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PAŠTO <« 
DĖŽUTĖ

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų ir visos 
Jūsų redakcijos įdedamą darbą 
leidžiant taip gražiai “Skautų Aidą”. 
Kiekvienas numeris yra puikus, 
pateikia ne tik skautišką medžiagą, 
bet taip pat aprašo skautiškų 
vienetų veiklą. Švenčiant įvairių 
vienetų sukaktinius jubiliejus, labai 
smagu “Skautų Aide” atrasti tų 
vienetų įkūrėjų nuotraukas ir 
aprašymus. Su džiaugsmu ir viltimi 
mes žiūrime į ateitį, bet su 
dėkingumu mes prisimename 
praeitį ir įvertiname mūsų 
organizacijos vadovus ir vadoves. 
Budėdama,
v.s.fil.Rita Penčylienė 
LSS Seserijos Vyriausia 
Skautininke

Vis budžiu!
Dabar esame tikri, kad 2023.III. 15 
“Skautų Aidas” švęs ŠIMTMETINĘ 
sukaktį. Redaktorė v.s.Alė jau turi 
leidinio planą, administratorė 
v.s.Albina renka prenumeratą 
šimtmetiniui numeriui, o redaktorė 
s.fil.Renata ieško spaustuvės, kad 
sukaktuvinis “Skautų Aidas” būtų 
spalvingas.
Sveikiname, džiaugiamės turiningu 
“Skautų Aidu”! - jo gražiu, menišku 
išdėstymu, sutvarkymu. Mus stebina 
Jūsų pasiaukojimas, šventa meilė 
skautybei.
s.Vytautas Kasniūnas 
“Tėvynės” redaktorius

Pažadu Jums, mieloji Sese, kad kai tik 
bus atidengta mokytojai 
v.s.V.Arminaitei memorialinė lenta, 
atsiųsiu nuotraukų “Skautų aidui”. Kai 
šis rūpestis atkris, galėsiu tarti, kad viską 
padariau pagal skautybės idealus. Bet 
tarp visų mus gaubiančių rūpesčių galime 
pamatyti ir gėrio, ir grožio. Ne visi pikti 
žmonės. Yra dainuojančių, 
besidžiaugiančių, neaimanuoj ančių.

Ir gamtoje tas pats. Gražiame gėlių 
darželyje, gražiame javų lauke auga ir 
piktos usnys ir piktžolės. Darželyje 
galima paravėti; javų lauko neišravėsi... 
Tačiau virš visko ir visų yra 
Aukščiausias. Jo valia ir galia...

Siunčiu keletą žodžių apie LSF 25 m. 
sukaktį ir prašau pagal galimybę įdėti į 
“Skautų aidą”. Tokį pat pranešimą 
pasiunčiau ir j.v.s.Irenai Regienei į 
“Skautybės Kelią" “Draugo” dienraštyje.

Sveikinu Jus ir visą grupę vadovių taip 
gražiai tvarkant “Skautų a'ido” leidimą. 
Jūsų įdėto didelio darbo dėka “Skautų 
aidas” labai gražus turiniu ir skautiškais 
vaizdais. Nepavarkite ir tęskite šį gražų 
darbą dar daug metų.
Su geriausiais skautiškais linkėjimais. 
v.s.fil.Petras Molis
LSF Pirmininkas

Siunčiu "Skautų aidui” rašinėlį apie 
Afriką. Manau, kad skautams gali būti 
įdomu pasiskaityti. Daug sėkmės.
Ritonė Rudaitienė

“Skautų aidas” giedro veido ir 
jaunatviškas. Gyvuok! Siunčiu 
nuotrauką ir rašinėlį. Jei galėsi - naudok. 
Būčiau dėkinga, jei 
išspausdintumViktoro Česo ir Aušros 
Pumputytės nuotrauką. Tie jaunuoliai 
tikrai puikūs.
Dar vis bandau budėti.
Irena Regienė

Mes, Panevėžio krašto Alfonso 
Lipniūno vidurinės mokyklos skautai, 
norime nuoširdžiausiai padėkoti 
poniai Rūtai Bartkienei už suteiktą 
galimybę susipažinti su Jūsų leidžiamu 
žurnalu “Skautų aidas”. Čia mes 
radome labai įdomių ir prasmingų 
dalykų. Sakome nuoširdų ačiū ir 
linkime visiems, visiems —

Metams - gražiausios prasmės, 
Darbams - negęstančios ugnies, 
Kūrybai - neblėstančios minties, 
Keliui - tvirto žingsnio, 
Širdžiai - žmogiškos šilumos.

Savo darbeliais prisidedame prie gražių 
ir prasmingų Jūsų skautiškų darbų. Su 
meile Jums rašo tikėdamasi 
susidraugauti.

With love Vis budime!
Rita Kurauskienė
Alfonso Lipniūno Vid.Mokykla 
Klaipėdos - 138 
Panevėžys 5304

Galų gale, po visų vasaros triūsų, 
baigėme suvesti stovyklos reikalus ir 
štai siunčiu Jums 2000-jų metų 
Atlanto Rajono vasaros stovyklos 
aprašymą. Kartu pridedu kelias 
nuotraukas ir stovyklautojų 
sveikinimą. Prašau, pagal savo 
nuožiūrą, įtalpinti siunčiamą 
medžiagą. Jaunimas rajone džiaugsis 
skaitydamas apie savo skautišką veiklą 
ir matydamas save nuotraukose, 
v.s.Vytautas Dilba

Ačiū už žurnalo siuntinėjimą iki šiol. 
Sveikatos verčiamas turiu atsisakyti 
“Skautų Aido” prenumeratos. Siunčiu 
$20.00 už praeitį.

Sėkmės ir sveikatos skautiškame 
darbe.
George J.Stankūnas

įjtjiu-vos nacionalinė 
f 1. Mažvydo biblioteka
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“Skautų aidui” straipsnius, nuotraukas, 
pranešimus atsiuntė: s.fil.R.Rudaitienė, 
Lemont,IL, v.s.fil.A.Saulaitis,SJ, 
Vilnius, j.v.s.I.Regienė, Chicago,IL, 
v.s.fil.P.Molis, Shrewsbury, MA, 
v.s.V.Dilba, So.Boston, MA, ps.kun. 
V.Viktoravičius, Telšiai, 
v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius, 
vyr.sk.IJonušaitienė, Villa Park,IL, 
v.s.R.Bagdonienė, Hamilton,ON, 
v.s.R.Karvelienė, Northville, MI, 
St.Džiugas, Oak Lawn, IL.

Visiems nuoširdus AClU!
Praėjus “Šatrijos Raganos” 

skautininkių būrelio sueigai Hamiltone, 
sesė v.s.Regina Bagdonienė ant rytojaus 
išsiunčia rašinėlį “Skautų aidui”, taip pat 
ir sesė v.s.Rasa Karvelienė tuoj atsiunčia 
skautų ir skaučių švenčių Detroite 
aprašymus ir nuotraukas, kuriose 
kiekviena, net mažiausioji, sesė ar brolis 
svarbus - turi vardą ir pavardę. Kaip gera 
juos matyti savoje skautiškoje spaudoje, 
džiaugtis tų vienetų darbais ir pasekti 
pavyzdžiu.

O, kad taip kiekvienas mūsų vienetas 
turėtų po Sesę Reginą, Sesę Rasą, Sesę 
Ritonę! 1!

A.Namikienė

Mylimam vyrui a.a.Adolfui Leonui 
Jelioniui mirus,

buvusią “Skautų Aido” redaktorę ir 
redakcijos narę v.s.Sofiją Jelionienę, 
dukras - seses Guodą su šeima ir 
Ramintą, ir visus artimuosius šiam 
giliam liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

“Skautų Aido” redaktorės ir 
administratorė.

Gausios, gražios šeimos Mamutei 
a.a. Ievai Deveikienei mirus, dukrai 
Janinai Miknaitienei, buvusiai 
“Aušros Vartų” skaučių tunto 
ilgametei rėmėjai, sūnui Mykolui 
Deveikiui, buvusiam “Aušros Vartų” 
tunto fotografui, sūnui Gediminui 
Deveikiui, buvusiam LSB Vyr. 
Skautininkui su šeimomis ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Alė Namikienė 
buv."Aušros Vartų” t. t-kė

1714 m. sausio 1 d. gimė Kristijonas 
Donelaitis (m.1780) Jo poema “METAI” 
išleista 1818 m.

1801 m. vasario 16 d. gimė 
vysk.Motiejus Valančius. Rašytojas, 
blaivybės skatintojas.

1879 m. sausio 1 d. gimė dailininkas 
Adomas Varnas. Gyveno virš 100 metų, 
mirė Chicagoje 1979 m. liepos 19 d. 
Aktyviai dalyvavo nepriklausomos 
Lietuvos atstatyme. Buvo Lietuvių meno 
kūrėjų d-jos pirm., vienas iš Kalbos d-jos 
steigėjų, Lietuvos dailininkų d-jos 
steigėjas. Nupiešė daugelį pinnųjų Lietuvai 
pašto ženklų bei pirmųjų banknotinių litų 
projektus. (LE)

1889 m. sausio mėn. išėjo pirmas 
“Varpo” numeris. Dr.Vinco Kudirkos 
rūpesčiu Lietuvą žadinantis laikraštis ėjo 
10 metų.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, 
kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė 
paskelbė atstatanti nepriklausomą, 
demokratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje.

1922 m. vasario 16 d. Kaune pirmą kartą 
suskambo Amerikos lietuvių Lietuvai 
dovanotas Laisvės varpas, kuris buvo 
nuliedintas Philadelphijoje pagal 
Amerikos Laisvės varpo pavyzdį. Jo šone 
yra Vytis, o žemiau įrašyta:

O skambink per amžius vaikams 
Lietuvos,

Kad laisvės nevertas, kas negina jos.

1923 m. sausio 15 d. Mažosios Lietuvos 
sukilėliai, padedami savanorių iš visos 
Lietuvos, išlaisvino Klaipėdą, kuri tuo 
metu buvo valdoma prancūzų. Vienas iš 
sukilimo vadų buvo Mykolas Kalmantas, 
vėliau Vyriausias Skautininkas 1925-1930.

1991 m. sausio 13 d. už atgimusios 
Lietuvos laisvę po sovietų tankais Vilniuje 
žuvo Lietuvos gynėjai.

AMŽINAM GYVENIMUI
(Iš poeto Justino Marcinkevičiaus žodžio 

atsisveikinant su Sausio 13-osios aukomis 
Katedros aikštėje 1991 01 16)

Prieš daugelį metų čia stovėjo Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto karstas. Dabar čia 
guli mūsų vaikai, ir mes apraudam jų žūtį, 
suprasdami, kad jie jau priklauso istorijai, 
kad jie dabar šildosi sužvarbusias rankas 
prie Amžinosios ugnies kartu su didžiaisiais 
mūsų tautos vyrais. Lietuva pasilenkia prie 
jų ir užkloja juos amžina laisve. Tai 
pirmieji tikrai laisvi Respublikos piliečiai ir 
pirmosios mūsų Nepriklausomybės aukos.

.. .Savo rankomis jie laikė apglėbę ne 
svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų 
akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į 
automatų šūvius jie atsakė skanduodami: 
LIE-TU-VA!

Klaipėda. Paminklas žuvusiems už 
Klaipėdos išvadavimą.
Nuotr.ps.Ž.Cadeikytės
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SVEIKINAME VYSK. HANSĄ DUMPĮ

Buvęs LSS 
evangelikų skautų 
Dvasios Vadovas 
vysk. Hansas 
Dumpys 2000-siais 
metais šventė 
kunigystės 40 m. 
sukakti.

Su džiaugsmu ir dėkingumu sveikiname 
ilgametį Sąjungos Dvasios Vadovą.

Mūsų Brolis - Hansas Dumpys gimė 
1933 m. Klaipėdos krašte, įskautybę įstojo 
apie 1946 m. “Vilniaus” tunte Uchteje, 
Vokietijoje.

Atvykęs į JAV, bakalauro laipsnį įsigijo 
1956 m. Augsburg College Minneapolyje, 
1960 m. ordinuotas evangelikų-liuteronų 
bažnyčios kunigu, 1965 m. teologijos 
fakultetą Harvarde baigė magistro laipsniu. 
Tarp 1967-69 m. gilinosi teologijos moksle 
Princeton, NJ ir 1970 m. Tuebingeno, 
Vokietijoje universitetuose.

Nuo 1987 m. kun.Hansas Dumpys yra 
lietuvių evangelikų-liuteronų “Tėviškės” 
parapijos Chicagoje klebonu. Nors 
kun.H.Dumpys priklauso ir Amerikos 
evangelikų-liuteronų bažnyčios sinodui, jis 
1991 m. buvo išrinktas ir išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų Bažnyčios vyskupu, ir 
1999 m. vėl patvirtintas šioms pareigoms 
kitiems ketveriems metams.

Vysk.Hansas Dumpys, be savo 
tiesioginių pareigų “Tėviškės” parapijoje, 
atstovauja išeivijos lietuvių evangelikų- 
liuteronų Bažnyčiai vidiniuose, tautiniuose 
ir tarptautiniuose forumuose. Nuo 1990 m. 
iki 1999 m. lietuvių evangelikų skautų 
dvasios vadovas, Lietuvių Skautų sąjungos 
Tarybos Pirmijos narys. Lanko šiaurinėje 
Amerikoje esančias lietuvių evangelikų- 
liuteronų parapijas, suorganizavo Lietuvos 
evangelikų-liuteronų Bažnyčiai ir 
Klaipėdos universiteto evangelikų 
teologijos katedrai skirtą šalpą. 
Klaipėdos universiteto evangeliškosios 
teologijos centre 1993 ir 1995 m. 
vasaromis dėstė teologiją. Rinko lėšas 
Martyno Mažvydo paminklo statybai 
Klaipėdoje. Vysk. Hansas Dumpys yra 
Mažosios Lietuvos fondo ir Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos Chicagoje 
narys, vadovauja “Margučio II” radio 
evangelikų religinei valandėlei, 
redaguoja “Svečio” religinį skyrių.

Vysk.Hanso Dumpio kunigystės

jubiliejaus šventė vyko 2000 m. lapkričio 
19 d. “Tėviškės” parapijoje, Chicagoje. 
Šventę rengė “Tėviškės” parapijos taryba, 
pinn.Kasparas Vaišvila; vaišes ruošė pirm, 
klos Jonušaitienės vadovaujama Moterų 
draugija. Prie gausių “Tėviškės” parapijos 
sveikinimų vyskupiui Dumpiui jungėsi ir 
Ziono evangelikų-liuteronų parapija per 
kun.V.Aušrą. Kun.diakonė Erika Brooks 
sveikino išeivijos lietuvių evangelikų- 
reformatų bažnyčios ir kolegijos vardu. 
Taip pat sveikino Lietuvos žurnalistų 
sąjungos atstovas E.Lukoševičius iš Kauno, 
raštu - tėvų marijonų provincijolas 
kun.D.Petraitis, MIC ir “Išganytojo” 
ev.liut. parapijos Toronte klebonas ir 
vyskupo pavaduotojas, dabartinis Lietuvių 
Skautų sąjungos evangelikų skautų dvasios 
vadovas v.s.kun.Algimantas Žilinskas.
Vysk.Hansas Dumpys padėkos kalbą 
jubiliejaus šventėje baigė šiais žodžiais:

“Mano ateitis, kaip ir mūsų visų, yra 
Viešpaties rankose. Mūsų svarbiausias ir 
galutinis pagerbimas vyks tada, kada 
Viešpats iš malonės mums tars: “Gerai, 
šaunusis ir ištikimas tarne... eikš į savo 
šeimininko džiaugsmą!” (Mato 25:21). 
Dievo malonė tebūnie su mumis visais!”

(Straipsnis sudarytas iš K.Vaišvilos paruoštos 
vysk.H.Dumpio biografijos ir Valterio Bendiko 

straipsnio “Drauge”.)

Vysk.H.Dumpį "Tėviškės" parapijoje 
jubiliejaus proga sveikina Andreas 
Wiede, Ingrida Vaišvilaitė ir Moterų d- 
jos pirm. Ida Jonušaitienė.

Lietuvių Skautų Sąjungos vardu, 
nuoširdžiai sveikinu vysk.Hansą Dumpį 
švenčianti 40 metų kunigystės jubiliejų.

Linkime Jums daug sveikatos ir 
ištvermės ateityje ir tegu Dievas Jus 
laimina.

Ilgiausių metų ir geriausi skautiški 
linkėjimai.

Budėkime!
v.s.Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė

VIEŠPATĮ LIAUPSINK
Joachim Neander XVII amž.

Viešpatį liaupsink, visatos Valdovą 
galingą,
Siela manoji, jo vardą girk giesme 
širdinga!
Gauskit linksmai,
Kanklių, trimitų balsai, 
Liaupsę jam kelkit garsingą!

Viešpatį liaupsink, bevaldantį viską 
geriausiai,
Kurs ant erelio sparnų mus nešiojo 
saugiausiai!
Kaip jis mielai
Šelpia tave nuolatai, 
Ar nepatyrei aiškiausiai?

Viešpatį liaupsink, jo vardą girk siela 
manoji!
Liaupsink jį, girk kiekviena čia būtybė 
gyvoji!
Jis tau šviesa!
To neužmiršk niekada, 
Girk jį, kuriuo tu kvėpuoji!

(Liaupsė - garbė, 
garbinama daina, giesmė. 
Si giesmė buvo giedama 
vysk.H.Dumpio šventėje)
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BŪTI SKAUTE REIŠKIA...
Kas yra skautė? Būti skaute reiškia daug daugiau negu spalvotas kaklaraištis, mėlynas sijonas, ar 

įkišti rudi marškiniai. Būti skaute reiškia tarnauti, mylėti...
Skautė tarnauja Dievui, Tėvynei ir Artimui, ir vykdo skaučių įstatus. Tai yra didelė pareiga, 

kurią mes sąžiningai atliekame ne tik kitiems, bet ir sau.
Būti skaute yra būti sąžininga. Tai svarbi skautavimo dalis. Skautė yra sąžininga savo 

veiksmuose ir žodžiuose savo draugėms, savo artimiesiems ir net nepažįstamiems.
Skautė yra draugiška. Ji stengiasi kalbėti taip, kad kito žmogaus neužgautų. Draugiškumas yra 

kaip talentas. Skautė sugeba draugauti ir tinkamai prisitaikyti kiekvienam - mažam ar senam.
Skautė moka kalbėti, bet moka ir klausyti. Ji gali draugą ne tik išklausyti, bet ir padėti spręsti problemas, jei reikia. 

Skautė klauso tėvų ir vyresniųjų, nes pagarba skautavime yra labai svarbi. Ji išklauso vyresniųjų patarimo, nes žino, kad 
jie nepatartų, jei nemylėtų.

Labai svarbi skautybės dalis yra meilė. Skautė myli ne tik jos šeimą ir draugus, bet visą žmoniją, nes mes visi esame 
vienodai geri, nors ir skiriasi mūsų odos spalva.

Mes, lietuvaitės skautės, dar mylime ir mūsų Tėvynę Lietuvą. Visą gyvenimą mūsų tėvai mokė mus apie mūsų 
senelius ir protėvius; mums sekė pasakas apie senelių vaikystę ir jaunystę tėviškėje. Iš mūsų tėvų mes išmokome mylėti 
savo kalbą ir praeitį, kurios mes neužmiršime ir kada nors tą perduosime savo vaikams.

Audra Adomėnaitė
“Aušros vartų-Kemavės” tuntas

MANO BROLIAMS SKAUTININKAMS IR SKAUTININKĖMS

Cecil Rhodes savo gyvenimo pabaigoje pasakė (ir aš jam 
pritariu) - “taip daug yra darbo, ir taip mažai laiko jam 
atlikti”.

Nei vienas negalime tikėtis sulaukti pilno pradėtųjų darbų 
užbaigimo-išsipildymo mūsų trumpame gyvenime.

Aš turėjau įpatingą išgyvenimą stebėti Skautybės vystymąsi 
nuo pradžios iki dabar. Bet prieš akis yra daug darbo. Judėjimas 
(Movement) tik dabar pradeda žengti tvirtu žingsniu. (Kai kalbu 
apie Skautybę, turiu minty kartu ir Skaučių Judėjimą).

Viena dalis, kurią aš laikau sava stiprinant šį Judėjimą yra ta, 
kad galėjau surasti jus, vyrai ir moterys. Jūs esate pagrindas ant 
kurio Judėjimas augs.

Turėkite atviras akis, kad pamatytumėte vertus jūsų darbo 
tęsėjus, kuriems su pasitikėjimu galėtumėt perduoti žibintą. 
Neleiskit organizacijai tapti apmokamu darbu; tegu ji būna 
vadovaujama savanorių patrijotų. (Red.pabraukta)

Judėjimas per palyginant trumpą laiką plačiai ir stipriai paplito 
duodamas daug vilties ateičiai.

Tikslas yra išauklėti sveikus, laimingus, naudingus piliečius, o 
įsigalėjusį savanaudiškumą asmeniniam politiniam, religiniam, 
valstybiniam gyvenime pakeisti pasiaukojimu ir tarnavimu 
žmonijai, kad išsivystytų abipusė gera valia ir bendradarbiavimas 
ne tik mūsų šalyje, bet ir pasaulyje.

Patirtis rodo, kad šitie mūsų norai nėra tik svajonė, o pilna 
galimybė pasiekti taiką, gėrį ir laimę visiems ’- jei mes tam 
dirbsime.

Padrąsinimas yra, kad šimtai tūkstančių berniukų ir mergaičių, 
kurie šiandien bręsta mūsų idealuose, bus tėvai ir motinos 
milijonams ateityje. Jie perduos tuos pačius idealus - jei juos 
šiandien jų vadovai bus teisingai jiems įdiegę.

Todėl jūs, kurie esate skautininkai ir skautininkės (Scouters 
and Guiders), atliekate didelį darbą ne tik savo artimo vaikams, 
bet ir padedate įvykdyti Dievo taikos ir gėrio Karalystę žemėje.

Nuoširdžiai linkiu Dievo palaimos jūsų pastangose.

Baden-Powell

Skautybės įkūrėjas Lord Baden-Powell gimė 1857 m. vasario 
22 d., mirė 1941 m. sausio 8 d.

6



SAUSIS • VASARIS ( J

KAIP MES STOVYKLAVOME AFRIKOJE
Jokių ginklų stovykloje neturime. Kol apima saldus miegas, 
klausomės neįprastų naktinių garsų: dramblių ir liūtų maurojimo, 
nesibaigiančio hyenų ūkavimo.

Saulei pradėjus kilti, prikelia gražiabalsių paukščių čiulbėjimas 
ir triukšmadariai babonai (beždžionių rūšis). Nuo pat ankštumos 
jie jau stumdosi, vaikosi, pešasi. Prie palapinės angos laukia 
brezentinės praustuvės su šiltu vandeniu. Tuoj prie baltai 
padengto stalo susėsime pusryčiauti.

Puse dešimtos jau vykstam į rytinę safari kelionę. Į Toyota 
Landrover susėdam keturi stovyklautojai ir palydovas- 
vairuotojas. Šiandien tikimės pamatyti dar vieną čytą (chee
tah) ar leopardą. Kiti laukiniai žvėrys, kaip pav. antelopės, 
gazelės, liūtai, drambliai, zebrai, žirafos, hipopotamai, 
krokodilai - jau nebe naujiena — per daug jų esame matę. Ne 
vieną kartą buvom kai kurių iš jų gerokai ir išgązdinti. Vakar 
senas ir irzlus dramblys panoro nustumti mus nuo kelio...

Vidudienio saulė tokia kaitri, kad papietavę ilsimės 
palapinėse. Ieškoti gamtos nereikia, nes dažnai tyloj ji pati 
ateina. Mus aplanko trys žirafos, keletas egiptietiškų tapyrų ir 
mėlynoji beždžionė. Praėjusią naktį, čia pat upėje maudėsi ir 
savo pėdsakus paliko kažkoks vienišas hipopotamas.

Sesė Ritonė Rudaitienė ir safari palydovas James.

Nuotraukoje žemiau ant dešinės: Gausi dramblių šeima 
Tanzanijos Tarangire draustiniame parke.
Nuotr. s.Ritonės Rudaitienės

v

Žmonės, norėdami pamatyti “pasaulį, koks jis buvo 
pradžioje”, kartais išsirengia nuvykti į Afriką. Kai kurie 
apsistoja moderniai įrengtuose viešbučiuose ir dienos 

metu daro išvykas į draustinius parkus. Kiti pasirenka 
stovyklavimą ir nakvoja palapinėse. Taip man teko stovyklauti 
Tanzanijoje 2000-jų metų rugsėjo mėnesį.

Visą gyvenimą skautavus, Afrikos safari stiliaus stovyklavimas, 
vis dėlto, labai kitoks ir neįprastas. Nereikia patiems pasistatyti 
palapines, nei įsirengti virtuves. Visa tai atlieka stovyklavietės 
aptarnautojai. Šie žmonės pakloja ir atkloja

Praėjus keletai valandų, vėl esame ant duobėto ir dulkino safari 
kelio. Šį kartą tenka kovoti su be galo įkyriomis ir skaudžiomis 
tse-tse musėmis, kurios vargina visus Serengeti lygumų 
gyventojus. Tai kaina, kurią tenka sumokėti ir mums, kurie 
norėjom pamatyti Afriką iš arti.

Šioje kelionėje teko aplankyti ir kitus Tanzanijos parkus: 
Arusha, Tarangire, Manyara ir Ngorongoro kraterį. Taip pat ir 
Olduvai slėnį, kur ne taip seniai archeologai Louis ir Mary 
Leakey atrado daugiau kaip prieš pusantro milijono metų ten 
gyvenusio žmogaus kaulus bei prieš tris milijonus metų įmintas 
žmonių pėdas. Esu ir visuomet būsiu dėkinga skautavimo 
mokyklai, kurioje nuo pat mažens pamėgau gamtą, stovyklavimą 
ir iškylavimą.

s.fil.Ritonė Rudaitienė

lovas, rūpinasi maisto pagaminimu, drabužių 
išskalbimu, net gi šiltu vandeniu 
apsiprausimui ir dušams. Jie ir vakarinį laužą 
sustato ir uždega. Tačiau pačią laužo 
programą jau atlieka patys stovyklautojai.

Pirmiausia, kišeninių prožektorių pagalba 
apžiūrima ar kur nors nežiba laukinio 
plėšrūno akys. Jei aplinkui tamsu, dalinamės 
dienos metu patirtais įspūdžiais, klausom 
pasakojimų apie vietinių žmonių gyvenimą, 
kultūrą, papročius. Kartais kas nors sukuria 
eilėraštį ar padainuoja dainą. Keletą 
dainelių išmokstam padainuoti swahiliskai.

Laužui blėstant, einam poilsiauti. Mūsų 
laukia ant nusekusios upės aukšto kranto 
išsirikiavusios šešios dvivietės palapinės. 
Prie kiekvienos dega žibalinės liktamos - tai 
ir visa mūsų apsauga nuo laukinių žvėrių.
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"PASAKŲ ŠALIS" JUNGIA ATLANTO RAJONO SKAUTUS

Čia dienos užburtos,
Čia legendos sukurtos, 
Čia pasakų šalis!

Pusiau saulėtą sekmadienio rytą 
stovyklautojai ir vadovai atvyko į LSS 
Atlanto rajono 2000 metų vasaros 
stovyklą “Pasakų šalis”. Atvyko į tą 
užburtą Bolton, MA mišką, prie gražaus 
pušimis apsupto ežerėlio, kur kiekvieną 
vasarą Atlanto rajono skautai susirenka 
draugauti, stovyklauti, išdykauti ir 
pasisemti lietuviškos dvasios.

“Pasakų šalis” sušaukė vaikus ir 
suaugusius iš Bostono, Hartfordo, 
Worcesterio, Plūladelfijos, New Jersey ir 
Floridos. Laumės ir slibinai - paukštytės ir 
vilkiukai, eglės ir žalčiai - skautės ir 
skautai, gyvūnai užburtoje karalystėje ir 
piliakalnyje - prityrusios skautės ir prityrę 
skautai, miško deivės - vyr. skautės, 
laimingi auksiniai gaigalai - skautai vyčiai 
ir maži gyventojai užburtame miške — 
jaunos šeimos, drauge gyveno, skautavo ir 
iškylavo.

Prityrę skautai ir skautės, vadovaujami 
s.Naidos Snipaitės ir s.v.Sauliaus 
Dambausko, iškylavo antradienį' jie 
pradingo miške iki trečiadienio. 
Vaikščiojo, trankėsi po mišką ir kūrė 
laužus gaminti vakarienei. Trečiadienį,

Paukštytės apsupa mielą vadovą s.v. Vytą Pileiką.

Vilkiukai pasiruošę stovyklos atidarymui.

atsikėlę su aušra, dar spėjo pairkluoti 
baidarėmis ir grįžo kaip tik prieš smarkią 
audrą.

Vilkiukai ir paukštytės, vadovaujami 
ps.Ritos Štuopienės, ps.Tomo Štuopio, 
s.v.Leono Bernoto ir vyr.sk.Debbie 
Pileikienės, trečiadienio rytą tuoj po 
pusryčių ir stipraus lietaus, sekdami kelio 
ženklus ir žemėlapį ėjo aplink ežerą. Tikri 
šaunuoliai! Per lietų ir purvą rado kelią ir 
nenustojo vilties.

Skautai ir skautės iškylavo ketvirtadienį 
ir lauko virtuvėje pasigamino pietus. Jiems 
vadovavo ps.Jonas Bielkevičius, s.v.Steve 
Neidhardt, vyr.sk.Rūta Mickūnienė ir 
vyr.sk.Eglė Šukienė. S.v.Kazio 
Adomkaičio vadovaujami skautai vyčiai 
kandidatai su v.s.Gintaru Čepu ir 
s.v.Saulium Dambausku išdulkėjo į mišką 
trečiadienį. Pėsčiomis keliaudami virš 20 
mylių, iškylavo dieną ir naktį. Nuvargę, 
skaudančiomis kojomis ir nugaromis, 
vėliavų nuleidime ir šokiuose jie dalyvavo
su dideliu entuziazmu!

Savaitės bėgyje vyr.sk.Daiva Neidhardt 
visus mokė kaip sekti žemėlapį ir naudoti 
kompasą. Gi jei kam tektų miške paklysti, 
tai “wilderness survival” mokė vyr. skautės 
Dalia ir Audrė Mironaitės. Skautai ir 
skautės statė pastoges iš lapų, šakų, spyglių 
ir 1.1. Taip pat išmoko kaip surasti ir 
surinkti geriamą vandenį ir net kokius 
vabalus bei augalus galima miške valgyti.

Trečiadienis - Pasakų diena. Vakare 
vyr.sk.Rita Sakutė pravedė šaunų pasakų 
laužą. Kiekvienai pastovyklei buvo paskirta 
pasaka, kurią stovyklautojai turėjo parodyti 
laužo metu. Kiekviena pastovyklė paruošė 
savo įdomią ir dažnai labai juokingą versiją 
užduotos pasakos. Vaidintojai įsijungė į šį 
uždavinį su energija ir kūrybingumu. 
Kostiumai, sukurti iš stovyklinės aprangos, 
antklodžių, puodų, lazdų žvakių, žavėjo ir 
juokino žiūrovus.

Ketvirtadienį, visi stovyklautojai
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Sesės skautės suvažiavusios iš MA,PA,FLA džiaugiasi "Pasakų šalyje".

pasipuošę spalvingais sesės Ritos 
Štuopienės ir brolio Vyto Dilbos 
suprojektuotais stovykliniais marškinėliais, 
suėjo į didelę laužavietę įamžinti savo 
dalyvavimą “Pasakų šalies” fotografijose. 
Labai visus pradžiugino ketvirtadienio 
vakaro tradiciniai šokiai. Keletas brolių 
sklandžiai ir įdomiai pasirodė šokdami 
gyvatarą pagal Venga Boys “We like to 
party” dainą.

Penktadienio vakare visus išgąsdino 
naktiniai žaidimai. Skautai vyčiai 
kandidatai ir jų vadovai suruošė užburtą 
siaubo mišką, kuriame staugė ir bėgiojo 
baidyklės, vyčių kandidatų talismanas 
Pranas ir kiti baisūs gyvūnai.

Ketvirtadienį stovykla padidėjo jaunų 
šeimų pastovykle. Kaip malonu matyti 
buvusius stovyklautojus grįžtančius į 
Atlanto rajono vasaros stovyklą su savo 
prieaugliu. Ps.Johanna Šimkienė ir 
ps.Paulita Alinskienė paruošė įdomią 
jaunų šeimų pastovyklės programą. 
Vėliavų nuleidime jau žygiavo jauniausiųjų 
pastovyklės nariai stumdami vežimukus ir 
visokiausius ratukus. Jie visus pasveikino 
pasipuošę įdomiausiomis kepurėmis ir 
skrybėlėmis.

Skauto-Rama, paruošta brolio Vytauto 
Bagdonavičiaus, įvyko saulėtą šeštadienio 
rytą. Veikė astuonios stotys. 
Stovyklautojams buvo proga pasimokyti 
pionerijos, rišti mazgus, statyti palapines, 
atitaisyti apsivertusias baidares, pažinti 

kelio ženklus, gelbėti “sužeistą” iškylautoją 
ir 1.1. Daug išmokta! Daug atlikta!

Sporto diena, suruošta s.Linos 
Subatienės ir s.Gintaro Subačio su 
talkininkais, buvo labai laukiama. įvairios 
komandos - leopardai, apelsinai ir kt., 
pasipuošusios tinkamomis spalvomis, visą 
popietį kariavo rinkdamos taškus. Metė 
vandens pripiltus balionus, traukė virves, 
bėgo, lenktyniavo, lošė tinklinį, metė 
pupomis pripildytus maišiukus. Laimėtojai 
buvo paskelbti ir rungtynių rezultatai 

Broliai "žalčiai" su vadovais.

iškabinti valgykloje, kad visi galėtų 
įvertinti komandų sėkmę įvairiuose 
užsiėmimuose.

Stovyklos metu buvo daug dainuota, 
daug išmokta. Išlaikėm daug patyrimo 
laipsnių, pasisėmėm naujo skautamokslio, 
davėm įžodžius ir pasipuošėm naujais 
kaklaraiščiais. Sesė Simona Dambauskaitė 
davė vyresniosios skautės įžodį. Skautai 
vyčiai kandidatai, saulei tekant, sujaudino 
naują vyr. skautę užkimusiais balsais 
sudainuodami jai “Raudoną rožę”...

Stovykla buvo atidaryta šv.Mišiomis. 
Kunigas Steponas Žiūkas, šv.Petro 
parapijos (So.Bostone) klebonas, atvyko ir 
atnešė mums Dievo palaimos. Žolinių 
šventės ir stovyklos uždarymo šv.Mišias 
aukojo šv.Petro parapijos klebonas 
emeritus - prelatas Albertas Kontautas. Jis 
įdomiai įtraukė jaunimą į evengelijos 
paaiškinimą. Mišių eigą praturtino
lietuviškos giesmės.

Visą savaitę valgėme skaniai ir sveikai 
s.Vandos Lescord paruoštą maistą. 
Virtuvėje gūžėjo talkininkai, kurie su 
humoru, kantrybe ir pasišventimu atliko 
virtuvės darbus. Esame dėkingi Danutei 
Dilbienei, Stepui Zabuliui, Algiui 
Jalinskui, Mikui Banevičiui, Nonnai 
Snipienei, Danutei Wolosenko, Gemai 
Phillips, Zitai Krukonienei, Jonui 
Kriščiūnui ir Aidžiai Kupčinskui už 
pagalbą virtuvės darbuose.
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Prityrusios skautės su s.fil.Naida
Šnipaite, Atlanto rajono Vadė.

s.Birutė Žiaugrienė viską fotografavo ir 
visus džiugindavo nuotraukas kasdieną 
išstatydama valgykloje. Be to, jos 
suprojektuotas laikraštėlis, pilnas 
fotografijų, liks malonus “Pasakų šalies” 
prisiminimas. Prie šio darbo prisidėjo s.Alė 
Mačiūnienė ir s.Laima Bagdonavičienė.

“Pasakų šalyje” pynėm ne tik 
pasakas...pynėm draugystes... lietuviškas ir 
skautiškas draugystes, kurios vystysis per 
metus ir sujungs lietuvišką jaunimą, 
draugus ir drauges gyvenančius šiame 
Atlanto pakraštyje. Dėkojame visiems 
vadovams, kurie nuoširdžiai ir 
nepailstančiai mokė ir prižiūrėjo 
stovyklautojus. Dėkojame skautų tėveliams 
už pasiryžimą ir pasiaukojimą siunčiant 
savo vaikus į skautų stovyklą tęsti puikią 
tradiciją. Ir DIDELIS AČIŪ stovyklos

viršininkams - s.fil.Glorijai 
Adomkaitienei ir v.s.Vytautui Dilbai bei 
s.fil.Naidai Snipaitei, Atlanto rajono 
Vadei, už puikią organizaciją, atsidavimą ir 
ryžtą tęsti ir tobulinti skautavimą Atlanto 
rajone.

Sesės DM ir GRA

"Pasakų šalies" prityrę skautai.

Vyr. skautės "Miško deivės" 
puošia visą stovyklą.

10



SAUSIS ■ VASAKIS ( 11

Broliai vyčiai kandidatai - "Laimingi 
auksiniai gaigalai" linksmai šypsosi 
atlikę 20 mylių žygį. Valio!

Jaunos šeimos gyveno "Užburtame 
miške". Čia matome juos 
pasipuošusius spa Ivingomis 
kepurėmis.

Atlanto rajono "Pasakų šalies" 
vadovų branduolys.
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ISKYLAUT ... Į 
BALTAS PUSNIS!

kuris palaiko šilumą. Tinkamiausia 
medžiaga yra vilnonė arba sintetinė - 
polyester. Rengtis pagal oro sąlygas, kad 
būtų galima storesnį ar plonesni drabužį 
pakeisti kada reikia. Gali būti vilnoniai 
marškiniai, vilnonės arba “polyester fleece’ 

kelnės, švarkelis ar liemenė, storesnė 
vilnonė kepurė ir pirštinės. Reikia būti 
šiltai, bet ne karštai, kad neprakaituotum. 
(Sunkiai dirbant, kaip statant quinzy, 
antrasis drabužių sluoksnis turi būti lengvai 
pakeičiamas).

“Skautų aide” 2000m. rugsėjo-spalio 
numeryje skaitėme prit. skauto Tomo 
Kuro straipsnį apie žiemos iškylą Romuvos 
(Kanadoje) stovyklavietėje. Tomas 
įdomiai rašo, kaip jie ruošėsi nakvynei, 
statėsi igloo ir quinzy ir, kad iš tikrųjų tose 
sniego “palapinėse” ir miegojo!

Tiems, kurie žiemos metu nesame 
skautiškai iškylavę ar stovyklavę, sniego 
“palapinė” sunkiau suprantamas dalykas. 
Viename sename žurnale štai ką rašo apie 
žiemos stovyklos linksmumą:

Pasistatyti quinzy (quinzhee), sako, yra 
paprasta. Cha!

Sniege reikia apibrėžti 12 pėdų diametro 
ratą ir sukasti ant jo šešių pėdų kalną. 
Tada - 18 inčų ilgio pagaliukus sukišti į tą 
sniego kalną 12 inčų gilyn. Palikti viską 
porai valandų, kad sniegas susigulėtų. Tada 
- kasti sniegą lauk iš to kalno kol pasidaro 
“kambarėlis” - urvas dviem žmonėm. Gi 
tie sukišti pagaliukai rodo kaip aukštai iš 
vidaus gali kasti. Paprastas, bet labai 
sunkus darbas. Tie, kurie tame quinzy 
miegojo, sako, kad temperatūra viduje 
buvo 33 laipsniai F.

Žinoma, prieš lįsdami į miegmaišius, 
skautai pasikeitė visus drabužius (nuo 
kojinių iki kepurės) ir jau miegmaišyje 
suvalgė dar po vieną saldainį - “candy bar” 
užgerdami gurkšniu vandens. Paskutinis 
perspėjimas - burna ir nosis negali būti 
miegmaišyje, nes kvėpuojant susidaro 
drėgmė, nuo kurios bus šalčiau.

Brrr... Tokias “linksmybes” tik prityrę 
skautai gali atlaikyti.

Brolis v.s.Donatas Ramanauskas paruošė 
žiemos iškylai tinkamų drabužių sarašą:

Nuo galvos iki kojų turim turėti tris 
drabužių sluoksnius.

Apatinis drabužių sluoksnis yra tas, kuris 
liečia kūno odą. Jo tikslas yra traukti 
drėgmę nuo odos paviršiaus ir stumti į 
sekantį - izoliacijos sluogsnį. Labai svarbu, 
kad apatiniai drabužiai nesudrėktų, todėl 
vengti medvilninės (cotton) medžiagos, 
nes ji drėgmę traukia į save ir sulaiko prie 
kūno. Geriausia yra šilkiniai arba 
polypropyliniai, polyester apatiniai ilgom 
rankovėm marškiniai, kelnės (long johns), 
kojinės, ausiniai ir pirštinės.

Antras sluoksnis - izoliacijos yra tas,
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Išorinė apranga, nepraleidžianti vėjo 
nei lietaus, dėvima virš visų drabužių. Tai 
neperšlampamos Gore-Tex (kuris yra 
brangus) ar nylon kelnės, švarkelis su 
kapišonu ir kumštinės pirštinės. Šitie 
drabužiai turi būti didesni, kad leistų

lengvai judėti ir dirbti. Batai - geriausia 
aukšti botai su (dedamu pamušalu ir storais 
padais.

Linksmo iškylavimo!

SKILTIS ŽIEMOS 
IŠKYLOJE

(“Skautų Užsiėmimai”, s.A.Saulaitis, 
S.J.)

Prisnigo, šalta, tikra žiema - pats laikas 
iškylauti.

Gal sunku atplėšti brolį nuo šilto 
radiatoriaus, bet tegul jis pabunda: grįžęs iš 
lauko išsijudinęs, pažaidęs, paskautavęs, 
tikrai nesigailės!

Norite ką nors išsivirti lauke? Gerai. 
Pasiimkite šakalėlių iš namų prakurams ir 
degtukų plastikiniame maišelyje, kad 
nesudrėktų, nors ir įkišti į kišenę.

Žiemą norisi maisto, kuris duotų 
energijos ir šilumos.

Čia puikiai tinka šutinys iŠ mėsos, 
bulvių, svogūnų, morkų. Su gabalu duonos 
toks valgis sotus ir šiltas viduj. Be to jis 
negreit atšąla puode.

Nepatikėsite: net kiauliena su pupom 
miške skanu! O ką besakyti apie lašinukus, 
dešras, blynus su sirupu? Kakava visada 
puikus gėrimas; šokoladas malonus ir 
stiprinantis maistas pavargus.

Jei vasaros iškyloje reikia suktis, tai 
žiemą daug labiau.

Kiekvienas skautas turi aiškiai žinoti, ką 
jis darys, kad laikas būtų tikrai išnaudotas.

Kas renka malkas, kas kuria laužą, tirpdo 
sniegą, kas verda. O po to eina kiti 
dalykai.

Pjūklas ir kirvis paleidžiamas į darbą. 
Kas moka su jais apsieiti, čia pat išlaiko 
egzaminus.

Kaip naudotis kompasu ir žemėlapiu taip 
pat patogu išmokti žiemą, kada viskas 
geriau matosi tolumoje.

Žvaigždės anksti pasirodo danguje. 
Pastudijuokime jas ir išmokime kelis 
vardus.

Sniege aiškiai matyti žvėrių ir paukščių 
pėdsakai. Aukštai medžiuose ir žemai 
krūmuose matyti paukščių lizdai. Po 
atpleišėjusia medžių žieve slepiasi vabzdžių. 
Gamtininkui geras laikas įsigyti specialybę. 
Net belapiai lapuočiai dabar ryškiau, kaip 
kada nors, skiriasi forma, žieve, spalva, 
pumpurais.

Ar jau visi pasiruošę iškylai?
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IŠLYDĖTI...

j.v.s.Antanas Levanas

Mirė 2000 m. gruodžio 15 d.
Brolis Antanas buvo pirmojo jūrų skautų laivo, įsteigto 1950 m. vasario 19 d., 

“Lituanicos” tunte Chicagoje, vadijos narys.
Pirmoje “Lituanicos” tunto stovykloje 1951 m. jis įsteigė pirmuosius JAV jūrų skautų 

jaunius. Taip pat buvo vienas iš jūrų budžių vieneto Chicagoje 1953m. steigėjų. Nuo 
1955 m. brolis Levanas buvo laivų vadas, stovyklose vadovas ir viršininkas naujai 
įsteigtame jūros skautų “Baltijos jūros” tunte.

Paskutinius (apie) 20 metų j.v.s.Antanas Levanas buvo uolus “Lituanicos” tunto 
narys, jūros skautų instruktorius, ypatingų medžio darbų kūrėjas Kaziuko mugių 
“Lituanicos” ir “Nerijos” tuntų prekystaliams. Ilgametis Lietuvių Skautų sąjungos 
archyvo darbuotojas.

Dar prieš paskelbiant Lietuvos nepriklausomybę, 1989 metais brolis Levanas kartu su 
a.a.j.s.Leopoldu Kupcikevičium buvo organizacinio komiteto vadovas burlaivių 
“Lietuvos”, “Audros” ir “Dailės” istoriniam žygiui per Atlantą.

v.s.dail. Vladas Vijeikis

Mirė 2000 m. gruodžio 22 d.
Nuo pirmųjų skautų kūrimosi dienų Chicagoje, brolis Vladas buvo “Lituanicos” tunto 

rėmėjas savo skautišku darbu ir savo kaip dailininko bei spaustuvininko pagelba. Pati 
pirmoji knygelė “Mūsų gretos auga” apie lietuviškąją skautybę buvo jo sudaryta ir išleista 
prieš 50 metų.

Ilgas sąrašas jo skautiškųjų pareigų: 1959-1960 m. buvo JAV Vidurio rajono Atstovas, 
1961-1965 m. - LSBrolijos vilkiukų skyriaus vedėjas, 1967-1969 m. - LSB Vyriausias 
Skautininkas, 1968 m. V Tautinėje stovykloje Brolijos stov. viršininkas.

Skautams yra paruošęs spalvavimo knygutę “Kas gražiau?”, “Vilkiuko žinyną”, 
“Tauro” stovyklos (buvo jos viršininku) 1966 m. prisiminimo leidinį, “5-oji Tautinė 
stovykla”. Beveik 30 metų buvo “Skautų aido” techninis redaktorius ir spausdintojas.

v.s.dail.Vlado Vijeikio iliustruotos, ar parašytos, sudarytos ir išleistos knygos be jau 
minėtų: “Lituanica”, “Broliukas ir sesutė”, “Lietuvių tautinės puošmenos”, “Saigūnas”, 
“Lietuvos istorijos vaizdai”, “Žvirblis, kuris savo balso nenorėjo”, “Geriau juoktis negu 
verkti”, Dobužinskio parodos katalogas, “Mano tėvynė”, “Motina”, “Gintaro krantas”, 
“Lietuva, mano tėvų žemė”. Buvo “Dirvos”, “Draugo”, “Kregždutės” (Lietuvoje) 
laikraščių bendradarbis, priklausė Lietuvių rašytojų draugijai.

Brolis Vijeįkis buvo labai paslaugus jauniesiems vadovams (taip pat ir aukštajai 
vadovybei), kai reikėdavo stovykloms leidinėlių, dainynėlių, o ankstesniu laiku ir 
gairelių ar stovykloms ženklų. Jis buvo “Lituanicos” tunto, vilkiukų ir kelių stovyklų 
dainų autorius, “Tauro Rago” sumanytojas ir puikus “dirigentas”, kelis metus linksminęs 
Chicagos lietuviškąją visuomenę. Ypatingas Kaziuko mugių darbininkas, padėjėjas.

Išlydint Namo šiuos du Brolius ateina į mintį Vinco Kudirkos žodžiai: 
Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną ...
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“Lituanicos” tunto 1966 m.
“Tauro” stovyklos daina

Žodžiai s.Vlado Vijeikio

Muzika Fausto Strolios

Sutrenks propeleriai, motorai 
Ir vėjas baltą burę skleis, 
Kai Lituanica stovyklon 
Pradės žygiuot visais keliais

Plazdėki vėliava žalioji, 
Su mūsų balta lelija.
Žydėk darbais jaunyste mūsų 
Ir tegyvuoja skautija.

"Duoda ženklą mūsų vadas, 
Jau prasideda paradas. 
Nusitvėrę tauro ragą, 
Nužygiuosim į Čikagą."

V.V.

Vilkiukų daina
Žodžiai v.s.Vl.Vijeikio 

Muzika J.Zdaniaus

Mes esame vilkiukai, 
Smarkiausi iš visų, 
Kas sako, kad išdykę - 
Meluoja ištiesų.

Kaklaraištis raudonas, 
Gairelė mėlyna.
Juokauti ir dainuoti 
Mums niekad negana.

Čia šaunūs skautai ir jūreiviai 
Ir oro skautai su daina.
Tenai vilkiukų darnios gretos, 
O jų veiduose šypsena.

Plazdėki vėliava žalioji...

Valio stovykla mūsų Tauro.
Čia skaisčiai laužai suliepsnos.
Ir mūsų broliai Lietuvoje 
Išgirs aidus mūsų dainos.

Plazdėki vėliava žalioji ...

Mes klausom savo vado. 
Drausmingi visados. 
Ir niekad neužmirštam 
Tėvynės Lietuvos.

“Tauro ragas” - “rimto” koncerto metu Jaunimo centre. 
Orkestrą sudaro: viedralazdis, pirma dumpliarėkė, antra 
dumpliarėkė.bumašvilpis, stygabraukis, bugnapuodis ir 
dirigentas, kuris nieko groti nemoka.

Šį puslapį puošia brolio Vlado Vijeikio 
Tautinės stovyklos knygos viršelis.
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ČIKAGOS JŪRŲ
SKAUTININKŲ "GRANDIES" 
VEIKLA

J
aunimo labai mėgiamas jūrinis skautavimas yra susijęs 
su nemažomis piniginėmis išlaidomis, o taip pat 
reikalingas atsakingų patyrusių vadovų ir vadovių 
talkos. Vienetų vadovams ir vadovėms, laikų 
pašvenčiantiems nustatytų veiklos programų vykdymui, 

nelengva rūpintis dar ir rėmėjų paieška, lėšų veiklai telkimu, o 
taip pat ir Įvairiopa kita pagalba našiai veiklai vystyti. Čikagos ir 
apylinkių jūrų skautai ir skautės yra laimingi turėdami stiprią 
atramą Čikagos jūros skautininkų ir skautininkių “Grandyje”.

Jūros skautininkų ir skautininkių “Grandies” veikla 
daugiausiai reiškiasi įvairia parama ir talka “Nerijos” jūrų 
skaučių tuntui ir “Lituanicos” tunto jūrų skautams. Talkina jie 
stovyklose, iškylose, Kaziuko mugei pasiruošimuose ir jos 
pravedimo darbuose, o ne vienas jų ir vienetų vadovų bei kitose 
pareigose. Rūpinasi jie ir laivais, jų nuolatiniu išlaikymu bei 
priežiūra, stovyklinių reikmenų įsigyjimu bei jų priežiūra, taip 
pat ne viena šimtine dolerių paremia ten, kur jų kuriam vienetui 
pristinga. Jie randa rėmėjus, patys aukoja, rengia daugiametę 
tradicinę pabendravimo ir lėšų telkimo “Puotą jūros dugne”.

Sįmetinė puota spalio 14 d. vyko Pasaulio lietuvių centro 
sporto salėje, Lemonte. Pagal j.v.s.Petro Jokubausko projektą, 
salę puošė sesių ir brolių talka. O darbo buvo apstu, nes 
puošimas sukosi apie salėje sukūrimą realistinio jūros įspūdžio, 
kurio centre buvo du ištiestomis burėmis burlaiviai, kuriuos 
skautininkai sugebėjo įvežti įšalę. Užmojis puikiai pavyko ir 
puota buvo šauni.

Puotą 6 v.v. pradėjo “Grandies” valdybos pirmininkas 
j.ps.Romas Gesas. Trumpoje oficialioje programoje buvo 
padėkota visiems atsilankiusiems svečiams ir rėmėjams bei 
puotos ruošėjams. Po to buvo pristatyti ir pagerbti visi vienetų 
vadovai ir vadovės, padėkos plokštės paskyrimu pagerbta 
j.v.s.Irena Regienė ir tradiciniais irklais apdovanoti šių metų 
pavyzdingiausia “Nerijos” tunto jūrų skautė Aušra Pumputytė ir 
pavyzdingiausias “Lituanicos” tunto jūros skautas Viktoras 
Česas. Paskui buvo patiekta Aldonos Šoliūnienės gardi ir 
skoningai paruošta vakarienė, pravesti vertingų dovanų 
laimėjimai, o Virgio ir Eimio Svabų orkestrui užgrojus, svajingai 
sukosi gerai nusiteikusios įvairių amžių poros, skambėjo dainos.

Sėkmingas buvo renginys. Pasidžiaugta, suartėta, pabendrauta, 
na ir iždas papildytas tolimesnei jūrų skautiškos veiklos paramai. 
“Grandies" valdybai — pirmininkui j.ps.Romui Česui, sekretorei 
j.s.fil.Taiydai Chiapetta ir iždininkei j.s.Laurai Lapinskienei 
lengviau planuoti tolimesnę veiklą ir ruoštis naujiems 
užmojams.

Šauniai Čikagos jūrų skautininkų,-ių “Grandžiai” linkime 
“Gero vėjo!”

IR

PRIE EGLUTĖS HAMILTONE
rieškalėdinėje paskutinėje šio milėniumo sueigoje 
devynios Hamiltono “Šatrijos Raganos” skautininkių 
būrelio narės gruodžio 7 d. susirinkome pas sesę 

J|L ps.G.Breichmanienę. Prie degančios eglutės, 
kalėdiškoje nuotaikoje, būrelio vadovė s.A. Vilimienė pradėjo 
sueigą savo eilėraščiu: “Ne žingsniais, o šuoliais artėja Kalėdos, 
dangoraižiai mieste nušvinta margai, sugrįžtant namo per sniegą 
ar lietų, storai apsikrovus dėžėm, ryšuliais.” Prasmingos šiai 
popietei sesių ps.M.Kalvaitienės ir ps.L.Stungevičienės 
paruoštos programėlės metu giedojome giesmes, skaitėme įvairių 
eilėraščių eilutes, prisimindamos Kalėdų prasmę ir tradicijas.

Buvo aptarti einamieji reikalai. Kalėdinio gerojo darbelio 
proga, nutarta paaukoti 100 dolerių Lietuvoje sunkiai 
sergančiam ir operacijos laukiančiam berniukui Rokui 
Kavaliauskui. Tie pinigai bus įdėti į Hamiltono “Talkos” banke 
sudarytą specialią sąskaitą. Kalėdų proga bus aplankytas daug 
metų su “Nemuno” tuntu dirbęs s.A.Tumaitis.

Kapinių lankymo dieną sesės v.s.D.Gutauskienė ir 
v.s.S.Pietrantonio uždegė žvakutes ant mirusiųjų Hamiltono 
skautų ir skaučių bei skautų rėmėjų kapų šv.Jono kapinėse 
M is išaugoj e.

Sueigai baigiantis, kaip visada, sustojome ratu būrelio šūkiui 
“Būkime draugiškos, vieningos “Šatrijos Raganos” būrelio 
širdyje!” Paskui sėdome prie kalėdiniai papuošto ir skanumynais 
su kvepiančia kava ir arbata apdėto stalo. Pasidalinome dienos 
aktualijomis, palinkėjome viena kitai gerų švenčių ir su 
šventiška ir linksma nuotaika skirstėmės į namus.

Sekančioji pasaulio skaučių susimąstymo dienos sueiga bus pas 
sesę s.A.Vilimienę jau 2001 -siais metais, ketvirtadienį, vasario 
22 d. Dalyvausime unifonnuotos.

Reg.B.
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"ŠTAI JAU IŠSIPILDĖ PAŽADAS DIDYSIS..."

Vėliavininkai ruošiasi sueigai: Renatas Tukys, Linas Kasputis, Marius 
Miliūnas, Aleksa Miškinytė, Kaitlyn Snowberger, Diana Jankutė.

S
ekmadieni, gruodžio 10 dieną, 

Dievo Apvaizdos kultūrinio 
centro salėje “Baltijos” ir 
“Gabijos” tuntai suruošė tradicinę Kūčių 

vakarienę, kurioje dalyvavo arti 250 
šeimos narių, giminių, draugų ir Detroito 
apylinkės visuomenės svečių.

Vakarą pradėjome tunto sueiga, kuriai 
vadovavo komendantas Audrius Jankus- 
Moss. Sueigos metu sesės Rima 
Giedraitytė, Diana Jankutė, Diana 
Karvelytė, Monika Mikulionytė, Aleksa 
Miškinytė, Karina Puškoriūtė, Liana 
Sontaitė ir Daria Zubrickaitė tapo 
skautėmis kandidatėmis. Nauja sesė 
Kaitlyn Snowberger jstojo į “Gabijos” 
tuntą ir taip pat į skaučių kandidačių eiles.

Trumpai kalėdinei programėlei 
vadovavo tuntininkė Rasa Karvelienė. 
Skaitinius skaitė skautės Laura Karvelytė, 
Arija Kasputytė, Inga Jankutė-Moss ir 
Alana Zomboraitė. Svaja Mikulionytė, 
Ingrida Miškinytė, Kristina Juškaitė ir 
Laila Zomboraitė ant stalų uždegė 
žvakutes.

Prieš vakarienę tuntininkė sukalbėjo 
maldą. Prisiminėm visus mirusius skautus 
ir skautes bei kitus, kurie negalėjo būti 
mūsų tarpe tą vakarą. Pasidalinę 
kalėdaičiais, ėjom vaišintis prie skaniais 
Kūčių patiekalais apkrautų stalų.

Vakarą baigėme kalėdinėmis giesmėmis, 
kurias akordeonu palydėjo Virga 
Simaitytė; jai padėjo sesės Vilija Idzelytė, 
Asta Jurgutytė, Regina Puškorienė ir 
Kristina Zubrickienė. Bendrame rate 
sugiedojom “Ateina naktis ir, pasidalinę 
geriausiais švenčių linkėjimais, 
išsiskirstėme.

Dėkojame visiems už dalyvavimą ir 
prisidėjimą valgiais ir kepsniais Kūčių 
šventėje. Malonu, kad kas metai nauji 
veidai jungiasi prie mūsų šeimos. Lauksime 
visų ir kitais metais. Laimingų 2001-jų 
metų!

rk

Komendantas Audrius Jankus-Moss ir tuntininkas 
Paulius Jankus.
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Vilkiukai ir giliukai moka ramiai 
stovėti.

"Gabijos" ir "Baltijos" tuntų Detroite 
tuntininkai v.s.R.Karvelienė ir s.Paulius
Jankus Kūčių sueigoje.

Naujos skautės kandidatės: Diana 
Jankutė, Aleksa Miškinytė, Rima 
Giedraitytė, Karina Puškoriūtė, Daria 
Zubrickaitė, Liana Šontaitė, Kaitlyn 
Snowberger.
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Kalėdinę programėlę atlieka Laura 
Karvelytė, Kristina Juškaitė, Daila 
Zomboraitė, Inga Jankutė-Moss, 
Alena Zomboraitė, Arija Kasputytė.

"Mėgstam kalėdaičius" - Michael 
Harp, Matas Lukasiewicz, Juozas 
Zubrickas ir Marius Jankus.

Ciedojom Kalėdines giesmes.
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"ŽIBĖK, ŽĖRĖK, TĖVŲ SODYBOS ŽIBURĖLI, PRIEŠ AMŽIUS 
UŽDEGTAS SENAJAM ŽIDINY..."

“Aušros vartų-Kernavės” ir “Lituanicos” tuntų Kūčios vyko 
gruodžio 8 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte.

Vakarą pradėjo t-kas s.fil.Gintaras Aukštuolis, šventei skirtą 
Evangeliją švaria, gražia lietuvių kalba perskaitė skautas Matas 
Tamošiūnas, v.s.fil.Antanas Paužuolis sukalbėjo maldą.

Žvakių uždegimo ceremoniją pradėjo Aure Sušinskaitė, prie jos 
prisijungė dar šešios sesės, kurios po gražių deklamacijų, uždegė 
visas žvakes ant stalų.

“Kalėdinės šviesos tau linkini, miela sese,
Lietuvoje ar bet kuriam krašte!
Kiekvieną dieną pasitikim drąsiai 
Ir būkim viena prie kitos šalia.”

"Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli..."
Audra Bielskutė, psVida Brazaitytė , LSS Tarybos 
narė s.fil.Nida Bichnevičiūtė.

'Aušros vartų-Kernavės" ir "Lituanicos" tuntų tuntininkai s.Ruta 
Sušinskienė ir s.fil.Gintaras Aukštuolis Kūčių vakarienėje.
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Broliai skautai prie Kūčių stalo: Jonas Vaičikonis, 
Andrius Aleksiūnas, Linas Aleksiūnas.

Paulius Ambutas, Viktoras Jučas ir Philip Platakis.
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VYDŪNO FONDAS-MILIJONIERIUS! TRUMPAI...
Ištraukos iš Vydūno Fondo Tarybos prezidiumo pirmininko 

fil.Leono Maskaliūno ir Valdybos pirmininko fil.Vytauto 
P.Mikūno 2000 m. Kalėdų rašto Fondo rėmėjams:

Širdingai dėkojame Jums už aukas, kurios įgalino mus 
sėkmingai užbaigti 48'tuosius veiklos metus. Mūsų apyvarta 
peržengė $1,000,000 sumą.

Lietuvybės reikalams esame išmokėję virš $800,000 iš savo 
kuklių pajamų.

Žengiame į XXI amžių su gražiomis viltimis ir darbo planais. 
Dirbame tiek, kiek mūsų ištekliai leidžia. Visa eilė asmenų 
sudarė fondus ir juos pavedė VF administruoti:

Prel.J.Prunskio fondas rašinių konkursams ir skautiškai 
spaudai remti $ 28,500.

Dr.B.Ciplijauskaitės fondas lietuviams studijuoti ispanų kalbą 
$ 28,200.

Kęstučio ir Erikos Sidabrų fondas studentų rašinių 
konkursams $ 10,000..

Yra padaryta pradžia, toliau kuriami fondai; kviečiami ir kiti 
prisidėti jų kapitalo sudarymui: J.Damausko fondas, Korzonų 
fondas nusipelnusiam ASD ar Korp! Vytis nariui Lietuvoje, 
Milvydų fondas.

Labai sėkmingai įvykdėme premijų skyrimą diplomantams, 
kiekvienam įteikiant po 1000 dolerių. Premijas gavusieji turi 
būti sėkmingi moksle, visuomenėje ir organizacijose. Tuo būdu 
buvo pagerbti: rašytoja S.Čiurlionienė, prof. Ig.Končius, 
dain.VJonuškaitė'Zaunienė, prof.S.Kolupaila ir 
visuomenininkas B.Kviklys. Šių premijų teikimas bus vykdomas 
ir šiais metais.

Visoms 2500 Lietuvos mokykloms parūpinome Vydūno 
knygų, kurios mokiniams bus tautiškumo kelrodis gyvenime. 
Knygos išsiuntinėtos ir lietuviškoms mokykloms už Lietuvos 
ribų.

Lietuvos Istorijos anglų kalba leidimas pasistūmėjo ir tikimės 
sekančiais metais atspausdinti. Darbas didelis ir daug 
kainuojantis, todėl ieškomi mecenatai. Jos išleidimas yra labai 
svarbus ir reikalingas mūsų vaikams ir plačiam pasauliui.

Paskolų ir stipendijų davimas mūsų atžalynui ir toliau lieka 
pagrindinis VF darbas.

2000 m. spalio 29 d. Chicagos Jaunimo centre įvyko 
nepaprastas Vydūno fondo V.Jonuškaitės-Zaunienės konkurso 
premiją laimėjusios solistės Aušros Liutkutės koncertas. Jį rengė 
Vydūno fondas ir Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai.

Koncertą gražiai aprašė “Draugo” dienraštyje v.s.Nijolė 
Užubalienė, straipsnį baigdama šiais žodžiais:

“Visi, girdėję šį neeilinį koncertą, turi būti dėkingi 
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir Vydūno fondui, kurie lyg 
moderniųjų laikų knygnešiai, ne tik leidžia knygas, bet rengia ir 
jaunų Lietuvos muzikinių talentų koncertus.”

Jūros skaučių “Nerijos” tunto sesės lapkričio 4 d. lankė 
Lietuvių Tautinėse kapinėse palaidotų sesių ir brolių skautų 
kapus. Tose kapinėse yra palaidotas ir Pranas Rakas, 1956 m. 
perleidęs savo žemę Chicagos skautų ir skaučių stovyklavietei.

Skautų ir skaučių kapus šv.Jono kapinėse lapkričio 5 d. lankė 
Toronto skautininkai ir skautininkės - K.J.Batūros, V.Grybienė, 
F.M.Mockai, V.Morkūnas, E.M. Kazakevičiai, V.L.Sendžikai, 
S.A.Škėmos, E.Simonavičienė, M.Vasiliauskienė.

v.s.fil.Meilės Mickienės vadovaujamos Washingtono skautės 
židinietės lapkričio 12 d. Lietuvos ambasadoje suruošė poezijos 
popietę su Kauno Valstybinio dramos teatro aktorium Petru 
Venslovu.

2000-siais metais “Gyvataro” tautinių šokių ansamblis 
Hamiltone šventė 50 metų labai darnios, pavyzdingos veiklos 
sukaktį. Šį ansamblį nepaprastai išlavino jo kūrėja s.Genovaitė 
Breichmanienė, vadovavusi keturiasdešimt metų.

s.Birutė Prašmutaitė, PLJS X-jo Kongreso koordinatorė 
Melbourne, suorganizavo gerai pavykusį Vytauto Babravičiaus - 
“Simo” koncertą, kongresui lėšų sutelkimui.

Hartfordo CT, paukštytės ir vilkiukai pagamino šiaudinukus 
lietuviškai eglutei New Britain Museum of American Art 
metinei traptautinei kalėdinių eglučių parodai, kuri vyko iki 
2001 m. sausio 1 d.

“Šatrijos Raganos” skautininkių būrelis Hamiltone, šv.Kalėdų 
proga paaukojo 100 dolerių Lietuvoje sunkiai sergančiam ir 
operacijos laukiančiam berniukui.

1 Ramiojo vandenyno raj. metinę sueigą, Los Angeles 
gruodžio 3 d., skautai ir skautės atnešė daug dovanų Šiaulių 
miesto vaikų globos namams.

“Nerijos” ir “Litųanicos” tuntų jūros skautės ir skautai į Kūčias 
gruodžio 8 d. atnešė dovanėlių, kurios buvo nuvežtos į 
“Seklyčią” Chicagoje “Lietuvos vaikų vilties” vaikams, kurie yra 
atvežti į Chicagą ypatingoms operacijoms ir gydymui.

Gruodžio 9 d. jūros skautės ir skautai aplankė senelius 
gyvenančius “Šv.Šeimos” viloje, jų tarpe ir s.prel.Juozą Prunskį.

v.s.Dalios Trakienės vadovaujamos “Aušros vartų-Kernavės” 
tunto, “Gabijos” d-vės vyr. skautės kandidatės Nyka 
Aukštuolytė, Audra Bielskutė, Aurelija Končiūtė, Audra 
Rupinskaitė, Aure Sušinskaitė, Viktorija Trakytė ir Siga 
Vasaitytė atliko Kalėdų gerąjį darbelį gruodžio 17 d. 
aptarnaudamos Kūčių dalyvių stalus Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte.
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SVARBŪS PRANEŠIMAI

Nauji vienetai

Malonu pranešti, kad 2000 m. lapkričio 4 d. St.Petersburg 
Beach, Floridoje, įsisteigė du nauji skautiški vienetai - “Nidos” 
mišri draugovė, kuriai priklausys “Saulės” lituanistinę mokyklą 
lankantys broliai ir sesės. Laiko slinktyje, tikimės prisijungs ir 
kitas Floridoje gyvenantis jaunimas, norintis priklausyti Lietuvių 
Skautų sąjungai. Vienetui vadovauti sutiko ps.fil.Eglė Garsienė 
ir jos susikviesta vadija.

Antras vienetas - židinys “Nida”, kuriam priklausys 
skautininkės, skautininkai bei vyresnės skautės ir skautai 
gyvenantieji St.Petersburg Beach apylinkėje. Jam vadovauti 
sutiko j.v.s.Genovaitė Treinienė, j.v.s.Aldona Andriulienė ir 
ps.Vida Meilienė. Šis vienetas ne tik apjungs seses ir brolius 
anksčiau skautavusius įvairiuose miestuose, bet taip pat teiks 
pagalbą “Nidos” draugovei.

Abu šie vienetai priklausys JAV Vidurio rajonui ir registruosis 
LSS Seserijoje. Posėdis vyko pas v.s.Genovaitę Modestavičienę, 
dalyvaujant aukščiau minėtoms sesėms, LSS Seserijos iždininkei 
v.s.Irenai Markevičienei ir LSS Seserijos Vyriausiai skautininkei 
v.s.fil.Ritai Penčylienei.

Budėkime!
v.s.fil.Rita Penčylienė
LSS Vyriausia Skautininke

(Pranešimas perspausdinamas iŠ “Draugo” dienraščio, “Skautybės Kelio”)

■ Lietuvių Fondo pranešimas

LF valdyba praneša, kad jau yra išspausdintos naujos prašymo 
formos (Grant application) ir naujos prašymo formos dėl 
stipendijų studentams gavimo.

Asmenys ar organizacijos, suinterisuotos paramos gavimo 
reikalais, turi kreiptis į LF raštinę gauti naujas formas, užpildžius 
jas grąžinti per paštą arba asmeniškai įteikti iki 2001 m. kovo 15 
d. Studentai stipendijų gavimo reikalu, turi taip naujas prašymo 
formas, užpildžius jas grąžinti iki 2001 m. balandžio 15 d. Bet 
kokie prašymai, anksčiau atsiųsti senose formose nebus 
svarstomi, jie turi būti pakeisti naujomis. Prašymai, gauti po 
nustatytos datos, taip pat nebus svarstomi. Informacija tel.: 
(630) 257-1616.

Adresas: Lithuanian foundation, INC
C/o Mrs. Alė Razmienė
Reikalų vedėja 
14911 127th St.
Lemont, IL 60439

(LF Pranešimą “Skautų aidui" atsiuntė Stasys Džiugas.)
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Skauftxi/ Ltetiwoje'

Seminare dalyvavę Telšių tunto skautai su 
seminaro vadovėmis. Viršutinėje eilėje: Aivaras, 
Mindaugas, Dalius, Donata, Rimantė, Vilija, 
Judita, Aurelija, Sandra, Onutė.
Priekyje: Arūnas, Vilius, Vaida, Jovita, Tomas, 
Andrius, Paulius, Rasa ir Benita.

SNAIGĖS

Snaigės krinta, krinta, krinta, 
Tupia ant veido, šnabžda kažką. 
Staiga baltoji dingsta, dingsta, dingsta, 
Pakeičia draugę - snaigę aną.

Kurgi jos dingsta, kur jos pranyksta, 
Ką mums palieka išeidamos ten? 
j kokią kelionę didžią išvyksta, 
Kur jos nuvestų mane su savim?

Vien tik lašiukas liko ant skruosto - 
Snaigė išėjo negrįžtamai...
Nereikia raminti, nereikia ir guosti - 
Bus dar tų snaigių šimtai ir šimtai!

Kriskit, jūs, kriskit, apšvieskite tamsą, 
Mylėkit, bučiuokit mano skruostus 
Kalbėkit, šnabždėki!, ištarkit nors garsą, 
O aš jau suprasiu, kas toliau bus.

Evilė Jankevičiūtė 
11 klasė, Kaunas

Seminaro akimirka. Iš kairės: Mindaugas, Onutė, 
Vilija, Judita, Tomas, Vanda, Sandra, Rimantė, 
Paulius ir Tomas.
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TELŠIAI

Skautų seminaras

Lapkričio 18 d. į šalia Džiugo piliakalnio esantį Džiuginčiau 
kaimelį rinkosi uniformuoti skautai. Ten pradinėje 
mokykloje surengtas seminaras skiltininkams. Be tikrų 
skautų, atvyko ir kandidatai norintys jais tapti. Visas 
seminaras truko 6 valandas. Labiau patyrę mokė mažiau 
patyrusius. I Džiuginėnus atvyko ne tik skautai iš Telšių, bet 
ir Luokės bei Kūlupėnų. Dvi sesės, atvažiavusios iš tolimo 
Lietuvos kampelio - Kybartų, Vaida ir Benita pravedė visą 
seminarą. Joms talkininkavo brolis Aivaras.

Be teorijos buvo ir praktinių užduočių. Busimieji skautai 
turėjo įveikti “skautišką trasą”, kuri pilna užduočių ir 
netikėtumų. Kiti mokėsi įvairiausių dainų, šokių bei žaidimų, 
kad vėliau viską ką išmoko - galėtų perduoti kitiems.

Gal būt yra žmonių, kurie net neįsivaizduoja kas tie 
skautai, ką jie veikia ir kam viso to reikia. Čia labai tiktų 
skautų įkūrėjo lordo Baden-Powell’io pasakyti žodžiai: 

“Skautybės tikslas yra ugdyti sveikus, linksmus, galinčius 
padėti abiejų lyčių piliečius; ištrinti siaurą savanaudiškumą: 
asmeninį, politinį, grupinį ir tautinį, ir vietoj 
savanaudiškumo ugdyti platesnę aukos ir tarnybos dvasią 
žmonių vienybės tikslams; taip išplėtoti bendrą sugyvenimą ir 
bendradarbiavimą ne tik kiekviename krašte, bet ir tarp visų 
tautų”.

Reikia viltis, kad taip mąstančių ir darančių žmonių atsiras 
vis daugiau, nesvarbu ar tai skautas ar paprastas žmogus. Visų 
seminare dalyvavusių skautų vardu, noriu padėkoti savo laiką 
ir save aukojusiems žmonėms, kurie ne tik pravedė seminarą, 
bet ir pakeitė daugelio požiūrį į kai kuriuos dalykus. Širdingas 
jums ačiū!

Brolis Andrius

VILNIUS

“Šventaragio” draugovė

“Šventaragio” draugovė Vilniuje turi interneto puslapį, 
kuriame skaitome, kad 2000 m. rugsėjo 22 d. įvyko naujų 
skautų priėmimo sueiga.

“Vilniečiai vaikai nori būti skautais! Susirinko net 60'70 
būsimų skautukų! Tikimės, kad nauji nariai bus geras 
pavyzdys skautijoje...”

Taip pat draugovė dėkoja Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
direktoriui kun.Antanui Gražuliui, S.J. už paramą jiems 
siekiant įgyvendinti interneto puslapio projektą.
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— UZSIEMIMAi
DIDELIŲ BATŲ ESTAFETĖ

Ant stalo vienoj krūvelėj padėti 
įvairaus ilgio virvučių.
Būreliai stovi eilėmis.
Prieš kiekvieną būrelį padėti vieną porą 
didelių (tėvelio) batų ar botų.

Davus ženklą, pirmieji numeriai 
apsiauna tuos batus, nubėga 
iki stalo, paima vieną 
virvutę, grįžta į savo eilę, 
nusimauna batus ir bėga į 
eilės galą. Bėga sekantieji 
numeriai ir 1.1. Kai visi būrelio nariaTJau 
bėgo ir parsinešė po virvutę, suriša tas 
virvutes geruoju mazgu į vieną virvę.

Laimi būrelis greičiausiai atlikęs 
estafetę ir surišęs ilgiausią virvę. 
Jei vienas būrelis greičiau nubėgo, o kitas 
surišo ilgesnę virvę - puiku!, visi - 
laimėtojai!

Vs.A.Saulaičio,SJ knygoje "Skautiškųjų 
vienetų vadovai ir vadovės" apie žaidimus 
rašoma:

Žaidimai svarbi auklėjimo priemonė. 
Skautybės sąjūdyje ji taikoma labai plačiai. 
Daugiausia žaidimų metodas naudojamas 
vilkiukų šakoje. Jie viena iš vertingiausių 
priemonių.

Žaidimais sudominama, jais mokoma, jais 
lavinama. Jais įskiepijamas draugiškumas, 
solidarumas, ištikimybė, drąsa, pasiryžimas ir 
kiti geri būdo privalumai.

Žaidimo taisykles paaiškink paprastai, 
trumpai ir paeiliui; atskirus žaidimo veiksmus 
gera ir pademonstruoti. Žiūrėk, kad būtų 
laikomasi taisyklių. Nuoširdžiai, bet griežtai 
drausk apgaudinėti.

Jei gali, sukurk pasaką ar pasakojimą, į kurį 
įeitų tas žaidimas.

Estafetė “Maukim virvę”

Iš storos virvės surišti apskritimą, kuris butų užtektinai didelis žaidėjui lengvai 
pralįsti.

Batas vienas eit nemoka,
Bet ant mano kojos štai -
Per upelį greitai šoka
Ir keliu keliaus linksmai!

(Iš atminties užrašytas Vytės Nemunėlio posmelis)

Vienodo žaidėjų skaičiaus būreliai ar skiltys stovi eilėmis - estafetės tvarka. 
Pinnas žaidėjas laiko virvės ratą.
Davus ženklą, pirmas žaidėjas pakelia virvės ratą virš galvos, jį mauna per pečius 
žemyn iki kojų. Kai iš rato išlipa, virvę ima sekantis ir taip toliau iki 
paskutiniojo žaidėjo eilėje. Paskutinis žaidėjas, išlipęs iš rato, bėga (nešdamas tą 
virvę) į eilės priekį ir ten perduoda ratą vėl sekančiam. Žaidžiama kol pirmasis 
žaidėjas ateis į eilės priekį ir pakels virvės ratą prieš save.

Kuris būrelis greitesnis?

MĮSLĖS:
Vadovui pagalvoti -

Gana dažnai girdime posakius:
“ne kiekvienas jo batus užpildys...” 
"neteisk, kol nenuėjai mylios jo batuose." 
“šoko į batus, pataikė i kaliošus!” A Dieną kaulus nešioja, nakčia po suolu 

nakvoja?

Dieną vaikšto, naktį žiopso?
Kaip reikia vaikščioti, kad batai neplyštų?
(Atsakymai: Batas, batas, basam.)

PASIDARYKIM SKAUTIŠKAM PEILIUI
- “PINKAI” MAKŠTĮ 
Šiam tikslui geriausiai tinka storoka 
oda.
Išpjovus, ar iškirpus pasirinktą formą 
(piešinyje duoti du pavyzdėliai), 
šonuose išduriamos susiuvimui skylės. 
Siuvimui naudojame odinę arba 
plastmasinę virvelę. Papuošimus galima 
lengvai padeginti arba iškalti.
Užbaigus, makštį reikia ištepti laku - 
“leather finisher”.
Makštis turi tvirtai laikytis ant diržo. 
Niekada peilio nenešiojame priekyje, 
visada šone ant klubo!
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------------------------------- ŽAIDIMAI

1. Lietuvos sostinė
2. Paukštytės ir vilkiukai turi du...(ką?)
3. Lietuvos didžiausia upė
4. Ką užriša, kai duodi įžodį?
5. Kaip vadinasi paukštyčių ženklelis?
6. Lietuvos Herbas vadinasi ...
7. Lietuvos sostinę Vilnių įkūrė ...

8. Skautai moka rišti ...
9. Ką reiškia ilgas sušvilpimas?
10. Kokia upė teka pro Vilnių?
11.Skautiškai sveikinamės, sakydami ...
12. Vasarą važiuojame į...
13. Stovykloj e keliame ...
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PERIODICALS

SKAUTU AIDAS
46I3W. I06TH PLACE 
OAK LAWN, IL 60453-5246

1 National Libr 
Gedimino Pr. 51 
2635 Vilnius 
LITHUANIA

“...Kaklaraištis raudonas, 
Gairelė mėlyna.

Juokauti ir dainuoti 
Mums niekad negana...”

Vilkiukai Andriukas Bartašius, Aleksas Jučas ir Justinas Bartašius 
dalyvauja "Aušros vartų-Kernavės" ir "Lituanicos" tuntų Kūčiose, 
gruodžio 8 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
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