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v.s.B.Kidolienė, East Rockaway. NY. vs fil.R.Rudaitienė, Lemont. IL. s fil.T.Dundzila, 
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IL, s.A.Reivydienė, Northridge. CA. v.s.V.Gasperienė, Anglija, fil.K.irM. Mikėnai, Los 
Angeles, CA, fil.A.Tamulis. Chicago, IL. D Sadauskienė. Chicago, IL. s.fil.A.Dundzila. Port 
Orange. FL, v.s.fil.L.Milukienė, Plainview. NY, v.s.fil.S.Miknaitis, Darien. IL.
v.S.fil.P.Molrs, Shrewsbury, MA. v.s.fil.K.Ječius, Villa Park. IL. v.s.B.Banaitienė, Abington. 
MA. v.s.fil.R.Griškelis, Hinsdale. IL.
Visiems nuoširdus ačiū! Sesė Alė

DĖMESIO!
2008 m. kovo nėn ‘'Skautų aidas" Švenčia 85-ąjj gimtadienį
Straipsnius, sveikinimus, linkėjimus prašau atsiųsti iki 2008 m. vasanc 10 c enos

Sesė Alė.

DĖMESIO!
Mieli "Skautų aido” skaitytojai. Kai pasikelia Jūsų adresas, prašau kuo greičiau pranešti naują adresą 
“Skautų aido“ administratorei s.fil. Irenai Žukauskienei

802 North Waiola 
La Grange Park, IL 60526 

Tel: 708-579-0529 
lrenaZ@prodigy.net

“Skautų aido” rėmėjai:
Brolis, prašęs neskelbti pavardės $100.00
s v. Algis Regis. Chicago. IL $300.00
s irena Jankauskiene, Germantown. MD $20.00
v s. Juozas Maslauskas, Anglija 5 Angl.svarus
s.fil.Vytautas Šliupas.Burlingame. Ca (garbės'prenumerata) $20 00

Edvardas Austras, Westwood, MA sio.oO
Visiems nuoširdus ačiū1

s.fiLIrena Žukauskiene

“Skautų aido" administratorė

Prenumerata metams $10.00

Oro paštu į užsienį $40.00

Garbes prenumerata $20.00

Garbės leidėjo prenumerata $30.00

Pirmame viršelyje:
Draugininkų suvažiavimo dalyviai 2007 m lapkričio 2-4 d.d. Nuotr. v.s fil.D Povilaitienės

Antrame viršelyje:
Projekto išbandymas Ąžuolo vadovų mokyklos stovykloje 2007 m.. Rakė.

Nuotr s.fil TDundzilos
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Į D 1 EV U I • T Ė V Y N E I • ARTIMUI______________

Jubiliejiniai - 90-tieji Lietuviškosios Skautybės metai

SVEIKINIMAI LIETUVIŠKAJAI SKAUTIJAI
Sukakties proga lenkiu 

galvą jau mirusioms musų 
Tarybos pirmininkams, kurie 
1945 m. Vokietijoje mūsų 
skautiją atkūrė, atvežė į 
užjūrius, su kitais vadovais 
joje mus užaugino. Tose 
pastangose matau 
Įgyvendintą skautų įsakymą, 
kuriuo jie mus visus palietė, 
tai “Tebūnie tavo pirmoji 
mintis apie kitus, o antroji s.fil.Antanas Dundzila

apie save”.
Likimas mane apdovanojo su dviem iš jų v.s. 

Kazimieru Palčiausku ir v.s. Antanu Saulaičių - 
artimiau darbuotis, juodu pažinti, jų rūpesčiais 
dalintis. Jų atminimas šiandieną mane skatina kartu 
su jais neabejotinai džiaugtis dar vienu 1918 m. 
Vilniuje įkurtos Lietuviškosios Skautijos dešimtmečiu 
ir matyti jau šuoliais artėjantį jos šimtmetį.

s.fil. Antanas Dundzila
LSS Tarybos Pirmininkas 1961-1963 m.

1918 m. Pirmūnas Petras Jurgelevičius-Jurgėla 
įsteigė Lietuvoje skautų organizaciją ir įteikė didžiausią 
dovaną Lietuvai ir jos jaunimui! Skautai Dievo, 
Tėvynės ir Artimo meilės idealų vedini išaugino 
Lietuvai daug patriotų ir pasauliui kilnių ir garbingų 
piliečių.

Vokietijoje nuo 1945 m. mūsų vadovai nepasimetė, 
at kūrė lietuviškąją skautiją ir toliau auklėjo jaunimą. O

1973 m. Jubiliejinėje stovykloje LSS Tarybos Pirmininkas v.s.Antanas 
Saulaitis, Seserijos Vyr. Skautiniike v.s.f il.Lilė Milukienė (vėliau - LSS 
Tarybos Pirmininkė) ir lietuviu skautų įkūrėjas - Pirmūnas v.s. Petras 
Jurgėla

pasklidus po visus pasaulio kontinentus, sudarytoji 
Lietuvių Skautų Sąjunga gyvuoja iki dabar.

Sveikinu visus vadovus ir vadoves, savo darbu ir 
pasiaukojimu prisidėjusius prie šios istorines lietuvių 
skautų kelionės. Sveikinu gyvuosius ir prisimenu 
išėjusius Namo...

Sveikinu Lietuvoje atgimusią Lietuvos Skautiją ir 
linkiu jai ilgiausių metų! Sveikinu ir šiandien 
tebedirbančius Lietuvių Skautų Sąjungoje, išeivijoje, ir 
nešančius Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės vėliavą. 
Linkiu Dievo palaimos ir ilgiausių metų!

Vis budžiu! Gero Vėjo! Ad Meliorem!

v.s.fil. Lilė Milukienė
LSS Tarybos Pirmininkė 1976-1978 m.

Šeima, darbas, 

v.s.fil. Sigitas Miknaitis

ištikimybė lietuviškam 
skautavimui buvo ir yra 
mūsų skautų,-ių vadovų ir 
vadovių tikslai auklėti savo 
vaikus ir skautišką jaunimą 
lietuviškoje aplinkoje.

Skaitome “Skautų aide” 
apie lietuvių skautų-skaučių 
draugovės įsteigimą Sibiro 
tremtyje. Suprantame, kad 
to meto sąlygose net lietuviu, 
o ypač lietuviu skautu, 
skaute būti buvo šimteriopai 
pavojingiau ir labai rizikinga.
Lenkiame galvas prieš skautų ir skaučių įkūrėjas ir 
vadoves Sibiro tremtyje. Jos vertos mūsų visų 
didžiausios padėkos ir pagarbos!

Devyniasdešimties lietuvių skautavimo 
sukaktuvinių metų proga, sveikinu brolius ir seses, 
esamus ir buvusius vadovais,-es, skautų ir skaučių 
tėvus ir visus lietuviško skautavimo rėmėjus Džiugu, 
kad jaunimas užima mūsų vietas. Linkiu lietuviškam 
skautavimui gyvuoti ir bujoti ilgiausius metus.

Budėdamas!

v.s.fil. Sigitas Miknaitis
LSS Tarybos Pirmininkas 1979-1984 ir 1991-1993 m.
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Mielos Sesės ir Broliai,
Šiais metais švenčiame 90 m. sukaktį nuo lietuvių 

skautų įsisteigimo. Robert Baden-Powell pasėta 
skautiška sėkla prieš 100 metų prigijo ir Lietuvoje. 
Pirmiausia mūsų sostinėje Vilniuje, o paskui paplito po 
visą kraštą. Iki 1940 m. daug tūkstančių sesių ir brolių 
Lietuvoje buvo įsijungę į skautišką veiklą ir dirbo 
Tėvynės gerovei, tarnaudami Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

v.s.fil.Petras Molis su dukra fil. Danute įteikia knygą "Lietuviškoji Skautija” 
Šventam Tėvui Jonui Pauliui II, 1987 m. Romoje.

Antram pasauliniam karui pasibaigus, daugelis 
sesių ir brolių, atsidūrę įvairiuose pasaulio kraštuose, 
vėl susibūrė į skautiškuosius vienetus Anglijoje, 
Argentinoje, Australijoje, Brazilijoje, JAV; Kanadoje, 
Venezueloje, Vokietijoje ir tęsia toliau lietuvišką 
skautišką veiklą.

Mano kadencijos metu, tarnybos reikalais 
važinėdamas, aplankiau lietuvių skautų vienetus 
Australijoje, Europoje, JAV Kanadoje ir Pietų 
Amerikoje, ir džiaugiaus matydamas vadovus ir 
jaunimą labai gražiai dirbant ir keliant lietuvių gerą 
vardą kitataučių tarpe.

Mūsų skaičiai mažėja, vyresnieji iškeliauja į 
užpelnytą poilsį, bet lietuviškas darbštumas dar daug 
metų išlaikys lietuvius skautus už Tėvynės ribų.

Dieve mums padėk išlikti gerais lietuviais 
skautais, kad, dirbdami su atsikūrusiais skautais 
Lietuvoje, būtume vieningi savo darbuose ir toliau iš 
širdies dirbtume Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Budėkime!

v.s.fil. Petras Molis
LSS Tarybos Pirmininkas 1985-1990 m.

Mielos sesės , 
mieli broliai, miela 
lietuviška 
visuomene, 
skautybės rėmėjai 
ir gerbėjai,

Šia proga 
sveikinu Jus visus 
ir dėkoju Jums už 
visokeriopą 
paramą, pagalbą 
veikloje ir, 
svarbiausia, už 
tikėjimą į lietuvišką 
skautavimą.

Skautavimas 
yra jaunimo 
lavinimo 
organizacija. 
Skautavimo tikslas 
visame pasaulyje 
yra tas pats: auklėti
jaunimą v.s.fil. Kęstutis Ječius
savistoviais, 
sąmoningais,
naudingais, pareigingais savo krašto piliečiais. Išeivijoje 
per lietuvišką skautavimą mes išlaikome lietuvybę. 
Todėl kiekvieno asmens įnašas ir parama yra būtina, 
kad išlaikytume lietuvišką skautybę ir tuo pačiu - 
lietuviškumą.

Skautauti pradėjau būdamas studentu prieš 
daugiau nei 50 metų. Veikdamas su jaunesniaisiais ir 
vyresniaisiais, praplėčiau savo gyvenimo filosofiją. 
Vadovaudamas Lietuvių skautų sąjungai prieš 12 metų 
patyriau, kad jokios idėjos ar planai neįgyvendinami 
per vieną kadenciją. Džiaugiuosi, kad su Jūsų pagalba 
ir pasitikėjimu, kai kurios mano idėjos ir planai 
šiandieną kitų jau įgyvendinti ir neša gerus, pozityvius 
rezultatus.

Kviečiu ir toliau Jus visus remti lietuvišką 
skautavimą, gerbti ir pasitikėti jaunesniasiais vadovais 
ir tobulinti lietuvišką skautavimą pagal šių dienų 
gyvenimą ir poreikius. Neužmirškime, kad skautavimo 
šūkis yra DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI. 
Mokėdami lietuviškai, pažindami Lietuvos istoriją ir 
geografiją, gerbdami lietuviškus papročius ir kultūrą, 
mes atliksime savo pareigą TĖVYNEI. To mes 
siekiame ir to tikimės iš savo jaunesniųjų.

Pagarbiai budžiu,

v.s.fil. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos Pirmininkas 1994-1996 m.
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LR Prezidentui Valdui Adamkui LSS Tarybos Pirmininkė v.s. Birutė 
Banaitienė įteikė Geležinio Vilko ordiną 2002 m. Vilniuje.

Lietuviškosios skautybės sesės ir broliai, 
Nuoširdžiai sveikinu Lietuvių Skautų 

Sąjungą su garbingu 90 metų Jubiliejumi. Yra 
nuostabu, kad sąjunga 90 metų gyvuoja, o nuo 
1945 m. išlaikė lietuvybę, lietuvišką kalbą ir 
pastovius jaunimo skaičius už Lietuvos ribų. Iki 
dabar lietuviškasis jaunimas yra ugdomas dirbti 
Dievo, Tėvynės ir Artimo garbei ir gerovei.

Nuoširdi padėka visiems pareigingiems 
vadovams, subūrusiems jaunimą skautybei po 
karo išeivijoje ir dirbantiems iki šios dienos. Mes 
visi reiškiame Jiems ypatingą pagarbą.

Valio Lietuviškoji skautija!

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė 1997-2002 m.

1918-ais metais, lapkričio 1 d., pirmoji Lietuvos 
skautų-skaučių draugovės sueiga įvyko Vilniuje, 
“Vytauto” gimnazijoje. Taigi šie metai yra 90-tieji nuo 
tos dienos, kada prasidėjo mūsų skautiškasis 
gyvenimas. Kas galėjo pramatyti, kad ne tik mūsų 
Tėvynėje, bet ir už jūrų, marių pasklis mūsų skautiška 
dvasia, liepsnos laužai, aidės mūsų skautiškos dainos, 
ir vis toliau tarnausime Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Sveikinu visus mūsų nuostabios skautiškos 
šeimos narius šia ypatinga proga. Nors esame 
išsibarstę kone visuose žemynuose, tačiau visvien 
laikomės vieningai ir džiaugiamės žinodami, kad 
atstumai neatskiria mūsų širdžių ir, kad visi esame 
sesės ir broliai vienoje šeimoje.

Linkiu visiems, nuo mažiausių iki vyriausių, 
džiaugtis mūsų praeitimi, prisiminti tuos, kurie keliavo 
prieš mus, ir dorai su šypsena žengti ateities 
skautiškais takais.

Budėkime kartu! ir Ad Meliorem!

v.s.fil. Rimantas Griškelis
LSS Tarybos Pirmininkas 2003-2005 m.

v.s.fil. Rimantas irfil. Regina Griškeliai Jubiliejinėje stovykloje 2003 m.
(Nuotraukos iš "Skautu aido1' archyvo)
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LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. Stepas Kairys ir v.s. Stasys Kulbis SJ, Kanados 
rajono Kat. Skautu Dvasios Vadovas, 1955 m. Pasaulio skautu Jamboree’je, 
Kanadoje.v.s.kun. Stasys Kulbis SJ.

Trumpai ir rimtai skamba skautų šūkis “Budėk!’’Jis yra įspūdingas ir reikšmingas. Jojo 
priešingoji pusė arba kontrastas skamba - Miegok! Snausk! Miegok ne miego laiku, snausk tada, 
kada pavojus gresia.

Skautiškas “Budėk” reiškia turėti atviras akis ir atvirą širdį viskam, kas gražu, kilnu ir gera.
Skautiškas “Budėk” reiškia vengti pikto ir daryti gera visados, visur ir visiems.
Nelaukiant ypatingų progų, nesiruošiant nepaprastiems darbams bei karžygiškiems 

užsimojimams, kurie, gal būt, gyvenime niekad ir nepasitaikys, bet būti pasiruošus ir daryti gera 
kasdieniniame gyvenime, mažuose dalykuose.

Mums, lietuviams skautams, tas šūkis įgyja ypatingos reikšmės. Esame paliesti skaudaus 
likimo, būtent, atskirti nuo gyvo lietuviško kamieno ir, kaip tos medžio skeveldros, išmėtyti po visą 
pasaulį. Todėl ypatingu būdu turime budėti, kad mes patys netaptume mirusiomis skeveldromis, 
bet išlaikytume savyje tą gyvumą per tėvynės ilgesį ir josios meilę.

Tą tėvynės meilę skautai privalo ne tik išlaikyti savyje, bet turi ir sugebėti ją įkvėpti ir kitiems 
savo tautos broliams ir ją ugdyti jų širdyse.

“Budėkite” - tas žodis kadaise išėjo iš paties gyvybės Davėjo, mūsų Išganytojo lūpų 
Getsemanės sode apaštalams tuomet, kai artinosi išganymo valanda, kai prisiartino Judas su savo 
išdavikišku pabučiavimu. Bet prie to žodžio Kristus pridūrė ir sekantį žodį, būtent - “IR 
MELSKITĖS”, nes be maldos veltui yra budėjimas. “Jei Dievas nesaugo miesto, veltui budi 
sargas”, - sako Sv. Raštas.

Tad, sujungdami budėjimą su malda, ženkime pirmyn Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje.
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B. Brazdžionis

Ant Tavo delno mūsų tėviškės sodybos, 
Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir laukai, 
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol rami bus 
Kol savo rankoj kaip balandį ją laikai.

Putinas

Sesuo žvaigždė, o brolis partizanas, 
Kas naktį juodu susitinka menėse miškų, 
Kur amžina aukos ugnis kūrenas 
Krauju, medumi bičių ir vašku.

Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo. 
Bus skaidri, šalta Žiemos naktis. 
Svies didžiulės žvaigždės tylumoj 
ir beržai stovės šalikelėm balti...

Ir praversiu aš namų duris - 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris... 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis...

H. Nagys

Vieniem - tu didvyrių palaiminta žemė, 
Kitiem - tu nykštukų varginga tėvynė, 
0 man tu esi kaip smūtkelis prie kelio, 
Kur laukia keleivio malda ir nakvynė.

J. Vaičiūnienė

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Tokiais mūsų poetų žodžiais guodėmės išeivijoje daugelį metų. 
Šis gražus puslapis 1975 m. puošė “Skautų aidą” Vasario 16-osios proga.

(Ir sulaukėm malonaus pagyrimo iš poeto Kazio Bradūno!)

Dabar -
Švęsdami Vasario 16-tąją jau 90-tą kartą, džiaukimės Laisva Tėvyne Lietuva, 

Budėkime ir Tarnaukime Dievui, Tėvynei ir Artimui.
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LSS DRAUGININKŲ-VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

2007 m. lapkričio 2-4 dienomis Cuyahoga Vaiky Environment Education centre, 
netoli Cleveland OH, vyko draugininkų, vienetų vadovų suvažiavimas.

Viršininkas - p.s.v.s.fil. Tomas Dundzila, komendante - vyr.sk. Ramunė Jonušonytė.

Iš brolio Tomo pastabų -

Pirmą vakarą suvažiavimo dalyviai pradėjo jungtis į skiltis. Kiekviena skiltis turėjo 
išsirinkti vardą, sukurti šūkį ir pasigaminti gairelę. Be to, kad būtų šilčiau ir iš tolo 
galėtumėm skiltis atpažinti, kiekvienas skilties narys pasigamino šaliką iš "fleece" 
medžiagos. Netikėtai šis bandymas pavyko!

Nuotraukos - v.s.fil. Dalios Povilaitienės ir s.fil. Tomo Dundzilos.

Skautiškus ženklus uniformoms 
pritaiko Donatas Ramanauskas, 
Albertas Kerelis, Audrius Remeikis, 
Kazimieras Šoliūnas, Tomas Dundzila 

ir Andrius Tamulis.

Šalikuota "Fazanu” skiltis: 

Mindaugas Leknickas, Ramunė 
Jonušonytė. Renata Borucki, Darius 
Sonda ir Dalia Povilaitienė.
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2008 SAUSIS-VASARIS

Dana Mikužienė ir Tara Mikužytė 
moko kaip kepti kiaušinius ne 
tradiciniu būdu. Labai skaniai 

pavalgėm!

Užbaigę ruošti šalikus - Indrė 
Paškauskienė, Albertas Kerelis, Rūta 

Lemon, Andrius Tamulis ir Tara 
Mikužytė.

Skiltims lobio ieškonę paruošė ir 
pravedė Vilija Kielienė ir Andrea 

Kielaitė.
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3 iš Toronto, 2 iš Chicagos, 1 iš 
Washingtono: Ramunė Jonušonytė 
(T), Rikis Punkris (T) pravedęs gerai 
paruoštą kompaso žaidimą, kurį 
galima pritaikyti net jaunesniesiems 
skautams, Renata Borucki (Ch), 
Andrius Tamulis (Ch), Marius Rusinąs 
(T) ir Tomas Dundzila (W)

Čia jau maišyta “skiltis” - Darius 
Sonda, Kazimieras Šoliūnas, Tomas 
Dundzila, Andrea Kielaitė, Vida 
Skilandžiūnienė, Audrius Remeikis, 
Vėjas Belzinskas ir Vanda Aleknienė.

Fil. Moacir de Sa Pereira ir fil. Vytenis Kirvelaitis įteikė LSS Tarybos Pirmininkui v.s.fil. Gintarui Plačui 
šaukštuką ir turėjo progą nusifotografuoti...

"Kelneris” Marius Rusinas pila sriubą. Toronte jis - 
"Rambyno" tunto tuntininkas.
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PASITIKĖJIMO DOVANA
2007 m. lapkričio 2-4 dienomis, netoli 

Cleveland, Cuyahoga Valley Environment 
Education centre vyko LSS draugininkų- 
vadovų suvažiavimas.

Suvažiavimo viršininkas s,fil. Tomas 
Dundzila atsiuntė “Skautų aidui” 
nuotraukų, tarp kurių yra jūrų skaučių 
“Nerijos” tunto, Chicagoje, g. Andrea 
Kielaitė. Sesė Andrea gintarės įžodį davė 
2007 m. liepos mėn., lanko Benet 
Academy in Lisle, IL, ji yra trečios kartos 
jūrų skautė. Jos močiutė ps.dail. Ada 
Korsakaitė-Sutkuvienė, 2006 metais 
pakelta į Akademikių Skaučių Draugovės 
Garbės nares, vaikystėje buvo jūrų skautė, 
o mama - j.ps. Vilija Sutkutė-Kielienė yra 
vadovė “Nerijos” tunte.

“Skautų aido” redaktorė sesė Alė 
paprašė sesę Andrea atsakyti į kelis 
klausimus apie vadovų suvažiavimą:

Ką reiškia tas piešinys, kurį Jūs, Sese Andrea, laikote 
rankose?

Buvo tokia labai Įdomi stotis/užsiėmimas 
paruoštas Kazimiero Šoliūno. Mes turėjome piešiniu 
parodyti kaip mes galvojame apie skautaviiną.

Aš nupiešiau burlaivį, nes man atrodo, kad tai 
yra maloniausia skautavimo dalis. Buriavimas labai 
sujungia žmones ir tą aš labai vertinu. Man patinka 
kitus pamokyti ir plaukti ežere, kai į bures pučia 
tinkamas vėjas.

Yra kita nuotrauka, kur Jūs abi su mama. Ką Jūs ten 
darėte?

Su mama, Vilija Kieliene, mes paruošėm linksmą 
orientacijos žaidimą - lobio ieškonę! Suvažiavimo 
dalyvius padalinome į tris grupes. Kiekvienai grupei 
davėm popieriaus lapą ir slaptą “lobį”. Grupės turėjo 
lobi paslėpti ir nupiešti žemėlapį, kaip tą lobį surasti. 
Tada žemėlapiais grupės apsikeitė ir išėjo kitų

g. Andrea Kielaitė
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paslėpto lobio ieškoti.
Ar pasisekė Jūsų vadovautas užsiėmimas?

Pasisekė labai gerai. Vadovai pastebėjo, kad tokio pobūdžio sueiga būtų labai tinkama mūsų 
jaunesniesiems - išmoktų naudotis žemėlapiu ir suprastų kaip jis yra svarbus tikslui pasiekti. Be to, visiems 
patiko surastas lobis - viduj buvo tikrai skanūs saldainiai!

Kaip Jums patiko draugininkų-vadovų suvažiavimas?

Bendrai - aš galvoju, kad buvo gera proga įgyti daugiau vadovavimo patirties. Buvo labai įdomu sutikti 
tiek patyrusių vadovų ir išklausyti jų patarimų.

Aš labai siųlau sesėms vadovėms dalyvauti tokiuose suvažiavimuose, nes tikrai pagerina skautišką 
mąstymą, kaip vadovauti, kaip sueigas ruošti ir jas pravesti.

Suvažiavime buvo skirtingo amžiaus vadovų. Ar visi kartu dalyvavo?

Man atrodo, kad visi dalyviai gražiai bendravo. Šiame suvažiavime žmogaus amžius nebuvo svarbu. Visi 
kartu dirbome spręsdami uždavinius visose skauto-ramos stotyse. Ir...vienas iš kito daug išmokome, pajutome 
bendrumą.

Ką atsimeni malonaus ar juokingo iš suvažiavimo?

Juokingiausias dalykas buvo vieną rytą pusryčiaujant. Ten buvo tiek daug skanaus maisto, bet avižiniai 
dripsniai - “oatmeal” turėjo keistą skonį. Pasirodo, virėjai netyčia į juos įpylė česnakų! Dėl tos klaidos jie taip 
blogai jautėsi, kad pietums gavome ekstra sausainių ant saldžios. Wow! niekas taip gerai iš ryto nepažadina, 
kaip česnakas dripsniuose!

O gal buvo kas sunku?

Buvo man toks momentas. Vienoj užduočių stoty mūsų skiltis turėjo suplanuoti fantastišką orientacijos 
sueigą jūrų jaunių/geltonšlipsių amžiui ir tada visa tai paaiškinti-pristatyti suvažiavimo dalyviams.

Brolis Tomas Dundzila “gave me a confident look” ir pakvietė mane prie lentos. Nors aš žinojau, kad 
galėsiu tą atlikti, bet iš pradžių nebuvau tikra. Aš taip drebėjau ten prieš kitas skiltis, kurių planai buvo gerai 
paruošti, ir prieš tuos visus prityrusius vadovus. Kai atėjo mano eilė, visų akys buvo ant manęs! Pristačiau 
mūsų skilties planą ir, nors visi girdėjo mano drebantį balsą, sulaukiau plojimų ir pagyrimo.

Vėliau Brolis Tomas parašė man laiškelį, kuriame sako, kad mane parinko tai pareigai, nes žinojo mano 
sugebėjimus ir, kad manimi pasitiki. Tai dar daugiau sustiprino mano pasitikėjimą savimi, nes žinojau, kad 
jis manimi tiki. Jis buvo tas, kuris norėjo, kad aš gerai atlikčiau savo pareigą. Ir dabar, kai aš vėl perskaitau 
tą laiškelį, man duoda jėgų atlikti bet ką!

Jūs dalyvavot Jaunų vadovų stovykloj 2006 m. Kanadoje ir GVM stovykloj 2007 m. Ar buvo kas nors 
panašaus šiame suvažiavime?

Vadovų stovyklų ir šio suvažiavimo panašumas buvo tas, kad visi dalyviai sudarė skiltis. Kiekviena skiltis 
turėjo savo šūkį, savo gairelę, užsiėmimai vyko naudojant skilčių sistemą. Iš mokymosi taško - Gintaro 
vadovių ir Jaunųjų vadovų stovyklos bei šis suvažiavimas abu ruošė mane kaip būti geresne vadove, kaip 
planuoti sueigas ir jas pravesti. Visuose buvo nuostabios mokymosi patirtys, kurių aš neužmiršiu.

Suvažiavimo nuotraukose visi su šalikais. Ką tai reiškia?

Nežinau kas atvežė medžiagą šalikams, bet kiekviena skiltis išsirinko atskiro rašto medžiagą visai 
skilčiai. Sesė Dana Mikužienė išrinko mūsų skilčiai patį gražiausią raštą. Man labai patiko ši idėja. 
Kiekvienas žinojo pagal šalikus, kas kuriai skilčiai priklauso. Mūsų skilties vardas buvo “Bimbalai”. O šaliką 
dar ir šiandien užsidedu!
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SKAUTŲ 100 METŲ JUBILIEJUJE
Los Angeles Akademikų skautų metinė šventė
fil. Birutė Viskantienė

Los Angeles Akademikai skautai savo Metinėje 
šventėje, 2007 m. lapkričio 4 d., iškilmingai 
paminėjo Skautų organizacijos 100-to metų 
Jubiliejų. Šventė vyko Brookside Country Club, šalia 

“Rose Bowl” stadijono, Pasadena mieste, dalyvaujant 
virš 100 skautų bei jų draugų ir svečių.

Įnešus vėliavas ir sugiedojus Lietuvos himną, tylos 
minute buvo prisiminti mirusieji skautų nariai. Los 
Angeles Filisterių skyriaus pirmininkas fil. Kęstutis 
Mikėnas pristatė garbės svečius ir padėkojo valdybos 
nariams už jų pastangas ruošiant šią šventę. Sukalbėjęs

Metinę šventę 2007 m. lapkričio 4 d. atidaro Los Angeles Filisterių 
pirmininkas fil. Kęstutis Mikėnas.

KorplVytis Garbės narys fil. Eugenijus ir fil. Irena Vilkai.

maldą, visus pakvietė vaišėms.
Po puikių vaišių, minėjimą pradėjo t.n. Aušrelė 

Venckutė įspūdingai perteikdama Baden-Powell 
biografiją. Su dėmesiu šventės dalyviai klausėsi fil. 
Vytauto Šliūpo prisiminimų apie istorinį Baden-Powell 
apsilankymą 1933 metais Palangoje, lietuvių skautų 
sąskrydyje. Šventę praturtino fil. Šliūpo paruošta retų 
nuotraukų su Baden-Powell paroda.

Los Angeles Akademikai skautai šioje šventėje 
pasinaudojo proga padėkoti ir pagerbti KorplVytis 
Garbės narį fil. Eugenijų Vilką ir fil. Ireną Vilkienę už jų 
šeimos narių ypatingą įnašą lietuvių skautų 
organizacijai. Fil. Milda Mikėnienė, prieš pristatydama 
garbės svečią fil. Vilką, šios sukakties proga, pasidalino 
keliomis mintimis:

“Minint šią reikšmingą sukaktį, daugelis iš mūsų 
apmąstome, kaip skautybė praturtina mūsų gyvenimą ir 
kaip skautų ideologija įtakoja mūsų asmenybių 
vystymąsi. Mes apmąstome, kaip ši ideologija sujungia 
mus su viso pasaulio skautais ir mes tampame visi 
broliais ir sesėmis - viena bendra šeima, kuri siekia gėrio 
visai žmonijai.

Kaip daug pasako tas vienas žodis “Budėk”, vėliau, 
kai tampame Akademikais skautais - “Ad Meliorem” - 
tobulėk. Kai davėme paukštytės ar vilkiuko įžodžius 
pasižadėdami... “ir kasdieną padaryti po gerą darbelį”, 
reikėjo daug vaizduotės tai atlikti, kad galėtum kas 
vakarą atrišti kaklaraiščio mazgelį. Juk ir pritrūkdavo
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Prie Irenos ir Eugenijaus Vilku - jį šeima: stovi fil. Rimas Stočkus, fil. Alma Vilkaitė-Stočkienė, Aleksas Vilkas, Aliukas Grinius, Jurgis 
Joga, fil. Gražina Vilkaitė-Grinienė, fil. Vygintas Grinius, fil. Regina Vilkaitė-Jogienė ir fil. Vytenis Vilkas

tų senučių pervesti per gatvę, ar laiptais lipantį vyresnio 
amžiaus žmogų prilaikyti... Atsimenu, dar Vokietijoje, 
pabėgėlių stovykloje, atnešdavom malkas seneliams, 
pastovėdavom eilėj ir parnešdavom jiems maistą.

Iki šios dienos, išmoktos skautų maldelės primena 
mums kasdieną tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Ryto maldelė - “Dieve padėk man šiandien būti 
geresniam negu vakar buvau” ir vakare - “Dieve padėk 
man rytoj būti geresniu negu šiandien buvau”...

Taip ir nepastebim, kaip greitai pereinam tą 
skautišką mokyklą nuo paukštytės, vilkiuko iki 
Akademikų skautų. Tačiau savo tarpe turime vieną 
išimtį. Vienam iš mūsų narių, turbūt, neteko būti 
vilkiuku, nes jis iš karto jau buvo Vilkas. Tai Korp!Vytis 
Garbės narys fil. Eugenijus Vilkas. Sunku išvardinti 
visus brolio Eugenijaus atliktus darbus ir pareigas, 

paminėsiu keletą žymesnių:
1940 metais jis davė KorplVytis pasižadėjimą, vėliau 

ėjo pareigas: KorplVytis Centro valdybos Pirmininko, 
A.S.S. Vadijos Pirmininko, “Mūsų Vytis” redaktoriaus, 
Skautų Brolijos Vyriausio Skautininko, A.S.S. Garbės 
Gynėjo. Apdovanotas LSS garbės ženklais ir aukščiausiu 
- Geležinio Vilko ordinu. Į KorplVytis Garbės narius 
pakeltas 1999 metais.

Visi apdovanojimai ir eitos pareigos patvirtina ir 
įvertina brolio Eugenijaus atliktuosius darbus ir tuo 
pačiu - jo ir jo mielos žmonos sesės Irenos atžalos - 
vaikai ir vaikaičiai yra geriausias jų šeimos nuopelnas 
mūsų organizacijai. Visi keturi jų vaikai yra skautai, 
užimantys pareigas nuo draugininkų, tuntininkų iki 
Rajono vado. Tai - sūnus fil. Vytenis Vilkas, dukros fil. 
Regina Jogienė, fil. Alma Stočkienė ir fil. Gražina

Maloniam šventės momente, sesės ir brolis filisteriai - Regina Polikaitienė, Daina Žemaitaitytė, Lina 
Rupliene, Vida Bruožienė, Rita Žukienė, Jūratė Šepikienė. Stovi - Auris Jarašiūnas ir Regina Jogienė.

Grinienė. Lietuvių skautijai jie yra 
neįkainuojama dovana.”

Gražiai pristatytas ir 
pagerbtas, fil. E. Vilkas pasidalino 
savo prisiminimais apie Baden- 
Powell ir, užsidėjęs skautišką fetrą, 
perskaitė Baden-Powell skautams 
paliktą testamentą. Minėjimo dalis 
baigta giedant “Gaudeamus”. 
Šventė tęsėsi bendram rate 
dainuojant skautiškas bei 
studentiškas dainas, kol atėjo 
laikas po “Ateina naktis” kartu 
paspausti rankas.

(nuotraukos fil.Inos Petokienės ir 
Stasio Petravičiaus)

2008 SAUSIS-VASARIS 12 SKAUTŲ AIDAS

14



Mano prisiminimai apie Skautijos įkūrėją, 
Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell

f ii. Vytautas Šliūpas, P.E.

Skautybės įkūrėjas Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell ir žmona 
Olave klausosi Palangos miesto burmistro dr. Jono Šliūpo sveikinimo, 1933 
m. rugpjūčio 17 d.

Pranešimas skaitytas Skautų organizacijos įsteigimo 
sukakties minėjime, Los Angeles Akademikų skautų 
metinėje šventėje, 2007 m. lapkričio 4 d., Pasadena, 
CA.

prie Vytauto gatvės ir dabartinio Botanikos sodo kampo. 
Mano tėvas, būdamas miesto burmistru, ir labai gerai 
kalbėjęs angliškai, oficialiai pasveikino Lordą ir Lady 
Baden Powell ir pakvietė juos perkirpti juostą gatvei, 
ėjusiai palei parką nuo Vytauto gatvės link jūros. Toji 
gatvė buvo pavadinta Baden-Powell vardu.

Po atidarymo, tėvas pasikvietė garbinguosius 
svečius į netoliese esančius mūsų namus. Čia prisimenu, 
kad didžiausią įspūdį man padarė uniformuoti, 
skrybėliuoti, su ilgomis medinėmis lazdomis ir 
trumpomis kelnėmis vyrai.

Mama ne kartą yra pasakojusi, kaip tie anglų 
skautai vadai - “kažkokie lordai”, mūsų namuose buvo 
tėvų pavaišinti Palangos vaistininko Bertingio gamintu, 
patentuotu gėrimu “Trejos devynerios”. Vienam iš 
lordų ta trauktinė labai patiko, tad visi nuėjo vaistinėn 
ir nusipirko po kelis butelius lauktuvių į Angliją.

Londone 1933 m. išleistoje knygoje “The Cruise of 
the Calgaric”, August 12-29, aprašoma Lordo Baden- 
Powell kelionė, minimas apsilankymas Lietuvoje, įdėta 
ir Palangoje daryta nuotrauka. Mano žiniomis, šią 
knygą, vienintelę išlikusią Lietuvoje, turėjo grafas 
Vladimiras Zubovas, gyvenęs Kaune. Aš iš jo knygos ir

Buvau labai mažas, kai Palangoje 1933 m. rugpjūčio 
17 dieną vyko Lietuvių skautų ir skaučių sąskrydis.

Patys ankstyviausieji mano gyvenimo atsiminimai, 
t.y. ką aš pats prisimenu, nors ir nelabai aiškiai, susiję 
su tąja stovykla, vykusia Palangos miškelyje, Birutės 
kalno pietinėje pusėje. Mama nusivedė mane į stovyklą 
ir aš sėdėjau prie smėlyje iškasto skautiško “valgomojo 
stalo”.

Iš tų laikų nuotraukų, spaudos žinių ir mamos 
dažnų pasakojimų, kurie neleido man tų įvykių 
užmiršti, žinau, kad mano tėvas, dr. Jonas Šliūpas, buvo 
Palangos miesto pirmasis burmistras. Jis Palangai 
iškovojo miesto teises.

1933 metų vasarą “Calgaric” laivu į skautų sąskrydį 
ir bendrai į Lietuvą buvo atvykę apie 600 anglų skautų. 
Viena dalis apsilankė sąskrydyje Palangoje, o likusioji 
dauguma, kiek žinau, keleiviniu upės laivu nuplaukė iki 
Kauno.

Ta grupė, kuri atvyko į Palangą, atlydėjo skautijos 
įkūrėją Lordą Baden-Powell ir jo žmoną, Pasaulio 
skaučių šefę, Lady Olave.

Po pietų prie skautiškojo stalo, svečiai atžygiavo

fil. Vytautas Šliūpas dalinasi skautybės prisiminimais 100-čio minėjime, 

lapkričio 4 d., Pasadena, CA. Toliau ant stalo yra išdėtos nuotraukos iš 1933 
m. skautu sąskrydžio Palangoje ir Vytauto Šliūpo aplankytų istorinių vietų 

Mafekinge.
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pasidariau sau fotokopijas. 1976 m. su Department of 
Commerce misija man teko lankytis Gabarone mieste 
Bostwanoje. Tenai gavau telegramą, kad šiaurinėj 
Kalifornijoje mirė mano motina. Iš Gabarone nepavyko 
gauti lėktuve vietos, tai, pasisamdęs taxi, važiavau į už 
kelių šimtų mylių esantį Johannesburgą. Pakelyje 
aplankiau muziejų ir kelias kitas žymesnes vietas 
Mafekingo mieste. Kaip žinote, per Mafekingo apsupimą 

anglų-būrų kare, 1899-1902 metais, miesto gynimui 
vadovavo pulkininkas Baden-Powell. Jis čia priešo 
užnugarin pasižvalgyti (angliškai - carry out scouting) 
pasiųsdavo jaunus berniukus. Jų žvalgyba buvo taip 
sėkminga, kad Baden-Powell’iui kilo mintis įkurti 
organizaciją, pavadintą “scouts”. Po keletos metų - 1907 
m. Anglijoje ir užgimė pasaulinio mąsto skautų 
organizacija.

BADEN-POWELL TESTAMENTAS

Mieli Skautai - jeigu jūs matėte vaidinimą “Peter 
Pan”, jūs, tikriausiai, atsimenate, kaip piratų vadas 
nuolat sakydavo savo priešmirtinę kalbą, nes jisai bijojo 
jog, kada galimai jį pakirs mirtis, jis nebeturės laiko tą 
kalbą pasakyti. Aš elgiuosi panašiai, nors šiuo metu dar 
nemirštu, tačiau vieną iš šių dienų mirsiu. Ir todėl noriu 
jums tarti išsiskyrimo žodžius ir pasakyti sudiev.

Atminkite ir pagalvokite, kad tai bus paskutinis 
kartas kada mane išgirsite. Aš gyvenau labai laimingą 
gyvenimą ir trokštu, kad kiekvienam iš jūsų gyvenimas 
irgi neštų džiaugsmą

Aš tikiu, kad Dievas mums leido ateiti į šį puikų 
pasaulį būti laimingais ir džiaugtis gyvenimu. Laimės 
neatneša turtas, nei sėkmė karjeroje, nei 
savanaudiškumas. Vienas iš žingsnių į laimę yra išlaikyti 
save sveiku ir tvirtu kol dar esi berniuku, kad galėtum 
būti naudingas ir tuo pačiu džiaugtis gyvenimu kada tapsi 
vyru.

Stebėk gamtą. Ji tau parodys kokį pilną grožio Iii- Eugenijus Vilkas skaito Baden-Powell testamentą, 
pasaulį Dievas sukūrė, kad galėtum juo džiaugtis.
Džiaukis ir įvertink tai ką turi ir tuo naudokis. Žvelk į 
šviesiąją gyvenimo dalį, o ne į apsiniaukusią.

Tačiau tikras kelias į džiaugsmą yra pradžiuginti kitus žmones. Bandyk palikti šį pasaulį 
truputėlį geresnį negu jį radai, nes kai ateis tavo laikas mirti, tu galėsi mirti laimingas ir jaustis, 
kad negaišai laiko, ir viską atlikai geriausiai pagal savo sugebėjimus.

“BUDĖK”, kad pasirinktu keliu eidamas galėtum gyventi ir mirti laimingu, būk visuomet 
ištikimas savo Skautų Įžodžiui, net ir tada, kai tu jau nebebūsi berniuku - Dievas tau padės tai 
atsiekti.

Jūsų draugas, 
Baden-Powell of Gilwell

Savo gyvenimo saulėleidyje, palyginus dar būdamas geros sveikatos, 
Baden-Powell’is parašė skautams testamentą, kuris buvo rastas po jo mirties.
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VYDŪNO FONDAS ĮSTEIGĖ KETURIAS 
NAUJAS PREMIJAS

fil. Ritonė Rudaitienė

Vydūno fondo posėdžio 2007 m. lapkričio 18 d. dalyviai. Sėdi - Algirdas Stepaitis, Zita Rahbar, Leonas Maskaliūnas, dr. Vytautas 
Černius. Stovi - dr.Renata Staniškienė, Jūratė Variakojienė, Vytenis Kirvelaitis, Milita Lauraitienė, Jonas Variakojis, Ritonė Rudaitienė, 
dr. Arūnas Draugelis, Vida Brazaitytė.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

V
ydūno fondo tarybos posėdis vyko 2007 m. 
lapkričio 18 d. VF būstinėje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, Illinois. Posėdi atidarė tarybos 
pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas, paminėdamas 

netektis dviejų ypatingai našių VF narių šiais metais. 
Tai v.s.fil. Vytauto Mikūno - KorpIVytis Garbės nario, 
VF tarybos nario, VF valdybos patarėjo, apdovanoto 
Geležinio Vilko ordinu ir v.s.fil. Liudo Ramanausko - 
ilgalaikio VF tarybos iždininko, apdovanoto Geležinio 
Vilko ordinu. Jų atminimą pakvietė pagerbti 
susikaupimu ir tylos minute.

Pirmininkas pristatė ir visų tarybos narių vardu 
pasveikino VF valdybos pirmininką fil.dr. Vytautą 
Černių, kuriam 2006 m. gruodžio 20 d. buvo suteiktas 
vienuoliktasis VDU garbės profesoriaus vardas; Regulos 
buvo įteiktos 2007 m. birželio 27 d. Kaune. Ta proga 
buvo sugiedota “Ilgiausių metų”. Tarybos pirmininkas 
taip pat pasidžiaugė, kad VF 5,000 dol. auka parėmė 

antrąją papildytą Nijolės Gaškaitės knygą 
“Pasipriešinimo Istorija, 1944-1953 metai” išleidimą. Ši 
knyga plačiai dalinama Lietuvoje, bus dalinama ir 
išeivijos lituanistinėse mokyklose. Buvo aptarti paskolas 
VF negrąžinusiųjų reikalai.

VF valdybos pranešimą pateikė valdybos 
pirmininkas Vytautas Černius. 2007-2008 mokslo 
metais numatyta išmokėti 80 stipendijų po 200 dol. 
(semestrui) ir 5-kias VF garbės narių (S.Čiurlionienės, 
VJonuškaitės-Zaunienės, S.Kolupailos, Ig. Končiaus ir 
Br.Kviklio) vardo premijas po 1,000 dol., bei kitas 
individualias stipendijas ir premijas. Pristatytas ir 
patvirtintas pasiūlymas įsteigti dar keturias kasmetines 
premijas po 1,000 dol. Tai - Vytauto Mikūno, Gražinos 
Musteikienės, Gražinos Musteikytės ir Kazio Musteikio 
premijos. Šios premijos bus padengiamos iš Musteikių 
palikimo (Investicijų). Taipogi buvo pristatyta 
balsavimui ir nutarta, kad stipendijos, išskyrus jau
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anksčiau įsteigtąsias su specialiais steigėjų pinigais ir 
nurodymais, bus pakeliamos nuo 200 dol. semestrui iki 
300 dol. Stipendijų skaičius nuo 80 bus sumažintas iki 
60-ties.

Fil. Vida Brazaitytė pranešė, kad Sidabrų vardo 
konkursas jau paskelbtas Akademinio Skautų Sąjūdžio 
ir LR Švietimo ministerijos tinklalapiuose, “Dialoge”, 
“Valstiečių laikraštyje” bei kitoje žiniasklaidoje 
Lietuvoje. Buvo atsiklausta ir nutarta bent vienų metų 
laikotarpiui pakeisti prel. Juozo Prunskio premiją į 
konkursą ASD kandidatei už geriausiai parašytą temą 
stojant j Akademinį Skautų Sąjūdį.

VF valdybos pirmininkas pasidžiaugė sėkmingai 
fil.dr. Arūno Draugelio tvarkomu fondo iždu, toliau 
vykstančiu Broniaus Makausko “Lietuvos Istorija” 
vertimu į anglų kalbą (iš 432 psl. liko išversti 112 psl.) ir 
išleistais bei išsiuntinėtais Kalėdiniais atvirukais. Tai 
dail. Ados Sutkuvienės ir Lietuvos fotomenininkų 
kūryba.

VF tarybos nariai, kurie šiais metais baigė 3 metų 
kadencijas, buvo: Vida Brazaitytė, Sigitas Miknaitis, 
Leonas Maskaliūnas, Ritonė Rudaitienė ir Eugenijus 
Vilkas. Trys iš jų, - Leonas Maskaliūnas, Ritonė 
Rudaitienė ir Eugenijus Vilkas pasiliko sekančiai 
kadencijai. Tarybos pirmininku perrinktas Leonas 
Maskaliūnas.

Šiuo metu VF tarybą sudaro filisteriai: Leonas 
Maskaliūnas, pirmininkas, Vytenis Kirvelaitis, Milita 
Lauraitienė, Ritonė Rudaitienė, Renata Staniškienė, 
Algirdas Stepaitis, Jonas Variakojis, Arūnas Draugelis ir 
Eugenijus Vilkas. VF valdybą - filisteriai Vytautas 
Černius, pirmininkas, Jūratė Variakojienė, pirm, 
pavaduotoja, Arūnas Draugelis, iždininkas, Leopoldas 
von Braun, reikalų vedėjas, Algirdas Marchertas, 
administratorius.

Valdybos sudėtyje atliekami darbai 
susirašinėjimas, užsakymų vykdymas, 
stipendijas/premijas gavusiems čekių išsiuntinėjimas, 
aukojusiems padėkų/pakvitavimų išsiuntinėjimas, ryšiai 
su spauda, skolintojų bylų paruošimas ir laiškų 
išsiuntimas, susirinkusios medžiagos kartotekavimas, 
ryšiai su Lietuva, korespondencija laikraščiams 
(skelbimai, padėkos), elektroninis paštas. Paskutiniųjų 
šešių mėnesių laikotarpyje parašyta 250 raštų (gal net 
dvigubai daugiau), išsiųsta maždaug 500 laiškų (faksu ir 
e-paštu). Pirmininko ir administratoriaus geranoriškai 
prie darbo praleista 66 dienos (nuo 10:00 v.r iki 3:00 
p.p.), arba 1,056 valandos.

Kai kurie tarybos nariai reguliariai renkasi Vydūno 
fondo sukaktuvinio leidinio reikalais. Knyga, kuri 
atspindės VF veiklą pastaraisiais 55 metais, bus išleista 
ateinančiais - 2008 metais.

"JEI KAS MANE PAKLAUSTŲ..."

s.dr.prel. Juozas Prunskis

2007 m. gruodžio 22 d. suėjo 100 metų nuo s.dr.prel. 
Juozo Prunskio gimimo.

“Jei kas mane paklaustų, kam aš labiausiai 
dėkingas už viską, ką tik gyvendamas atsiekiau, tai 
prisiminęs Dievą Danguje ir motiną žemėje, pasakyčiau, 
kad daugiausia man padėjo dvi mokyklos: skautybė ir 
kunigų seminarija.

Skautybė išugdo norą tobulintis ir siekti kas gera, 
išmoko branginti laiką ir būti punktualiam, pratina prie 
blaivių ir skaisčių papročių. Jei bet kuri mokykla 
žmogaus proto bagažą pripakuoja žiniomis, tai skautybė 
išugdo valią ir duoda jai sveiką kryptį. Skautybė 
pažadina iniciatyvą.” (Juozas Prunskis, “Draugas”, 
1948.XL1.)

Skautybėje brolis Juozas Prunskis yra nuo 1923 m. 
kai Rokiškio gimnazijoje kartu su Antanu Deksniu 
(vėliau - lietuvių vyskupu išeivijoje), Juozu Naviku ir 
Vytautu Lapšiu sudarė branduolį “Prutenio” draugovei,
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Skautišku maldų knygelė 
(“Skautų aidui" atsiuntė Dalia 

Sadauskienė)

o 1926 m. rudenį 
įkūrė skautus 
Antalieptėje.

Iš Lietuvos 
skautų Juozas
Prunskis pirmasis 
sukūrė scenos

veikalą 1926 m. Tai 
buvo Antalieptėje 
suvaidintas “Už 
Tėvynę”.

Laiške 
Lietuviškosios 
skautybės įkūrėjui 
Petrui Jurgėlai, 
s.prel. Juozas 
Prunskis rašė: 
“Kitados Antalieptėje 
buvo karmelitų 
vienuolynas. Švč. 
Jėzaus Širdies 

seserys įsteigė čia ūkio mokyklą. Baigęs gimnaziją, 
buvau mokytoju Dūlių kaime. 1926 m pradžioj 
suorganizavome skautes. Įsteigus mišrią vidurinę 
mokyklą, 1927 m rudenį įkurta ir skautų draugovė. 

Draugininku išrinktas mano brolis Vladas, o adjutantu 
Bronius Kviklys. Turėjom savo vėliavą, kurią pašventino 
poetas kun. T.Tilvytis. Leidom laikraštėlį “Žalioji 
vėliava”, kuriame rašiau apie šv. Kazimierą. Skautai 
turėjo savo spintą, papuoštą lietuviškais balandėliais, 
kuriuos nubraižė mano sesuo, o išpjovė kaimo meistras. 
Skautų-čių dvasia buvo pakili. Mūsų supratimu, skautas 
turėjo būti kone švento gyvenimo žmogus. Apie rūkymą 
ar gėrimą nei kalbos nebuvo. Jaunuomenė žavėjosi 
skautybe ir su įkarščiu stojo į darbą. Tos pastangos 
ugdytis skautiškoje dvasioje nešė gerų vaisių.”

Nesuskaičiuojami prel. Juozo Prunskio nuopelnai 
lietuvių tautai. Jis daugiau nei 34 knygų, brošiūrų 
autorius, laikraščių bei žurnalų redaktorius. 
Gyvendamas Chicagoje gausiomis premijomis rėmė 
kūrybinius užmojus beletristikoje, žurnalistikoje, 
mokslinėse studijose.

s.dr.prel. Juozo Prunskio įsteigtas fondas Lietuvių 
Skautų Sąjungai (Lietuvių Fondo ribose) įgalina LSS 
Tarybos pirmiją skelbti skautams ir skautėms rašinių 
konkursus.

Prel. Juozas Prunskis mirė 2003.IV26. Chicagoje, 
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

AN

IŠLYDĖTI
Vyr.sk. Regina Ingelevičiūtė-Kudžmienė
mirė 2007 m. lapkričio 5 d., Long Island, NY. 
Sesė Regina priklausė “Vilijos” židiniui New Yorke.

Pranešė v.s.B.Kidolienė

v.s. Marija Gverzdienė
mirė 2007 m. lapkričio 27 d. Toronte, ON.
Sesė Marija paliko dukrą v.s.fil. Nijolę ir žentą v.s.fil. 
Algį Simonavičius, anūkus - s.v.senj. Saulių, vyr.sk.t.n. 
Vaidą ir vyr.sk. Renatą.

Pranešė s.R.Lemon

v.s.Marija Gverzdienė buvo “Žalgirio” vietininkijos 
vadove, St. Catherines, ON. Ji priėmė ir globojo 
Skaučių Seserijos vadovių sąskrydį 1967 m. gegužės 6-7 
d.d., kuriame dalyvavo 70 vadovių iš JAV ir Kanados. 
1973 m. Jubiliejinėje stovykloje sesė Marija buvo 
laikraštėlio “Su Skautybe” redakcijos narė, 1973-1975 
m. - Kanados rajono Atstovė.

Skautų ir skaučių rėmėjai 
a.a. Adelei Bartienei 

mirus, 
jos skautiškąją šeimą - 
sūnų Vitolį, dukras - 

Mildą Kvedarienę, 
Ramutę Česnavičienę, 
Gilandą Matonienę, 

Audronę Bartytę 
ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame.

AN
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J A V A T L A N T O RAJONE

"Mindaugo" draugovės sveikinimai Lietuvos kariams

“Mindaugo” draugovė Washingtone, vadovaujama draugininko ps.fil.Pauliaus Mickaus ir d-ko 
pavaduotojo s.fll. Tomo Dundzilos, sueigoje ruošė Kalėdinius sveikinimus Lietuvos kariams ir taip 
pat pakvietė kitus LSS skautų vienetus prisidėti prie šio projekto. Sesės ir broliai atsiliepė ir štai kas 
rašoma Lietuvos Respublikos Ambasados Washingtone pranešime:

“2007-11-20 Afganistane misiją atliekantiems Lietuvos kariams - JAV ir Kanados 
skautą kalėdiniai atvirukai.

Vašingtone JAV ir Kanados lietuvių skautų organizacijų atstovai lapkričio 15 dieną su vizitu 
viešėjusiai Lietuvos užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministerijų pareigūnų delegacijai, perdavė 
kalėdinius atvirukus, skirtus Afganistane misiją atliekantiems Lietuvos kariams.

Atvirukus piešė Bostono, Čikagos, Toronto ir Vašingtono skautai. Šie atvirukai dar iki šv. 
Kalėdų turėtų pasiekti Lietuvos karius, atliekančius misiją Afganistane.”

LR Ambasados nuotraukoje, kuri, kartu su pranešimu, 
buvo išspausdinta interneto svetainėje 
www.lietuviams.com, matosi ant staliuko sudėti apie 
100 sveikinimų. Stovi iš k. Pulk.Įeit. Egidijus Armalys 
(Defense Attache pavaduotojas), Ginta Remeikytė-Gedo, 
Gailius Draugelis, Vylius Leškys, KAM pareigūnas, 
Sekretorius Renatas Norkus, LR Ambasadorius Audrius 
Brūzga, Paulius Mickus, Tomas Dundzila, Tomas 
Skučas, pulk. Romualdas Petkevičius (Defense Attache), 
KAM pareigūnas. Priekyje - Gabrielė Gedo, 
Ambasadoriaus vaikučiai, Ignas ir Lukas Draugeliai, 
Matas ir Andrius Mickai, Daumantas Skučas.

Sekančią dieną s.fil. Tomas Dundzila LR Ambasadoriui 
Audriui Brūzgai ir Sekretoriui Renatui Norkui pasiuntė 
padėką:

Gerbiamieji,

Dėkoju už gražų priėmimą ir dovanėles, kurios ilgam 
liks mūsų skautų atminty. Daugelis skautų vadovų 
skatino, ruošė ir kitais būdais prisidėjo prie šio gero 
darbelio. Visų nežinome, bet noriu tinkamai įvertinti 
kitų darbą. Žemiau išvardintų vietovių skautų vienetai 
rašė sveikinimus Lietuvos kariams:

Skautų vienetai:
’ “Mindaugo” draugovės jaunesnieji skautai iš 
Vašingtono. Įvairius atvirukus su vaikų nuotraukomis 
rašė 5-10 m. amžiaus mergaitės (paukštytės) ir 
berniukai (vilkiukai).
• Skautės iš Toronto. Spalvotus sveikinimus su 
eilėraščiais rašė 10-15 m. amžiaus skautės.
• Jaunesniosios jūrų skautės iš Čikagos. Piešti

2008 SAUSIS-VASARIS 18 SKAUTŲ AIDAS

20

http://www.lietuviams.com


sveikinimai su kareivio paveikslėliu, kuriuos rašė 4-10 
m. amžiaus ūdrytės.
• Akademikai skautai iš Čikagos. Akademikai yra 
skautų studentų korporacijos nariai. Per jų metinę 
šventę jie pasirašė j Vydūno fondo išleistus atvirukus ir 
į kiekvieną įdėjo po kalėdaitį.
• Bostono skautai nusifotografavo ir atsiuntė 
nuotrauką.

Platesnės visuomenės nariai rašė įvairius 

amerikietiškus sveikinimus. Tai tėveliai, kurių vaikai 
lanko Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą 
Vašingtone ir Vašingtono apylinkės lietuviai.

Visų vardu dar sykį linkime kariams ramių šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Budėkime!
Brolis Tomas Dundzila

“Mindaugo” draugovės d-ko pavaduotojas.

JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONE

Skiautinių paroda Kalifornijoje

Prie parodos eksponatų kairėje s.Rimas Dabšys, priekyje - Stasė Korienė, 
Livija Lipaitė-Bataitienė, v.s. Vanda Zelenienė, v.s. Dalia Sodeikienė.

Skiautinių kūrėja Vilija Vaitkutė-Schlueter (kairėje) su “Kun. Gražinos” 
būrelio vadovėmis ps. Laima Balchiene ir s. Audra Reivydiene.

P
aroda įvyko 2007 m. lapkričio 11 dieną Šv.
Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje. Ją surengė “Kunigaikštienės 

Gražinos” vyr. skaučių būrelis, tikslu tarnauti bendram 
gėriui savo veiklos aplinkoje. Paroda vyko sekmadienio 
popietės metu, kada losangeliškiai lietuviai pripratę po 
pamaldų dar pabendrauti tarpusavy. Atvykę iš 
tolimiausių gyvenviečių, būna labai patenkinti įvairiais 
kultūriniais renginiais. Ir šį kartą, apsilankę parodoje, 
buvo nustebinti pavyzdingu eksponatų pristatymu ir 
salės papuošimu. Vieno lankytojo pastebėjimu - tik pro 
duris įėjus, pajutai nuostabią nuotaiką, kuri sklido iš 
meistriškai atliktų darbų.

Parodoje dalyvavo trys talentingos skiautininkės: 
Rasa Dambrauskaitė-Read, Vilija Vaitkutė-Schlueter ir 
Esther Norbutienė. Jų darbai buvo iškabinti ant 
įvairaus dydžio specialių rėmų. Salė buvo pilna 
spalvingų derinių. Akį traukė skiautinių savitu stiliumi 
ritmiškai išdėstyti geometriniai raštai, kai kuriuose įdėti 
augmenijos bei gyvūnijos motyvai. Vienas skiautinys 
buvo sudarytas vien tik iš smulkių patriotiškų 

vėliavėlių, išradingai susiūtų įvairiais krašteliais. 
Bendrai, skiautelių susiuvimo mylėtojos buvo labai 
kruopščiai suderinusios ir ryškiai kontrastingas spalvas 
ir darniai švelnias, kai kur paįvairindamos mažais 
vaizdeliais.

Parodą atidarė ir skiautininkes pristatė būrelio 
vadovė gražinietė Darija Zaliūnaitė-Francesco lietuvių ir 
anglų kalbomis. Buvo paruošti puikūs lankstinukai su 
menininkių nuotraukomis ir jų veiklos aprašymais. 
Vienas nedidelio formato skiautinys, dovanotas Rasos D. 
Read, buvo išleistas loterijai.

Vaišių stalai, labai skoningai apdengti ir papuošti 
gėlių didelėmis puokštėmis bei žvakutėmis, kvietė 
parodos lankytojus prie gardžių, būrelio sesių suneštų 
užkandėlių, prie kvapnios kavos, vyno ir šampano. 
Įėjimas j parodą buvo veltui, bet, norintiems paremti 
gražiniečių skautišką veiklą, prie įėjimo buvo paruošta 
daili dėžutė aukoms įmesti.

Būrelio sesės labai dėkingos skiautininkei Rasai D. 
Read už rėmų-pastovų parūpinimą iš Glendale Quilt 
Guild, p. Ingridai Galūnei už reklaminių lapelių bei
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lankstinukų pagaminimą ir sesei Giedrai Datis už gėles 
ir stalų papuošimą.

“Kun. Gražinos” būreliui vadovauja Audra 
Reivydienė, Laima Balchienė, Laima Sturonaitė ir 
Darija Zaliūnaitė-Francesco.

v.s. Vanda Zelenienė
(Nuotraukas iš fil. Inos Petokienės rinkinio atsiuntė s. Audra Reivydienė)

Prie savojo kūrinio - Rasa Dambrauskaitė-Read. Loterijai leidžiamą siuvinį rodo Genė Žaliūnienė ir fil. Milda Mikėnienė.

JAV VIDURIO RAJONE

Virginija Paplauskienė - "Verpsčių" viešnia
2007 metų saulėtą spalio 25 d. “Verpstės” (vyr. skaučių 
būrelis) susirinko Nijolės Martinaitytės-Nelson 
namuose susitikti su Virginija Paplauskiene, Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus išeivių literatūros 
skyriaus vedėja. Maloni viešnia jau nebe pirmas kartas 
lankosi JAV rinkdama Maironio muziejaus išeivijos 
skyriui medžiagą ir dalyvaudama LB Kultūros tarybos 
renginiuose su kruopščiai paruoštomis paskaitomis apie 
išeivijos rašytojus ir poetus. Šj kartą paprašėm, kad 
pakalbėtų apie Maironio muziejų ir pačią save.

Maironio lietuvių literatūros muziejus, kuriame 
yra kaupiamas, tyrinėjamas, eksponuojamas ir 
saugojamas visas literatūrinis, istorinis palikimas, buvo 
įkurtas Kaune 1936 metais. Centriniame pastate 
randasi Maironio memorialiniai kambariai ir salė skirta 
Maironio literatūrinei ekspozicijai - jo gyvenimui ir 
kūrybai atspindėti.

Pirmame aukšte veikia paroda apimanti 
lietuvių literatūrą nuo Mažvydo Katekizmo iki “didžiojo 
išvaduotojo Stalino” mirties. Veikia vis dar toliau 
tebeauganti didelė paroda atskleidžianti išeivių rašytojų 
kūrybą ir gyvenimą. Parodų salėse, pasakojo p.

“Verpsčių” sueigoje 2007 m. spalio 25 d.: I eilėj - Ritonė Rudaitienė, viešnia 
Virginija Paplauskienė, Vida Rimienė, Nijolė Martinaitytė-Nelson. II eilėj - 
Dalia Povilaitienė, Danguolė Bielskienė ir Genė Rimkienė.

Nuotr. Aldonos Rauckienės

2008 SAUSIS-VASARIS 20 SKAUTŲ AIDAS

22



Virginija, rengiamos jubiliejinės parodos, kuriose 
monografiniu principu - per muziejuje turimus 
dokumentus, nuotraukas, rankraščius, laiškus, knygas, 
memorialinius daiktus yra atkuriamas vieno ar kito 
rašytojo gyvenimas.

Maironio muziejus turi net penkis padalinius: 
S.Neries memorialinį namą-muziejų, V ir B. Sruogų 
memorialinį namą-muziejų, J.Grušo namą-muziejų, 
Vaikų literatūros muziejų, J. Tumo-Vaižganto butą- 
muziejų. Viešint tėvynėje - jie visi laukia būti 
aplankomi.

Norėdamos geriau susipažinti su popietės 
viešnia ir prelegente Virginija Paplauskiene, paprašėm, 
kad papasakotų bent šiek tiek apie save ir darbą 
muziejuje. Sužinojom, kad Virginija yra Maironio 
giminaitė. Jos močiutė Elena Lipčiūtė-Babonienė 
(Maironio sesers Kotrynos duktė) su visa gausia šeima ir 
Maironio seserimi Pranciška 1941 m. birželio 14 d. buvo 
išvežta į Sibirą. Virginijos tėveliui Mindaugui Babonui 
tuomet buvo tik 9 metai. Jis neturėjo nei vaikystės, nei 
paauglystės - dirbo anglies kasyklose 26 metus. 
Vorkutoje vedė lietuvaitę ir susilaukė dukros - 
Virginijos. Seimai grįžus į Lietuvą, Virginija baigė 

Vilniaus universitetą, įsigydama magistro laipsnį 
filosofijoj. Prieš keletą metų, Vilniaus universitete, 
įsigijo dar antrą magistrą. Diplominio darbo tema - 
“Lituanistiniai muziejai išeivijoj e Amerikoj e, 
Australijoje ir Kanadoje”.

Maironio muziejuje Virginija rengia parodas 
išeivių rašytojų gyventomis vietomis. Šiais metais buvo 
surengtos parodos ir minėjimai poetui K. Bradūnui, J. 
Švabaitei-Gylienei, A. Gustaičiui, J. Blekaičiui, Liūnei 
Sutemai. Taipogi ji rašo straipsnius, skaito paskaitas, 
rengia archyvinius leidinius. Štai keletas jų: G. 
Tulauskaitė-Babrauskienė, A.Vaičiulaitis, A. Gustaitis, 
V Krėvė-Mickevičius ir kt. Be visa to, ji dar rengia 
projektus Kultūros ministerijai ir išvyksta į stažuotes 
Amerikoje - archyvinių, kultūrinių išeivijos rašytojų 
palikimo surasti, atrinkti ir j muziejų parvežti.

Susipažinę su labai talentinga ir darbščia bitele 
Virginija Paplauskiene, nekantriai lauksime jos 
tolimesnių apsilankytų ir su mumis susitikimų 
Chicagoje.

v.s. Ritonė Rudaitienė

EUROPOS RAJONE

Jubiliejinė vasara Anglijoje
Vasarėlė štai atėjo
Ir stovyklos prasidėjo!
O stovyklos ne betkokios, 
Jubiliejinės - rimtokos.
Mes visam pasauliui skelbiam,
Šimtas metų stovyklaujami

Sveiki mieli “Skautų aido” skaitytojai. Rašau 
norėdama pasidalinti su jumis savo įspūdžiais iš 
skautiškos stovyklos Anglijoje. Ne, tai ne Jamboree. Šita 
stovykla vyko “Lietuvių sodyboje”. Ji taip pat buvo 
skirta paminėti 100-metį nuo pirmosios skautų 
stovyklos.

Į stovyklą atvažiavo daug skautų ir norinčių 
tapti skautais vaikų. Kaip stovyklos viršininkė sesė Vida 
sakė, kad jau seniai beturėjo tiek daug stovyklautojų. Ką 
daro jubiliejai! Stovykloje virš septyniasdešimt vaikų ir 
būrys vadovų. Sesių, kaip ir visur, daugiau nei brolių. 
Pasirodo, kad jos aktyvesnės ir drąsesnės nei broliai. 
Broliai! Pasitempkit! Manau, kad statistikos pakaks, o 
dabar - įspūdžiai:

Stovykla prasidėjo iškilminga rikiuote. 
Stovyklos viršininkė sesė Vida paskelbė, kad stovykla 

atidaryta, pranešė kas vadovaus ir bus atsakingi už 
sklandų darbą stovykloje. Taip visi apdalinti kas 
pareigomis, kas informacija - kibome į darbus. Vieni 
ruošė ir tobulino programą, kiti stengėsi gerai ją 
vykdyti. Programoje buvo stengtasi, kiek įmanoma, 
daugiau parodyti koks yra skautavimas pačioje 
Lietuvoje. Gal ir ne visur atsispindėjo tautiškumo

LSS Seserijos atstovė s. Kristina Harmes naujai skautei užriša geltoną kak
lą rasti.
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“Baden-Powell Jubiliejinės stovyklos”, Anglijoje, dalis vadovų: v.s. Vladas Gedmintas, ps. Daina Gedmintaitė-Kelly su dukrele, s. Antanas Philpott, v.s. Vida 
Gasperienė, s.v.ps. Skotas Mineikis, s. Žibutė Gadeikytė, ps. Laima O’Brien ir s.v.ps. Mikel Ludwig. Nuotr. Ž.Gadeikytės

elementai, bet, manau, kad vaikams buvo reikalinga 
pamatyti.

Dienos vijosi viena kitą ir tik spėk jomis... 
Tai žygis į vietinį ūkį, kuriame skautai patyrė daug 
įspūdžių ir džiaugsmo. Visi turėjo patys susirasti ir 
išsirauti morkas bei svogūnus, patys galėjo aviečiauti, 
kas jiems labai patiko. “Vieną uogą aš kremtu, kitą 
krepšin jau dedu”... ir taip visą pusdienį. O stovyklon 
sugrįžus patiems teko gamintis pietus ir vakarienę. Tai 
net šokinėjo - o kaip šitą daryti, o kaip tą... Gražu buvo 
žiūrėt. Tiesa, Anglijoje kiti reikalavimai ir taisyklės. Jie 
patys stovykloje maisto negamina, tai ši diena buvo 
įdomi išimtis.

Kitos dienos programa - žygis visą dieną. 
Skautai ir vaikai gavo maisto ir iškeliavo su vadovais 
pagal nustatytą maršrutą, sudarytą atskiroms amžiaus 
grupėms. Visi grįžo patyrę aibę įspūdžių. Kiti kiek 
pavargę, nes pasiklydo ir teko daugiau keliauti, bet 
geros nuotaikos nepraradę.

Visų dienų neišpasakosiu, reiktų tada jau viso 
“Skautų aido” numerio. Dar paminėsiu, kad buvo ir 

mūšio diena. Dvi komandos kovojo dėl vėliavos tai visa 
aikštė buvo prisnigusį spalvotų likučių nuo balionėlių, 
kuriuose buvo pripilta vandens. Tai buvo “gyvybė”, 
kurią reikėjo saugoti. Ją praradus, teko keliauti į 
“lavoninę” ir, norint iš ten išeiti, reikėjo išsipirkti - 
atlikti užduotis.

Na ir dar apie vieną dieną labai noriu 
papasakoti. Tai turbūt visiems žinoma kliūčių ruožo 
diena. Iš anksto būna paruoštos kliūtys, kurias reikia 
įveikti. Čia visi būna patenkinti ir laimingi, kad 
niekieno nedraudžiamas gali braidyti ir pasivolioti 
purve, pasikarstyti medžiais ir pašokinėti nuo skardžio 
į upelį. Tai smagumėlis! O pasibaigus estafetėms, dar 
vienas malonumas! Čiuožimas nuo kalno su “feiri” 
pagalba. Paslapties neišduosiu, kaip tai daroma. Siūlau 
atvažiuoti ir išbandyti. Jėga! Jausmas ir įspūdis 
nenusakomas.

Tai tuo ir baigiu savo mielus prisiminimus iš 
jubiliejinės vasaros Anglijoje.

Sesė Kiaunė
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Europos rajono “Baden- 
Powell Jubiliejinė stovykla” vyko 
Anglijoje, Lietuvių Sodyboje, 2007 
m. liepos 28 - rugpjūčio 4 
dienomis.

Stovyklos vadovai:
v.s. Vida Gasperienė 

viršininkė
ps. Vlada Minkutė 

pavaduotoja
s.v. Vytas Masteika - Brolijos 

pastovyklės viršininkas
s. Žibutė Gadeikytė 

Seserijos pastovyklės viršininkė
ps. Laima O’Brien - Seimų 

pastovyklės viršininkė
prit.sk. Ramunė Padleckytė- 

Sanderson - programos vedėja

v.s. Vida Gasperienė Prit. skautu ir skaučių būrelis. Viduryje priklaupęs - s.v. Vytas Masteika, Brolijos pastovyklės viršininkas.

Skautas naudingas ir padeda artimiesiems
v.s. Birutė Kidolienė

Jau praėjo daugiau nei metai, kai apsigyvenau mažame miestelyje New York 
apylinkėje. Iš karto galvojau, kad gali būti nejauku, nes išskyrus nuosavą dukrą su 
žentu, daugiau nieko čia nepažįstu ir ypač toloka nuo sesių ir brolių skautų.Bet...mano 
gražiai apsirikta!

Antroj gatvės pusėj nuo mano buto randasi riestainių kepykla, kurioje 
parduodami ir dienraščiai. Kiekvieną rytą ten užeinu nusipirkti dienraštį ir kokį 
riestainį. Vieną rytą nustebau pamačius taupomą dėžutę, ant kurios buvo nupiešta 
skautiška lelija, o apačioj parašyta, kad renkamos aukos padėti vietos ugniagesiams 
nusipirkti naują pirmos pagalbos mašiną. Išeidama iš kepyklos sutikau du ugniagesius 
atėjusius nusipirkti pusryčius; jų būstinė netoli - sekančiam bloke. Vienas jų, 
rodydamas į dėžutę ir sako:”Tai mano sūnus čia sugalvojo..,” Paklausiau jį kodėl 
kraipo galvą, juk tai graži mintis. O kokio amžiaus sūnus? Atsakė, kad paauglys - 
“Eagle scout”. Jis su savo skiltimi, kuriai priklauso ir aplinkinių miestelių Eagle 
skautai, nutarė padėti ugniagesiams sukelti lėšas. “Tik kažin kiek metų tai užtruks...”, 
paabejojo tėvas.

Tačiau tuoj pradėjo jauni skautai rodyti savo išmonę. Visur - bankuose, 
bibliotekoje, krautuvėse atsirado dėžutė su lelija. Ogi ir tie jaunuoliai nesnaudė. 
Pagaminę plakatus siūlė įvairius patarnavimus - nupjauti žolę, krūmus apkarpyti, 
tvoras ar garažus perdažyti, šaligatvius šluoti. Kur tik rado, surinko skardines ir 
butelius, ir pristatė į “recycling” būstines.

Prie progos, sutikus kurį iš ugniagesių, vis užklausdavau kaip tiems skautams 
sekasi. Nors ir abejingu veidu, bet jau su šypsena išgirdau, kad pažiūrėsim, kai ateis
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Liepos Ketvirtoji. Tada po parado miestelyje bus pinigų įteikimas. O iki liepos dar 
turi visa žiema praeiti... Sako tėvas - “gal bekasdami sniegą vaikai ir sukrapštys 
pora šimtų...”

Praėjo žiema, atėjo 2007-ųjų pavasaris ir lauktoji Nepriklausomybės šventė 
- Liepos 4-oji. Prasideda paradas, skautai, gražiai uniformuoti, neša priekyje 
vėliavą. Suėjus i parką, miestelio gyventojai nustebo tvarkingai sustatytais stalais ir 
čia pat jau priejuostėmis pasipuošusiais, ant galvų virėjų kepures užsidėjusiais 
skautais. Jie jau kepė dešreles, šonkauliukus, siūlė šaltus gėrimus.

Po burmistro kalbos, miestelio organizacijos įteikė savas dovanas, o po jų, 
su čekiu rankose, prisiartino skautai. Buvo didelis nustebimas, kai gaisrinės 
viršininkas perskaitė gautą sumą - 1,679.00 doleriai! Eagle skautų surinkti bei 
uždirbti per nepilnus metus!! Žmonės gausiai plojo, o turbūt labiausiai džiaugėsi 
skauto tėvas - ugniagesys. Va, kaip parodytas skautiškas apsukrumas. O mūsų East 
Rockaway miestelis didžiuojas naujutėle pirmos pagalbos mašina!

*
Prie sesės Birutės straipsnio pridedame dar kelias mintis apie “Skautas naudingas 
ir padeda artimiesiems”.
j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus atsiuntė iš Australijos iškarpą iš “Tėviškės Aidų” Nr 23, 
2007.11.21. Rašo Antanas Kramilius OAM:

“Sekmadienį, lapkričio 4 d. minėjome mūsų mirusius. Pamaldose dalyvavo 
mūsų Skautai, uniformose su savo vėliava ir vadovais. Kaip miela ir gražu! Po 
pamaldų, kartu su skautais aplankėme kapus. Kur buvo dauguma mūsų 
bendruomenes narių, kurių giminės guli žolėmis apaugusiuose kapuose?
Sekmadienį gražus oras. Saulė raitosi pažemėje. Kapuose švaru. Nėra ir lapų krūvų, 
kurios pūpsojo prieš dvi dienas.

Gi šeštadienį nei šunelis nekišo nosies laukan. Lauke lynojo ir pūtė žvarbus 
vėjas. Kur mūsų skautai? Jie - maži ir dideli, šlapi tvarko lietuvių kapus. Ir jūsų 
giminių kapus. Salia kapų sukrauta didžiulė krūva maišų. Mažiausia 50 jų su lapais 
ir šiukšlėmis iš mūsų kapų.

Kaip rasti tinkamą padėkos žodį mūsų darbštuoliams skautams, 
atlikusiems tokį šventą ir sunkų darbą?”

*
Skaitykite šiame “Skautų aido” numeryje apie Washingtone gyvuojančią 
“Mindaugo” draugovę ir jų gerąjį darbelį - Kalėdinius sveikinimus Lietuvos kariams 
Afganistane.

*
Prieš pat užbaigiant ruošti šį “Skautų aido” numerį, atėjo internetu laiškelis: 

“...ryt, gruodžio 19 d. pradedame Betliejaus ugnies dalinimą Klaipėdos 
miestui. Pirmiausia nešime į ligonines, senelių namus, o jau po to, kelis vakarus iš 
eilės eisime, pasidalinę grupelėmis, į bažnyčias ir dalinsime visiems norintiems. Tai 
tokie skautiški darbai laukia mūsų iki švenčių. Sesė Žibutė.”

*
Gruodžio 8 d. “Nerijos” tunto, Lemont, ILjūrų skautės aplankė Holy Family Villa 
senelių namų gyventojus, jiems dainavo ir giedojo. Skautes lydėjo j.ps. Onutė 
Savickienė. “Nerijos” tunto tuntininkė yra j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta.

*
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Aitvarų Statymas
Andrius Tamulis

Teisybė - galima aitvarą pigiai pirkti, bet daug smagiau 
ir skautiškiau yra ji pačiam pasidaryti. Kiekvienas 
skautas gali daryti aitvarus , net vilkiukai ir paukštytės. 
Tradicinis aitvaras yra deimanto formos, sustatytas iš 
pagalių, popierio ir virvės/siūlo.

Pradedam su pagaliais. Abu pagaliai - statusis ir 
skersinis - maždaug vienodo ilgio. Status gali būti 
tuputj ilgesnis. Storumas - maždaug ketvirtadalis inčo, 
ar truputį daugiau, bet nedaug mažiau. Svarbu, kokius 
gali surasti.

Pagaliai gali būti betkokio ilgio. Su trumpesniais - 
mažiau dviejų-trijų pėdų - lengviau statyti, ypač 
mažiesiems. Anaip, didesnio dydžio aitvarai geriau 
skrenda - jie turi daugiau pločio, geriau gaudo vėją. 
Nuotraukoj matome tris poras pagalių, kurios tinka 
aitvarų darymui.

Nutark akimi, kur skersinis pagalys kris ant stačiojo. 
Jeigu reikia matuoti, tai skersinis kris maždaug 
penktadali nuo stačiojo viršaus. Skersinis, aišku, turi 
būti kirstas per puse stačio. Čia geriau matuoti ne akimi 
o matuokle.

Nubrėžk linijas, kur du pagaliai kerta viens kitą ir ten 
Įpjauk negiliai su pjūklu (j vidutinę pusę nuo linijų!) 
Tada iškrapštyk medžio gabalėlį iš tarp įpjovimų.

Irgi reikia truputį įpjauti pagalių galus - čia vėliau gulės 
virvutė, aplink kurią bus užlipintas popierius. 
Jaunesniems skautams sukiau einasi su pjūklu - jiem 
reikai daugiau pagalbos.
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Sudėk pagalius ir truputį klijų. Klijai gali būti paprasti 
balti klijai, arba, jeigu norite, staliaus klijai (carpenter’s 
glue). Tada reikia surišti sankryžą. Pradėk šį pionerijos 
darbelį su medkirčio kilpa, tada vesk tolyn, kaip 
kryžmeninį surišimą. Bet nerišk gražiai - virvę prie 
virvės, dėk virvę ant virvės. Neužbaig su posūkiais 
aplink virvę, ir ne su piemenų - tik keliomis 
puskilpėmis.

Tuo pačiu, apvyniok pagalių galus, kad jie neskiltų.

Ir tada visus mazgus apliek klijais, kad laikytųsi ir, kad 
vilkiukam būtų smagiau. Atsiminkit - vaškinis 
popierius padės, kad aitvarai neprisiklijuotų prie stalų ir 
grindų.

Tuo pačiu, reikia stataus pagalio apačioje pragręžti 
skylę, kur vėliau pririšit aitvaro uodegą. Draugininkas 
namie gali tą padaryti vilkiukam/paukštytėm, bet 
vyresni gali patys gręžti.

Čia užteks vienai sueigai. Per savaitę klijai išdžius ir 
tada statyba gali tęstis.

Apsupk aitvarą virve. Įrišk į vieną virvės galą kilpą, 
apvesk virvę aplink visą aitvarą ir pririšk. Tada padėk 
aitvarą ant popieriaus, ir apibrėžk. Nubrėžk liniją vieną 
inčą nuo virvės, tik prie pagalių galų nubrėžk stačią 
liniją, kad galėtum perlenkti popierių. Išklijuok 
perlenkimą, ir vėl savaitės pertrauka kol klijai džiūsta.
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Paskutinė savaitė - praplėšk dvi skylutes ir pririšk 
apynasrį. Pririšk kilpą pro tą skylutę, apačioje stataus 
pagaliuko ir prie kilpos pririšk uodegą. Dėl uodegos 
ilgio ir svorio 
nesirūpink - 
jeigu skraidant 
vėjo neužtenka ir 
aitvaras nekyla - 
nukirpk nuo 
uodegos truputį; 
jeigu aitvaras 
sukasi ratais ir 
nesilaiko stačiai - 
pririšk daugiau.

Dabar tik reikia 
virvės/stipraus 
siūlo ir vėjo! O 
jeigu sueigą metu 
lyja, tai skautai 
gali aitvarus 
dažyti.

VADOVŲ PRISIMINIMUOSE...
Dar iš 1968 m. Tautinės stovyklos...

Aš norėčiau pratęsti ir užbaigti sesės Lilės Milukienės 
aprašymą “Vadovų prisiminimuose” apie mūsų ilgą ir 
netikėtą žygį iš iškylos, kuris buvo išspausdintas “Skautų 
aido” Rugsėjo-spalio numeryje, 2007 m.

Aš (Irena Jankauskienė), Lilė Milukienė ir Raminta 
Molienė po ilgos 9 mylių kelionės priėjome stovyklą, kur, 
kaip Lilė minėjo, nutrūko mūsų siūlas.

Stovyklos vadija, žinodama, kad mes ateinam, laukė 
prie vartų. Ten, kaip ir visur kitur miške, buvo daug 
nukirstų medžių ir kelmų. Prie trijų kelmų buvo padėta po 
dubenį vandens. Su paslaugiųjų brolių vyčių pagalba šiaip 
taip prie jų priėjom ir panėrėm kojas į vandenį.

Jei kas nori žinoti ką reiškia šioje žemėje apturėti rojų, 
patariu visiems pamerkti skaudamas, išvargusias kojas į 
šaltą, šaltą šaltinio vandenį.

Nebeatsimenu, kaip atsiradome savo palapinėse ir 
savo lovose. Tačiau žinau, kad mes trys padarėm taip, kaip 
buvom susitarusios.

Kai stovyklautojai pradėjo žygiuoti vėliavų nuleidimui, 
užsivilkome uniformas ir palengvėle nuslinkome link 
aikštės, kur prisijungėme prie savo vienetų.

Buvo malonu išgirsti, kad stovyklautojai įvertino šią 
mūsų nepramatytą kelionę.

Sesė Irena

PS. Kadangi nemaniau, kad reikės taip toli eiti, 
neturėjau tinkamų batų ir, grįžus namo, tikėkite manimi, 
pūsles kentėjau tris savaites.

Neprašytas svečias
Brolio Kazio įdomus rašinys “Meškos, mitai ir kitos 

pasakos” 2007 m. rugsėjo-spalio “Skautų aide” man 
priminė ir mūsų šeimos “susitikimą” su rudąja “grizzly” 
meška tame pačiame Glacier National Park, Montana 
valstijoje.

Mes žinojom, kad čia stovyklaudami ir iškylaudami 
kiekvienu momentu galime susidurti su “grizzly” meška, 
bet laikėmės visų parko nurodymų bei taisyklių ir jautėmės 
pusėtinai saugiai. Iškylose vaikščiojom garsiau nei 
paprastai kalbėdami, rankomis suplodami, lazdomis žemę 
padaužydami - tuomi skelbdami savo buvimą. Kuprinėse 
maisto nesinešiojom, palapinėj jokių maisto produktų ar ko 
nors kvepiančio nelaikėm. Ypač saugiai pasijutom, kai 
netoliese įsikūrė stovyklautojai su dviem didžiuliais 
šunimis.

Bet dar tą pačią naktį, vos suspėjus įmigti, išgirdom 
sausų medžio šakų traškėjimą ir kitoj palapinės plonyčio 
brezento sienos pusėje, prie pat mūsų ausų, kažkokio 
laukinio gyvulio stiprų uostymo ir alsavimo garsą. 
Sustingom iš baimės... Pas mus atsilankė “grizzly”! Bet, 
kodėl gi neloja šunys?

Staiga visa stovyklavietė nušvito stiprių prožektorių 
šviesoje ir pasigirdo pakelti vyriški balsai. Išdrįsome iškišti
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galvas pro palapinės angą. Netrukus parko rangovai 
(rangers) tinklų pagalba sugavo didelę “grizzly” ir išgabeno 
ją toli už stovyklavietės ribų, kad daugiau nebegrįžtų (?)

Išaušus rytui, pasiteiravom kaimynų stovyklautojų, 
kas atsitiko, kad jų šunys netik nelojo, bet net neamtelėjo? 
Pasirodo, kad prieš keletą naktų, kitoje stovyklavietėje jie 
buvo susitikę su kita “grizzly” meška ir tapo “pamokyti”...

Vėliau, Afrikoje, taipogi nakvojome brezento 
palapinėse, bet nakties metu visuomet degindavome 
fakelus. Laukiniai žvėrys ugnies labai bijo.

Sesė Ritonė

Labai seniai Argentinoje
Išdrįsiu ir aš pasidalinti vadovės prisiminimu iš senų 

laikų Argentinoje, Pietų Amerikoje.
Lietuvius skautus Buenos Aires priemiestyje - 

Avellanedoje 1949 m. įkūrė s. Viktoras Lesniauskas ir. 
sl.Vytautas Namikas. Brolis Viktoras, buvęs karininku taip 

pat ir skautų vadovu Lietuvoje, labai sumaniai, draugiškai 
ir tvarkingai vadovavo “Pirmai skautų,-čių draugovei 
Argentinoje”. Steigimo sueigoje įstojome draugovėn visi 
skautavę Vokietijoje ir labai greitai į mūsų gretas jungėsi 
čiabuvių lietuvių vaikai. Jie gi - pietiečiai. Šoka tango, 
passo doble, o suktinį... atsiklaupėm ir nutvėrę kojas 
mokėm “lietuvišką” žingsnį. Visi iš jų kalbėjo lietuviškai! 
Jokio vargo. Net ir dainas tuoj traukė kaip mes.

Buvau skaučių vadove. Kokia čia skautybė be 
iškylos. Vienos sesės tėveliai leido pasinaudoti jų vasarviete 
prie upelio. Traukiniu visa skiltis nuvykom, apsistojom ir 
žiūriu, kad mano sesės ir verda, ir kepa geriau už jų vadovę 
(išgelbėjo nuo bado...).

Pavakary einam visos prie upelio. Mano sesės tik 
pliumpt! į vandenį, perplaukė kiton pusėn ir žygiuoja 
dainuodamos. Aš gi - plaukti nemoku... Šaukiu, kiek galiu, 
kad sugrįžtų. Tuo momentu supratau ir iki dabar atsimenu 
ką turėjo jausti višta ančiukus išperėjusi...

Sesė Alė

PAŠTO DĖŽUTĖ

Jei šis trumpas aprašymas Jums tiks, 
prašau spausdinti “Skautų aide”. Iš 
anksto dėkoju. “Skautų aidui” paremti 
siunčiu auką ir linkiu, kad Geroji 
Apvaizda ir toliau duotų Jums kan
trybės ir pasišventimo tęsti šį darbą.

s. Irena Jankauskienė, 
Germantown, MD

Siunčiu “Skautų aidui” žiupsnelį savo 
prisiminimų. Kiek daug, mūsų sesėms 
ir broliams skautaujant ir 
stovyklaujant, įvyksta visokių pokštų 
ir nuotykių!

Kaip būtų įdomu apie juos skai
tyti, jei tik jie sutiktų su visais pasi
dalinti...

Sesė Ritonė, 
Lemont, IL

Džiaugsme ar liūdesyje skautai sugeba 
būti drauge. Aš jaučiau skautų bendra
darbiavimą mano mielos žmonos 
Irenos kelionėje į Amžinybę. Tų jaus
mų nesugebėtume nusakyti. “Skautų 
aidas” visa tai apjungia gyvenimiškai.

Broliškai,
Skautas vytis Algis Regis,

Chicago, IL

Gerbdamas Tamstos kilnius darbus ir 
siekius, džiaugsmo kupina širdimi as
meniškai ir Europos rajono skautijos 
vardu, sveikinu “Skautų aido” redak
ciją, administraciją, rėmėjus, skaity

tojus, seses ir brolius išeivijoje ir Tė
vynėje Lietuvoje.

Linkiu nuotaikingų šv. Kalėdų, 
laiminu ir sėkmingų Naujųjų metų ir 
ištikimo atsidavimo Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Išlydėtiems tyliai lenkiu savo Gal
vą...

Brolis Juozas Maslauskas,
Anglija.

ES. priedo - Karalienės “paveikslėlis”

Gruodžio pradžioje lankiau Wilderness 
First Aid pamokas ir noriu paraginti 
seses ir brolius lankyti šiuos kursus. 
Ypač tuos, kurie veda skautus į ilges
nes arba sunkesnes iškylas toliau nuo 
civilizacijos.

Mano kursas tęsėsi visą šešta
dienio dieną ir beveik visą sekmadienį. 
Truputį daugiau negu pusę laiko pra
leidome klasėje klausydami paskaitų, o 
kitą dalį praleidome miške atlikdami 
pratimus - šaltyje, sutemus, net lietui 
lyjant.

Buvo viena iš geriausių mokyklų! 
Labai daug išmokau apie sužeistojo 
priežiūrą. Gamtoje reikia elgtis kitaip 
negu mieste. Vienas iš pagrindinių 
skirtumų yra, kad gamtoje smarkiai 
sužeistą gal reikės prižiūrėti valandų 
valandas iki kol atsiras pagalba.

Aš lankiau šią mokyklą 
http://wfa.net

Yra daugiau panašių mokyklų.

Search for “Wilderness First Aid 
YOURCITY”

Brolis Tomas D.,
Alexandria,VA

Labai ačiū už “Skautų aidą”. Ypač šis 
nr. 6 kanadiečiams labai malonus 
skaityti, nes aiškiai parodo mūsų 
jaunatvišką ir energingą skautišką 
veiklą ir ypatingai gerus vadovus.

Gal, kad laikai keičiasi, o gal tik 
man taip atrodo, bet jaučiu lyg skautų 
laikraštėlis pasidarė įdomesnis. Linkiu 
jums ištvermės ir nenuilstamos 
kantrybės ir sveikatos visuose jūsų 
darbuose.

Su geriausiais linkėjimais ir geru 
vėju!

Sesė Elena N., 
Toronto, ON

Siunčiu nuotrauką ir aprašymą apie 
mano dėdę prel. Juozą Prunskį. Gimė 
1907. 12.22., tad šį gruodžio mėn. yra 
jo 100 m. jubiliejus. Aš žinau, jis labai 
gerbė skautų organizaciją ir rėmė ją. 
Gal galėtumėt jį prisiminti savo 
laikraštyje.

Taip pat jis man davė knygutę, 
matyt jo suruošta... yra St. Ylos (kuris 
gimė 1908, tad tuoj irgi švęsim 100 m. 
jubiliejų) skautų maldos. Gal kam 
įdomu...

Dalia Sadauskienė
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