir 
gamtos mylėtoja“.

Birutės Galdikas vardą ir jos nuopelnus turėtu žinoti kie-
kvienas skautas nes jos asmenybės bruožai yra mums visiems 
skautams labai artimi. Skautai yra skatinami keliauti į kitas ša-
lis ir plėsti savo akiratį. Birutė Galdikas savo kelionėmis ir vei-
kla mums visiems parodė kad mes kiekvienas galime prisidėti 
prie gamtos ir gyvūnų išsaugojimo. Juk gamta yra labai svarbi 
visiems skautams, neatskiriama skautiško gyvenimo dalis . 

Birutės Galdikas gyvenimas yra taip pat puikus pavyzdys 
kad kievienas iš mūsų galime garsinti Lietuvą savo gerais 
darbais. Ji garsino Lietuvą, Lietuvos gamtą ir grožį būdama 
taip toli nuo jos. Daugelis orangutanų Borneo, kuriais rūpi-
nasi B. Galdikas globos centras, pavadinti lietuviškais var-
dais. Ten gyvena orangutanai Tomas, Antanas, Rūta ir pan.

Manau kiekvienam skautui vertinga pamoka yra ir tai, 
kad svarbu surasti tai kas mums labai rūpi, svarbu sunkiai 
dirbti siekiant savo tikslų. Juk darbštumas ir nuoseklumas - 
svarbios skautiškos savybės kurias mes visi puosėlėjame kas-
dieniais gerais darbais.

Asmeniškai aš buvau bė galo sužavėta Birutės Galdikas 
meile gyvūnams ir troškimu juos apsaugoti. Ji iškeliavo į toli-
mą salį norėdama tyrinėti gyvūnus, bet pamačiusi kad oran-
gutangams gresia išnykimas, ji pasiliko toli nuo namų kad 
galėtų juos apsaugoti nuo išnykimo. Tai nepaprastas pasiau-
kojimo ir meilės gamtai bei gyvūnams pavyzdys.

Danutė Burauskaitė-Audiejaitienė, 
Birutės Galdikas vyresnių skaučių burelio narė, 

Aušros Vartų/Kernavės Tuntas

Prof. Birutė Galdikas

Židinietės, Birutė Galdikas burelio sesės daro savo naujo burelio 
gairelę.
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Lemonto Aušros Vartų-Kernavės ir Lituanicos tuntai susi-
rinko tunto sueigoms sausio 11d, 2020 Pasaulio lietuvių cen-
tre.  Broliai ir sesės atskirai atliko savo rikiuotes. Sesių tarpe 
buvo pažymėtos trys prit. skautės kurios užsidirbo Kirvuko 
ženklą (skl. Amelia Hoch, skl. Vija Maurukaitė, skl. Kristina 
Sherpitytė) ir keturios prit. sk. kandidatės kurios užsipelnijo 
pažangumo žymenį (psl. Stefa Deuschle, psl. Lara Petronis, 
psl. Sonya Puidokas, psl. Julytė Sherpitytė). Dar buvo įsigyta 
daug specialybių paukštyčių, skaučių ir prit. skaučių tarpe. 
AV-K tunto Birutės Galdikaitės židiniečių kandidačių būrelis 
pravedė susimąstymą kuriame pasižadėjome dovanoti Kris-
tui savo tarnystę Dievui, Tėvynei ir Artimui. Džiaugiamės, 
kad gavome susipažinti su kun. Vaidu, kuris buvo naujai pa-
skirtas į pareigas PJM Misijoje. Sesės ir broliai susirinko ben-
drai programai paminėti Trijų karalių šventę.  Sesės Viktorija 
Trakaitė Barr ir Stefutė Utz D'Agostino pravedė vaidinimėlį 
kuriame žiūrovai  supažino su Trijų karalių apibudinimais, 
bei šventės papročiais. Savanoriai skautai ir skautės apsiren-
gė kaip Marija, Juozapas, angelėlis ir trys karaliai. Programos 
pabaigoje, Šešupės draugovės skautės pravedė skautiškas 
daineles. Gitaromis pritarė broliai Andrius Kudirka ir Jonas 
Variakojis. Šventės pabaigoje sugiedojome Ilgiausių metų 
naujagimiui Kristu, išpūtėme torto žvakes ir pasivaišinome 

Lemonto tuntų 
sueiga

Ir atsirado vienas brolis sesių rikiuotėje – naujas PLC kapelionas 
kun. Vaidas Lukoševičius.

Tuntininkė sesė Onutė 
sveikina apdovanotas skautes 
pažangumo žymeniu. Iš k: 
psl. Stefa Deuschle, psl. Sonya 
Puidokas, psl. Julytė Sherpity-
tė ir psl. Lara Petronis.

Skl. Vija Maurukaitė ir skl. 
Kristina Sherpitytė džiau-
giasi gavusios Kirvuko 
ženklą.

Lituanicos vilkiukai, skautai, jūrų skautai ir vadovai.

Trys karaliai apsilankė sueigoje.

Dainas praveda 
Šešupės draugo-
vės skautės Ema 
Povilaitis ir Andrėja 
Variakojis, gitaro-
mis pritaria broliai 
Andrius ir Jonas.

skaniu tortu, o trys karaliai apdovanojo visus saldainiais. 
Aušros Vartų-Kernavės ir Lituanicos tuntų skautės ir skau-
tai linki visiems prasmingai įgyvendinti savo pažadą budėti 
Dievui, tėvynei ir artimui 2020 metais!

 
Sesė Onutė Utz Gecevičienė

Aušros Vartų-Kernavės tunto tuntininkė
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Jūrų jaunės ruošia paukščiukams maistą žiemai.

Sesės prisimina mirusiuosius Tautinėse kapinėse Čikagoje Vėli-
nių proga.

Nerijos tunto pirmoji 2019-2020 metų sueiga.

Šiais metais Nerijos tuntas švenčia savo 50 metį. Yra 
veiklių jūrų skaučių Toronte ir įvairios sesės išbarstytos 
per Ameriką. Nerijos tuntas yra vienintelis vien jūrų skau-
čių tuntas. Šiomis dienomis pagrindinė tunto veikla vyksta 
Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre. Tuntą sudaro sekantys 
laivai: Ventės ūdryčių laivas, Juodkrantės jūrų jaunių laivas, 
Minijos jūrų skaučių laivas ir Baltijos gintarių laivas. Sueigos 
vyksta kiekvieną šeštadienį po lituanistinių pamokų.

Skautų veiklos metai prasidėjo bendra sueiga PLC kie-
melyje. Sesės žaidė skautiškus žaidimus, bei grupių lavinimo 
žaidimus. Nemažai sesių prisiminė savo ‚mažasias‘ ir didžią-
sias‘ sesutes iš Rako stovyklos ir iš karto vėl seseriškai paben-
dravo.

Lapkričio mėnesį Nerijos tuntas ir pakviestos kitos sesės 
aplanko Lietuvių Tautines kapines vėlinių proga. Jau virš 

30 metų vyksta ši tradicija. Sesės aplanko buvusių skaučių, 
vadovų, bendroumenės žmonių kapus. Prie kiekvieno kapo 
anapus iškeliavęs žmogus yra apibudinimas, pakalbama mal-
delė ir uždegama žvakė. Šiais metais teko ir aptvarkyti keletą 
apleistų kapu. Užbaigiant kapų aplankymą sesės susineria 
rankomis ir sugieda „Ateina naktis“.

Kita senia išlaikoma tradicija yra aplankyti senelių prie-
glaudą. Sesės gintarės kandidatės paruošia dainas ir trumpą 
prograėlę seneliams. Sesės padainuoja, kai kurios instrumen-
tais pagroja, padovanojam senelius mūsų padarytas korteles. 
Gražiausia, pabaigai sesės tarp senelių sustoja ir palaiko jų 
rankas ir sugieda „Ateina naktis“. Kai kuriems seneliams aša-
ros pasirodo, nes neturi kas juos aplanko; sesės greit susigau-
do ir žino, kad tikrai atliko gerą darbelį artimui.

Sausio pabaigoj vyks JūrArtės meno paroda ir konkursas 
atšvęsti tunto 50-metį. 

j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta

Nerijos tunto jūrų skaučių veikla
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Nerijos ir Ausros Vartų/Kernavės senelių prieglaudoje. Nerijos sesės senelių prieglaudoje.

Aušros Vartų-Kernavės Tunto Živilės Draugovė sveikina savąją pritsę, sl 
Kotryną Gučiūtę, kuri lapkričio pradžioje buvo pirma mergaitė kuri įsigyjo 
Trading Tech 300 "Harlan Award". Šis apdovanojimas duotas tiems skautams 
kurie įsigyja bent penkias specialybes ("merit badges") pro Trading Tech 300 
kompaniją. 

 Harlan Award was established to celebrate Scouts who earn five merit bad-
ges or more through Trading Tech 300. The award was named after lifelong 
friend of local Scouting, Harlan TenPas, who spent his career reminding eve-
ryone in the financial industry supporting the Scouting movement is an in-
vestment in the future talent of our communities.

fil. Rima Lintakaitė

Sveikiname sesę Kotryną su tokiu garbingu atsiekimu!

Hartfordo skautai paruošė Kalėdinę kavutę po mišių ...
ps D. Pileikienė, ps M. Banevičienė, s L. Banevičius, vyr sk A. Nenortienė, ps 
E. Nenortas.

J.A. Vaičiūnienės sesės kalėdinėje sueigoje – iš k: 
Alina Volodka-Davies, Nida Petronienė, Ramona 
Stephens-Žemaitienė, Tina Buntinienė, Renata 
Borucki. Priekyje: Ilona Didžbalis ir Rima Zigaitytė. 
(nuotr. Ilonos)
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Advento mugė ir Kučios yra skirtingos šventės Niujorke.  Mugė yra Ap-
reiškimo parapijos šventė ir tik vyr. skautės padeda su kavine. NY vyr. skautės 
susirinko gruodžio 8 d. suruošti kavinę Apreiškimo Parapijos Advento mu-
gei.  Sesių namuose gaminti pyragai ir sausainiai dengė stalus, ir šventišką 
džiaugsmą jautė visi!  

 
Atsiuntė sesė Nida

Apreiškimo Parapijos 
Advento mugė

Ale Klimas-Mikalauskas 
ir Vaiva Boertje.

Namie gamintas medaus pyragas.

Iš kairės: Nina Jankauskas, Daina Mattis, Nida Schmedlen, Ale Klimas-Mikalauskas, Viivi 
Lora, Vaiva Boertje, Sigita Penikas, Daina Penikas.

Iš kairės: Daina Mattis, Nida Schmedlen, Vaiva Boertje ir Sigita 
Penikas.

Ale Klimas-Mikalauskas.

Sigita Penikas prie saldumynų stalo.
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Gausi grupė žmonių susirinko Brooklyne gruodžio 15 d. 
švęsti lietuviškas Kučias. Kūčios yra tradicinė Niujorko skau-
tų šventė, ir jau daug metų mes ruošiam kartu su NY Mai-
ronio mokykla. (Kai aš buvau jauna skaute, Kūčios buvo tik 
skautų švente Niujorke). 

Niujorko skautai atidarė šventę pasidalindami Betliejaus 
taikos šviesa. Betliejuje, toje vietoje kur gimė Kristus, dega 
amžina ugnis. Ši ugnis, kuri jau dega šimtmečius, yra tai-
kos, šilumos ir meilės simbolis. Kiekvienais metais, Austri-
jos skautai uždega žibintą nuo šios Betliejaus taikos ugnies 
ir skraidina ją į Vieną, Austriją. Iš ten, įvairių tautybių skau-
tai išvežioja per Europą. Šviesa yra perduodama nuo žmo-
gaus žmogui, visiems, kurie jos laukia, o ypač tiems, kuriems 
trūksta vilties ir meilės prieš Kalėdas. Austrijos skautai taip 
pat atskraidino taikos šviesą į Niujorką, kur ji buvo perduota 
ukrainiečių, ir tada NY lietuvių skautams.  Sesė Aldutė Belzer 
atvėžė ugnį į mūsų šventę, ir NY sesės ir broliai toliau dalino-
si ir šviesą išplatino, per beveik 30 stalų.

NY Neringos ir Tauro Tuntas švenčia Kūčias 

Iš kairės skautė Elžbieta Kungyte, vyr, skaute Lindsay Adomaitis 
laiko Betliejaus Taikos Šviesą, brolis Jurgis Schmedlen uždega 
žvake, toliau stovi vyr. skaute sese Ilona Karmazinas ir dar 
toliau, sese Nida Schmedlen.

Paukštytė Milda Garuzzo uždega žvakę 
su Betliejaus Taikos Šviesa.

Iš kairės Giliukas Leonardo Domingo, 
brolis Bronius Nemickas ir brolis Jules 
Liogys

Sesė Elena Schmedlen uždega žvakę 
prie stalo.

Kairėje sesė Ilona Karmazinas ir dešinėje 
sesė Lindsay Adomaitis. 

NY skautai per Kūčių atidarymą.

Nuotraukos: Lauros Vidžiūnaitės ir Indrės Kiršaitės
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2019m., gruodžio 21 – 22 dienomis, tuntininkas brolis Re-
migijus Belzinskas kvietė Clevelando skautus ir skautes daly-
vaut žiemos iškyloje. Nors Kalėdų šventės buvo visiškai netoli, 
4 Pilėnų tunto broliai ir 2 Neringos tuntų sesės, plius vadovai ir 
suaugę palydovai, netingėjo praleist stebėtinai saulėtą savait-
galį amerikiečių skautų Camp Stigwandish; Madison, Ohio. 
Susirinkę stovyklautojai greit įsikūrė nameliuose ir nedelsda-
mi ėjo rogėmis slidinėt, kol dar sniegas neištirpo. Kiekvienas 
parodė savo stilių nusileisdamas kalneliu: vieni atsigulę ant 
pilvo, kiti ant nugaros, kiti atsiklaupę ar atsisėdę; kiekvienas 
stengdamsis ko toliau nučiuožt. Išsidūkę ir linksmi, skautai 
grįžo prie namelių ir ant laužo kepė dešreles pietum. Pavalgę, 
nieko neraginami, vaikai pradėjo sniego senį lipdyt, kol skau-
tas Rapolas Ogorodnikas pasiruošė vest žygį į mišką. Grįžę 
iš žygio pagamino ir pavalgė vakarienę ir naudojant “Dutch 
ovens” išsikepė labai skanų mėlynių “paijų”. Paskui, batereikų 
šviesoje dirbo darbelį: siuvo odinius sviedinukus. Pavargę, 

Clevelando tuntų žiemos iškyla

Laimingi skautai ir vadovai atlikę žygį! (nuotrauka s. Laimio 
Belzinsko)

Skautai parodo kaip 
įvairiais būdais galima 
rogėmis slidinėt. (nuo-
trauka sesės V.)

Dešrelės ant laužo keptos 
skanios ne tik vasarą. 
(nuotrauk sesės V.)

Žygis per laukus ir miškus. (nuotrauka s. Laimio Belzinsko).

Kai nėra kalnų, gera turėt draugų! Brolis Robertas netingi pavė-
žyt draugus. (nuotrauka s. Laimio Belzinsko)

Skautas Rapolas ruošdamas 
vest žygį, klausia brolio Remi-
gijaus patarimo. (nuotrauka s. 
Laimio Belzinsko)

greit užmigo, bet pirma reikėjo išmokt kaip krosnį malkomis 
kurent, kad nebūtų šaltą. Iš ryto atsikėlę ant pečiukų išsivirė 
pusryčius ir susitvarkę grįžo namo, nuotykių pilni!

Sesė Virginia
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Po pradinės didingos “Lietuvos Vyčio Kryžiaus Kavalieriai- 
Didvyriai Amerikos Žemėje parodos St. Petersburg, Floridoje, 
parodos iniciatorius, Lietuvos autorius, žurnalistas Vilius Ka-
valiauskas prašė Clevelando lietuvių kultūros dokumentavimo 
centro ir archyvų patikėtinį dr. Viktorą Stankų pristatyti par-
odą Clevelande.  Dr. Stankus sutiko, bet pareiškė norą atskirai 
sudaryti, apart eksponuojamus ant 32 stendų 130 Vyčio kava-
lierių gyvenusių ir mirusių Amerikoje ir Kanadoje portretus, 
atskirą plakatą eksponuojant tų  "Vienuolika" Vyčio Kryžiaus 
kavalierių portretus kurie palaidoti Cleveland, Ohio.

 Tie didvyriai yra: Ancevičius, Vacys, II karo apygarda, pul-
kininkas leitenantas; Birontas, Adolfas,

Šiaulių karo komendatūra, pulkininkas; Bražiulevičius 
(Bražiulis), Vladas, Kauno karo komendatūra, pulkininkas; 
Ignatavičius, Jonas; Jurgaitis, Petras, 8-asis Vaidoto pulkas, 
pulkininkas; Mackevičius, Aleksandras, 3-asis dragūnų pul-
kas, puskarininkis; Musteikis, Ignas, 3-asis Vytauto Didžiojo 
pulkas, pulkininkas; Nagevičius, Vladas, Karo sanitarijos val-
dyba, generolas; Smetona, Antanas, Respublikos preziden-
tas; Šenbergas, Vsevoldas (Valdemaras), Aviacijos eskadrilis, 
pulkininkas leitenantas; Urbšaitis, Jonas, 3-asis Vytauto Di-
džiojo pulkas, puskarininkis. Dr. Stankus pasiūlė šią parodą 
pristatyti per Clevelando Kaziuko mugę, tokiu būdu paro-
dydamas ryšį tarp Clevelando Vyties Kryžiaus kavalierių ir 
skautijos. Jisai padidino "Vienuolika" portretus, ir pridėjo 
vieną atskirą istorinę nuotrauką kurioje aiškiai matosi skau-
tijos steigėjas Sir Baden-Powell, pasaulio skaučių šefė Lady 
Olave Baden-Powell ir Lietuvos skautų remėjas prezidentas 
Smetona jų susitikime 1933 m. Palangoje; šalia portretas 
Clevelando skautijos gerbiamas skautininkas Šenbergas o 
šalia jo prezidento Smetonos portretas .

Norėta vaizdžiau pabrėžti eksponuojamus pagrindines 
parodos keturius JAV karininkus apdovanotus Vyčio kryziu-
mi: pulkininkas leitenantas Edgar E. Hume, pulkininkas leite-
nantas Edward Ryan, kapitonas Raymond Thoma, vyresnysis 

leitenantas Samuel J. Harris.  Vyr. leitenantas Harris pomirti-
niai apdovanotas Vyties kryžiumi, nes 1920 m. žuvo Kaune 
kovoje pries bolševikus. Po jo portretų, dr. Stankaus sukurtas 
plakatas rodantis lietuvių pastatytą Harris paminklą Arlington 
National kapinėse (šalia Washington D.C.). Gražus paminklas 
aiškiai papuoštas Amerikos ereliu ir Lietuvos Vyčio simboliais 
randasi section (sekcija) 3, grave (kapas) 4420-EH. Tai padarė 
didelį įspūdį muge lankantiems amerikiečiams - apie mugę ir 
parodą rašė ir clevelandpeople.com.

 Paroda švelniu rateliu įstatyta per visą Šv.Kazimiero 
parapijos salės sceną. Dalyvavo daugybė žmonių: brolių 
skautų, sesiu skaučių, vilkiukų, jaunesniųjų skaučių ir vy-
resnių skautininkų. Palei sienas tuntų, draugovių, skilčių 
patraukliai puošniose stenduose pristatyti  kasmet vis nauji 
išradingi rankdarbiai, lietuviški skanėstai žiūrovam iįsigy-
ti; papildyta vyr skaučių "Židiniečių" ir Skautų Akademikų 
stendais. Salės centras perpildytas žiūrovams stalais, daug 
jaunimo ir jaunų šeimų su vaikais. Tikrai didingu Kaziuko 
mugės vaizdu patenkinti vadovai: Pilėnų tunto tuntininkas 
Remigijus Belzinskas ir skaučių Neringos tunto tuntininkė 
Virginija Rubinski. 

Vyčio Kryžiaus Kavalierių paroda Clevelande  
(paroda įvyko kovo mėn. 2019 – red.)

"Vienuolika" Vyčio Kryžiaus Kavalieriai kurie yra palaidoti 
Clevelande. 

Vyčio Kryžiaus Kavalierių paroda - centre Clevelando "Vienuo-
lika".
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Perpildyta Kaziuko mugės salė.

Suaugę ir jaunesni apžiūri parodą.
Veiklios Clevelando vyr. skautės sesės Rita ir Renė Kižytės 
pietauja prieš grįžtant prie darbo.

 Kaziuko Mugę atidarė komendantė vyr. skautė Izabelė Ru-
binski. Ji kvietė džiaugtis muge, neužmiršti peržiūrėti ant sce-
nos įspudingą parodą. Vėliau skautas, brolis Andris Dunduras 
kvietė dr. Stankų apibudinti paroda žiūrovams. Žmonės ėjo 
ant scenos, stebėjo, klausinėjo - net vaikai domėjosi. Gal atras 
senelio portretą?

 Su dr. Stankum sustatyti parodą darbavosi Clevelando do-
kumentavimo centro patikėtinė Rūta Degutienė ir archyvaras 
Andris Jonas Dunduras. Didelis ačiū tuntininkui Remigijui 
Belzinkui, kuris sutvarkė stovus parodai iškabinti, ir tuntinin-
kei Virginijai Rubinski už sėkmingą ir prasmingą mugę.

 
dr. Viktoras Stankus 

Komendantė, vyr. skautė Izabelė Rubinski atidaro Kaziuko Mugę 
ir V. Kavalierių parodą.

Nuotraukos vyr. skautės Danutės Belzinskienės ir 
dr. Viktoro Stankaus
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pas buvo nepakartojimas. Mo-
kėmės iš klaidų, kasdieninių 
patyrimų ir iš vienas kito. Au-
gant jo skautų mokykloje, mes 
patyrėme tokių lygių, kad visi 
buvome pasiruošę gyvenimui. 
Jo laidotuvėse suplaukė tiek 
daug skautukų iš įvairių vals-
tijų ir iš Lietuvos. Tai ir parodo 
kokią įtaką Jis mums paliko. 
Visi pasidalinome tiek prisi-
minimų iš mūsų jaunystės, net ir žandai plyšo iš kai kurių 
pasakojimų. Doc Paul buvo ‘One of a kind”- džiaugiuosi, kad 
teko jo eilėse augti.

Gero vėjo, ilsėkis ramybėje-
j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta

In memoriam 
DR. J.V.S. FIL. ALGIS PAULIUS

(1935/04/08 – 2019/12/14)

In memoriam 
ALDONA ŠILAITĖ KAMINSKIENĖ

(1929/03/05 – 2019/10/01)

 IŠĖJO NAMO...

Gruodžio 14 d., 2019 m. anapus išplaukė skautų gerbia-
mas brolis Algis Paulius aka DOC PAUL.  Dr. Algis Paulius, 
ortopedijos chirurgas, dirbo su Lietuvių Bendruomene ir pri-
klausė Daktarų draugijai. Buvo skautas vytis, jūrų budys ir 
akademikas. 

Giliame liūdesyje liko žmona Violeta “Vija“ Gasnerytė 
Paulienė; vaikai Vidas su žmona Fiona, anūkė Cara, Linas 
su žmona Jordan, anūkas Kostas, Laima Palubinskienė, anū-
kai Teofilis, Gaja, Mantas, ir Aliukas, Rima ir Ričardas, Algis 
su žmona Kristin, anūkai Nicholas ir Lucca, ir Vilija; brolis 
Edmundas su žmona Virginija, ir vaikai Karina ir Andrius 
su šeimomis; sesutės Irena ir Arūnas Draugeliai, Aldona Ir 
Rimas Vaitkai, ir Roma Norkienė su dukra Aldona su vyru 
Russell, ir Giedrė Čepaitytė, ir A. + A. Laimos Čepaitytės Pau-
lienės sesutė; gausi šeima Lietuvoje ir Amerikoje, kolegai, ar-
timieji, ir šimtai mūsų augintinių skautukų.

Augintiniai skautukai yra nuolat dėkingi broliui Algiui už 
tiek daug, kad neįmanoma išreikšti ką Jis mums paliko/per-
davė. Augdami jo skautų eilėse išmokome būti savarankiški, 
išmokome savimi pasitikėti, nors kiti gal to nesugebėjo. Dir-
bome darbus gerinant save, stovyklas, bendruomenę ir viens 
kitą. Dr. Algis mus augino ir auklino kartu su jo vaikais- ta-
pome didelė ir artima šeima.  Dr. Pauliaus vadovavimo eta-

Po sunkios ligos iškeliavo 
Anapilin 2019 m. spalio 1 d.

Gimė 1929 m. kovo 5 d. Lie-
tuvoje urėdo Petro Šilo ir moky-
tojos Rozalijos Ruigytės Šilienės 
šeimoje. Gelbėdamiesi nuo so-
vietų, šeima pasitraukė į Vakarus 
ir gyveno Hanau karo pabėgėlių 
stovykloje. Atvykę į JAV, apsigy-
veno Čikagoje. 1958 m. ištekėjo 

už Elegijaus Kaminsko ir sukūrė šeimą. Buvo uoli skautė, daly-
vavo Santaros-Šviesos suvažiavimuose, mėgo fotografuoti, vėrė 
gintaro papuošalus. Labai mylėjo Lietuvą, padėjo ne vienam, at-
vykusiam iš tėvynės įvairiausiais sveikatos bei labdaros reikalais, 
nuolat prisidėjo prie išeivijos kovos už Lietuvos nepriklausomy-
bę. Dirbo optometriste nuosavoje optikoje Marquette Parke, vė-
liau dr. Lino Sidrio oftalmologijos kabinete. Aktyviai dalyvavo 
„Vaiko vartai į mokslą” veikloje. Buvo meniškos sielos, linksma ir 
nuoširdi, mėgo draugiją, visuomet padėdavo kitiems. 

Giliam liūdesy liko: dukra Rasa su draugu Bob ir dukra An-
drėja; anūkės Lina su vyru Kenny ir Daiva su vyru Matt;  brolio 
a. a. Vytenio žmona našlė Vida su sūnumis Algiu ir Dariumi su 
šeimomis; sesers a. a. Rasos vyras našlys Jonas Vazbys su dukra 
Gaile ir sūnumi Tomu su žmona Delia, daugelis artimųjų, drau-
gų, pažįstamų Lietuvoje ir JAV.

Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Lyg lakios žiežirbos laužų
Sugrįžtam į Tave nūnai...
      (s.kun.St. Yla)

Giliam liūdesy išlydime s. Aldoną Šilaitę-Kaminskienę Vieš-
paties prieglobstin.

Su meile ir pagarba prisimename Ją – vieną iš skaučių „Auš-
ros Vartų“ tunto pirmūnių.

Nuo tunto įsteigimo 1949 m. Čikagoje, ji – pirmoje vyr. 
skaučių draugovėje, vėliau tunto vadijos narė, tunto 20-tos su-

kakties „Aušros Vartai“ knygos viena iš redaktorių, LSS Skaučių 
Seserijos vadijos sekretorė.

Sesė Aldona savo gerumu ir pasiaukojimu paliko mums 
gražiausią pavyzdį Dievo, Tėvynės ir  Artimo kelionėje.
Nuoširdžiai užjaučiame , mūsų seses s. Rasą Kaminskai-

tę-Avižienis ir vyr.sk. Andrėją Kaminskaitę bei visus artimuo-
sius. Tegul gražieji Mamos prisiminimai būna stipresni už šių 

dienų liūdesį.

„Aušros Vartų/Kernavės“ skaučių tuntas
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In memoriam 
RIČARDAS (RICHY) REIVYDAS

(1967/03/21 - 2019/12/18)

In memoriam 
sv vs gilv FRANCIS VINCENTAS O’BRIEN

(1937/01/24 – 2019/11/08)

Ričardas (Richy) Liudas 
Reivydas gimė 1967 m. kovo 
mėn. 21 d. Irenai Verbylaitei 
Reivydienei (1989 m. mirus) 
ir Liudui Reivydui. 

Richy 1985 m. baigė James 
Monroe vidurinę mokyklą ir 
baigė pirkimo sertifikavimo 
programą Kalifornijos vals-
tijos universitete, Nortridže. 
Richy visą savo karjerą praleido „Arc Machines, Incorporated“, 
dirbdamas įvairiose pareigose nuo 1986 m. rugsėjo mėn., galiau-
siai tapdamas pirkimo vadybininku. Richy 31 metus buvo labai 
ištikimas ir sąžinigas darbuotojas.

Dirbdamas „Arc Machines, Inc.“ 1994 m. rugpjūčio mėn. Ri-
chy susitiko su savo būsima žmona Jennifer. Richy susižiedavo 
su Jennifer jų laimingiausioje vietoje pasaulyje, Disnylende. Jie 

Brolis Vincas gimė Anglijoje Stoke-on-Trento mieste, 1937m. 
sausio mėn. 24d. Aš jį pirmą sykį sutikau Europos rajono 25 
metų jubiliejinėje stovykloje Schwetzingen’e, Vokietijoje.  Tuo 
metu jis jau buvo vedęs a.a. vs Gajutę Valterytę ir šiek tiek kal-
bėjo lietuviškai.  Tačiau, buvo tik skautų remėjas.  Kai atsiradau 
Anglijoje (1987m.) Vincas jau buvo skautas ir vadovas.

Brolis Vincas įstojo į LSS 1983m.  Už visą įdėtą darbą ir pa-
galbą skautybei prieš įstojimą, 1984m. buvo apdovanotas ORDI-
NU UŽ NUOPLENUS SU REMĖJO KASPINU.  Vincui, 1986m. 
baigusiam Wood Badge (Gilwell) kursus, buvo duota teisė dėvėti 
Gilvelisto kaklaraištį su kauliukais. Tais pačiais metais įstojo į 
LSS gretas ir buvo pakeltas į paskautininko laipsnį. 

1987m, buvo sukurta Geležinio Vilko Dr-vė su broliu Vin-
cu, draugininku. 1988m. pakeltas į skautininko laipsnį.  1996m. 
buvo paskirtas Europos Rajono Vadeiva (vėliau „Atstovu“).  Bro-
lijos Atstovo pareigas tęsė iki 2000m. kada perėmė Europos Ra-
jono Vado pareigas. 

1999m. pakeltas į vyresnio skautininko laipsnį.  2002m.  ap-
dovanotas su ORDINU UŽ NUOPELNUS.  O, 2006m. LELIJOS 
ORDINU.  Europos Rajono Vado pareigas perleido vs Vladui 
Gedmintui.   

Per visą mano pažinties laikotarpį, Vincas dirbo su Didžio-
sios Britanijos lietuvių bendruomene kaip mūsų DBLSąjungos 
Tarybos narys ir Lietuvių Namų Bendrovės pirmininkas.

Atsisžvelgus į nuveiktus darbus ir laikytus postus, Brolis Vin-
cent’as O’Brien tikrai užsipelnėjo GELEŽINIO VILKO ORDI-
NO kuris buvo jam įteiktas 2014m.  Deje, dėl iškilusios ligos, 
nebuvo galima jam asmeniškai įteikti stovyklos ar kitos bendro 
renginio metų.  Užtad, surengiau oficialu GVO įteikimą šv Ka-

susituokė 2000 m. rugpjūčio mėn. 26 d. ir buvo palaiminti dviem 
sūnumis - Antanu Liudu Reivydu (15) ir Aleksu Steponu Reivy-
du (13).

Richy meilė ir atsidavimas šeimai yra neišmatuojami. Jis taip 
pat buvo atsidavęs skautams, labai mėgo visus „Disney“ dalykus 
ir buvo Los Andželo Rams komandos didelis gerbėjas.

Po ketverių metų kovos su ALS (amiotrofine šonine skleroze) 
Richy pasidavė ligai 2019 m. gruodžio mėn. 18 d. – ta pačią die-
ną, kaip jo sesers gimtadienis ir 20-metis, gyvenantis jų namuose. 
Jį supo šeima ir draugai. Jų namuose visą dieną buvo daug lan-
kytojų, jie kalbėjo, prisiminė ir juokėsi apie visus puikius laikus, 
kuriuos Richy per savo gyvenimą padarė dar ypatingesnius.

Richy palieka savo mylimą šeimą, žmoną Jennifer, sūnus An-
taną ir Aleksą, seserį Rūtą, tėvą Liudą. Richy niekada nebus pa-
mirštas ir amžiams liks mūsų širdyse.

Laidotuvių pamaldos vyks 2020 m. kovo mėn. 21 d., Šešta-
dienį, Šv. Kazimiero bažnyčioje (2718 St. George St, Los Angeles 
90027), 11:00, ryte. Priėmimas vyks salėje. Vietoj gėlių prašome 
paaukoti Lietuvių skautų sąjungai (ir siųsti 2808 Santa Monica 
Blvd., Santa Monica, CA 90404).

Tegul ilsisi ramybėje.
s. Tadas Dabšys

zimiero parapijos bažnyčioje.
Paskutiniuose 10 metų 

Vincas sirguliavo, pasveiko, 
ir vėl sirguliavo.  Operavo 
ir pakeitė jam abu klūbus ir 
kelius.  Fiziniai numetė gan 
daug svorio.  Pasitaisė šiek 
tiek ir psichiniai. Aš jį aplan-
kydavau, nuveždavau į sto-
vyklą ir padėdavau prisidėti 
prie skautiškos veiklos.  

Kai grįžau šią vasarą iš šeimos atostogų Lietuvoje, radau Vin-
cą ligoninėje su nepagydoma liga.  Pasirodo daktarai ištyrė, kad 
jo vėžio auglys nebuvo operuojamas.  

Mirė lapkričio mėnesyje. Šermenys įvyko šv Kazimiero baž-
nyčioje (Londone – UK, red).  Uniformuoti skautai vyčiai nešė 
karstą.  O, po to, jo vaikai sukėlė puikų įšleidimo puotą viename 
rytų London’o pub.  Čia susirinko didžiulis burys jo draugų, vy-
resniųjų skautų vyčių ir nemaža grupė vyresniųjų skaučių.  Bus 
palaidotas Lietuvoje prie mylimosios žmonos, Gajutės.  

LSS Europos rajono skautai linki broliui Vincent’ui lamingos 
kelionės į amžiną atilsį.  Ilsėkis ramybėje, Vincai.

Europos Rajono vadas sv vs fil. Vladas Gedmintas
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Per paskutinį šimtmetį, Lietuvos gyventojai yra matę labai daug 
valiutų. Buvo litai, vokiški pinigai, zloty, rubliai, meškiukai, vėl litai o 
dabar eurai kurie buvo įvesti sausio 1 d. 2015 m. Tai kaip JAV kalykla 
(US Mint) išleidžia specialaus leidimo dolerius ir medalionus. Jungti-
nės Karalystės kalykla (Royal Mint) išleidžia įvairių dizainų monetas į 
apyvartą. Lietuvos kalykla surengė išleisti monetą paminėti lietuviškos 
skautybės šimtmetį.

Lietuvos kalykla kala visus Lietuvos ir Latvijos eurus.
Išleidžiama moneta bus penkių eurų formato ir yra daugiau kolekci-

onieriams kadangi penki eurai nenaudojami bendroje apyvartoje. Pagal 
Lietuvos Banko tinklalapio, tik 2.500 monetos buvo išleistos. Už tai bus 
didelė paklausa šiai monetai numizmatikams bei skautiškų daiktų rin-
kėjams. 

Ši moneta ilgai laukta lietuvių skautų bendruomenėje Lietuvoje. Pa-
minėti lietuviškos skautybės šimtmetį buvo išleisti specialiū vokai ir paš-
to ženklai kurie jau išparduoti.

Iškalta iš sidabro (Ag 925), ant monetos pavaizduota plačiai žinoma/
atpažįstama lelijėlė, įvairūs skautų užsiėmimai ir dabartinės Lietuvos 
sienos.

Monetos dizainerė Eglė Ratkutė. 
Lietuvos bankas ir išleidžia €2 tiesiai į apyvartą su netipiniais paveiks-

lais pvz "Ačiū", Baltų akmuo, paminėti dainų šventę ir Vilniaus miestą.
Išleidžiamas metus po lietuviškos skautybės šimtmečio paminėjimo, 

ši moneta yra tinkama Lietuvos vyriausybės pritarimas skautybei ir jos 
teigiamą įtaką visuomenėje Lietuvoje ir užsienyje.

Fil. Ugnė Vijeikytė
Europos Rajono Jungtinėje Karalystėje

Moneta, skirta skautams

Australijos skautiška moneta.

Amerikos skautų moneta. Falkland Islands skautiška moneta.

Portugalijos 
skautiška 
moneta.

Naujosios Zelandijos 
skautiška moneta.

Ne vien tik Lietuva turi moneta skirta skautams...
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