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DIEVUI-TĖVYNEI - ARTIMUI
v.s. Sofija Jelionienė

Šie trys žodžiai, tariami duodamo įžodžio metu, sudaro visą skautybės prasmę, kuri yra labai gili. Tai 
ne tik atmintinai išmokti ir ištarti žodžiai, tai - gairė visam jauno žmogaus gyvenimo keliui. Ir ne 
vien jauno. Sykį pasižadėjęs šiems skautiškiems idealams tarnauti jaunuolis, vėliau tapęs subrendu
siu, o dar vėliau ir senyvo amžiaus sulaukęs, jais grindžia visą savo gyvenimą, nes skautybė - pati 
didžiausia sveiko charakterio mokykla. Nuo pat mažens ją išėjęs iš įpratimo (vėliau ir iš įsitikinimo), 
tuo vadovaujasi visada.

Skautybė-tarnystė pirmiausia Dievui, nes Jis vienintelis yra mūsų jėga ir stiprybė. Jį išpažin
dami, tampame Jo ištikimais vaikais. Taip savaime yra padedami žmogaus gyvenimo pamatai.

Tarnavimas tėvynei - mūsų gyvenamuoju laiku sunkiau įsisąmoninama samprata. Tai dėl to, 
kad didžioji mūsų lietuviškos skautijos dalis, t.y. jaunesnioji karta, yra gimę ne Lietuvoje. Kai kurie 
priklauso jų gyvenamojo krašto skautų,-čių organizacijai. Tačiau tai visai netrukdo jiems priklausyti 
Lietuvių skautų sąjungai. Gali būti, kad čia lygiai smagu ir malonu skautauti. Galbūt net dar įdomiau, 
nes išmokstama lietuviškų tradicijų, papročių, dainų, Lietuvos istorijos ir geografijos. Tai labai 
džiugina jų tėvelius. Taip dabar skautauja jau net ketvirtos kartos lietuviai skautai.

Tarnavimas artimui, tiksliau, pagalba artimui yra esminė skautybės žymė. Čia nereikalau
jama atlikti kažkokių ypatingų, herojiškų darbų. Gana atlikti tai, ką kiekvieno jėgos leidžia, o progų 
tam - netrūksta. Padėti galima ir žmonėms, ir gyvūnėliams, atsidūrusiems bėdoje, nes pagalba, kad 
ir nereikalaujanti didelių pastangų, nelaimėliui tuo metu gali būti labai svarbi. Kiekvienas kasdieni
nis gerasis darbelis, kurį įžodžio metu pasižadėjai atlikti, primins tau apie tavo pareigą, kai žvilgtelėsi 
į savo kaklaryšio užmegstą mazgelį. O atlikęs jį, lengva širdžia užbaigsi dieną.

Savo skautišką pareigą atlikę, ir patys pasijuntame pakiliau, nes kas ieško laimės kitiems, 
visada ją randa sau.

Angelai Sargai
(Spalio 2)

Vakaras ateina, vakaras ramus,
Grįžta darbo žmonės, paukščiai į lizdus, 
Saulė debesėliuos slepiasi šilta, 
Nuplaukė ir dingo dar viena diena.

Ar meldeis už priešą piktą tarp piktų?
Ar tikrai geresnė už tą priešą tu? 
Ar tiktai skubėjai, nematei gėlės, 
Ir neliko laiko melstis iš širdies?

Angelo Globėjo suglausti sparnai: 
“Ar tu šiandien gero ką nors padarei? 
Ašarą nušluostei, priglaudei glėbin? 
Paskleidei ramybę iš širdies širdin?

Jei šią nakt pakviestų Dievas pas save, 
Ar su meile eitum ir ramia dvasia?
Ar nešauktų lupos - Dieve, dar nejau,
Aš šios žemės dulkė sau tegyvenau?!!”

Sesė Rita
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Mielos Sesės,
Rudens dovana
Kiekvienas metų laikotarpis su savimi atsineša 
savotišką nuotaiką, naujus užsiėmimus, apeigas ir 
šventes. Šiaurės pusrutulyje rugsėjo bei spalio mėne
siais vasara jau yra užsibaigusi, šilti orai atvėsę ir 
dienos vis trumpėja. Skautų stovyklos ir vasaros 
atostogos belieka malonūs prisiminimai ir mes 
žengiame per rudens slenkstį į sueigas, darbus bei 
mokslus.
Kartais rudens drumzlinos dienos paveikia nuotaiką ir 
mintys sukasi apie ateinančius šalčius ir lietų, apie 
nenorą grįžti mokyklon ar į darbą. Kaip puiku, kad 
skautybės gyvenimo takas mus moko nesiskųsti, 
palaikyti pozityvią galvoseną ir stebėti, kad tas priežo- 
dinis puodukas yra pusiau pilnas, o ne pusiau tuščias. 
O ką tame puoduke galime matyti? Rudenį - žėrintį 
brangakmenių ryškumu. Dangaus safyro mėlynumą, 
medžių lapus linksmai degančius rubinų raudonumu, 
serdoliko oranžine ar topazo geltona spalva. Gamtą — 
lyg pasipuošusią didžiulei puotai.
Puikios rudens spalvos yra dovana. Mėlynos spalvos 
reikšmė yra taika bei ramybė, raudonos - susijaudini
mas bei energingumas, oranžinės - balansas bei 
padrąsinimas, o geltonos spalvos reikšmė yra laimė, 
džiaugsmas ir viltis.
Su Dievulio palaima linksmai ženkime į rudens naujus 

darbus. Su įsijautimu apimkime naujas patirtis. Drąsiai 
priimkime naujus iššūkius. Nenustokime vilties. 
Tikėkimės gerų dienų ir geros sėkmės visuose 
užsiėmimuose, nepaisant ar skautavime, moksle, darbe 
ar kasdieniniame gyvenime.
Skautė linksma, susivaldo ir nenustoja vilties. Linkiu 
jums mėlynų, raudonų, oranžinių ir geltonų dienų!

s.fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
Vyriausia Skautininkė ir Seserijos Vadė

LSS TARYBOS PIRMUOS PRANEŠIMAI
Vyriausios Skautininkės s.fil. Rūtos Baltaduonytės- 
Lenion įsakymu Nr. 7 (2009 m. liepos 2 d.) “Nerijos” 
tunto tuntininkė j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta, jai pačiai 
prašant, atleista iš pareigų.
Nuo 2009 m. liepos 19 d. “Nerijos” tunto tuntininkė 
skiriama j.s. Laura Lapinskienė.
Įsakymu Nr. 11 (2009 m. rugpjūčio 27 d.) su Brolijos 
vado s.fil. Tomo Dundzilos pritarimu, “Lituanicos” 
tunto tuntininkas s.v.ps.fil. Linas Paužuolis, jam 
pačiam prašant, atleidžiamas iš pareigų.
“Lituanicos” tunto tuntininku nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. 
skiriamas s.v.v.s. Edis Leipus.
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Šiais metais Romuvoje 
skautininkės įžodį davė trys 
“Šatrijos ” tunto sesės.
Jas sveikino įžodyje 
dalyvavusios skautininkės - 
Dana Riškienė, 
Elzė Simonavičienė, 
Vyr. Skautininkė
Rūta Baltaduonytė-Lemon,
Julija Valiulytė,
Ramunė Jonušonytė,
Kristina Yčaitė, 
“Šatrijos’’ tunto tuntininkė 
Indrė Paškauskienė, 
Vida Skilandžiūnienė, 
Judita Gabrienė,
Kristina Dambaraite-Janowicz 
ir Elena Namikienė.
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STOVYKLOMS PASIBAIGUS
Mielos Sesės ir Mieli Broliai,

Šią vasarą nemažas skaičius Sesių ir Brolių daly
vavo tuntų vasaros stovyklose. Stovyklų programos 
buvo įvairios, bet svarbiausia, kad buvo proga mūsų 
jaunimui įsigyti naujų specialybių ir patyrimo laip
snių.

Rugpjūčio mėnesį Romuvos stovyklavietėje įvyko 
Gintaro ir Ąžuolo mokyklų stovykla. Brolis Romas 
Otto su vadovų lavinimo skiltimi paruošė įdomią 
programą, panašią į Miško Ženklo programą. 
Dalyvių skaičius buvo vienas iš didesnių 
Gintaro/Ąžuolo mokyklos stovyklose per pasku
tinius 10 metų. Sesės ir Broliai kursantai grįžo namo 
su dideliu entuziazmu ir tobulesne vadovavimo 
patirtimi. Linkiu dalyviams baigti savo uždavinius 
ir įsigyti Gintaro ir Ąžuolo mokyklos ženklą.

Mūsų skautiškoji veikla nesibaigia su vasaros 
stovykla. Jau prasidėjo tuntų sueigos. Brolija ir 
Seserija yra numatę porą suvažiavimų, kad skautai 
galėki daugiau pasitobulinti skautamokslyje bei susi
tikti su senais pažįstamais ir susipažinti su naujais 
sesėmis ir broliais.

Skiltininkų kursai: rugsėjo 18-20 dienomis, 
Dainavoje:

Skiltininkų kursai yra jaunų vadovų lavinimo 
sistemos dalis. Kursuose dalyviai dalyvaus skau
tiškuose užsiėmimuose, kuriuose gaus informaciją 
apie skautybės tikslus, skilties sistemą bei veiklos 
planavimą. Daugiau informacijos galite rasti 
www.skautai.net

Šiais metais baigiam atšvęsti “Skautų aido” 85 m. 
sukaktį. Daug kur stovyklose skautai rašė savo 
kūrinius “Skautų aidui” “Skautų aido” metus 
pradėjome Toronte, pagerbdami brolį Česlovą 
Senkevičių, vieną iš pirmųjų SA redaktorių, SA 
atsikūrus išeivijoje, Kanadoje.

Šiai progai yra paruoštas specialus metalinis žen
klas ir JAV pašto ženklas. Juos bus galima įsigyti 
rudenį. Sukaktuviniame vakare bus pagerbti buvę ir 
dabartinė SA redaktoriai. Šia proga Sąjunga yra 
paskelbusi Fotografijų konkursą, kurio laimėtojai 
bus paskelbti SA vakare. Daugiau informacijos bus 
vėliau skelbiama spaudoje.

Linkiu mūsų Vadovams sėkmės pradedant rudens 
skautiškas programas. Pasinaudokite proga ir 
pasiųskite savo seses ir brolius į ruošiamus suvaži
avimus rudenį.

Skautiškas AČIŪ visiems prisidedantiems prie 
vadovavimo ir skautiškos programos Sąjungos plot
mėje ir atskirose vietovėse. Jūsų visų darbas ir įnašas 
užtikrina Lietuvių skautų sąjungos ateitį.

Dirbkime visi ir toliau, tarnaudami Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Budėkime!

v.s.fil. Gintas Taoras 
LSS Tarybos Pirmininkas

“Ateities Pėdsakai”: spalio 16 - 18 dienomis, 
Bethel Park Retreat Center:

Vyr. skaučių, gintarių, skautų vyčių ir jūrų budžių 
suvažiavimas Bridgman, MI (arti Union Pier). 
Daugiau informacijos - www.skautai.net

Pirmijos, Tarybos, Seserijos ir Brolijos vadovų 
posėdžiai: lapkričio 13 - 14 dienomis, Lemont, 
IL, PLC:

Sąjungos vadovybės posėdžiai įvyks Pasaulio 
lietuvių centre. Bus svarstoma ateities planai bei 
pirmieji žingsniai dėl Jubiliejinės stovyklos 2013 
metais.

“Skautų aido” 85 metų Sukaktuvinis vakaras: 
lapkričio 14 d., 5:30 v.v. PLC, Lietuvių Fondo 
salėje:
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2009 m. STOVYKLŲ ŽENKLAI

Ąžuolo ir Gintaro mokyklų sukaktuvinės 
stovyklos ženklo autorė - 
ps. Vida Skilandžiūnienė

JAV Ramiojo vandenyno rajono 
“Eko-Bynas ” stovyklos ženklo 
autorė - “Palangos ” tunto tuntininkė 
vyr.sk. Audra Griciūtė.

“Gabijos” ir "Baltijos” tuntų, 
Detroite, “Bočių žemės ” stovyklos 
ženklo autorius s.v. Darius Rudis.

Chicagos tuntų “Vytis” stovyklos, 
Rakė, ženklo autorė - s.fil. Renata 
Borucki

•h s

Nerijos Juntos

JAV Atlanto rajono “Karalystės” stovyklos 
ženklo autorė - ps. Rita Štuopienė

“Nerijos” tunto “Odisėjos Švyturio" 
pastovyklės, Rakė, ženklo autorė - 
j.ps.jll. Vaiva Rimeikaitė

RUDUO/AUTUMN 2009
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ĄŽUOLO IR GINTARO VADOVŲ MOKYKLŲ STOVYKLA

Ąžuolo ir Gintaro vadovų mokyklų kursantai ir vadovai Romuvoj, Kanadoje.

Švenčiant 50 metų sukaktį nuo Ąžuolo ir Gintaro 
vadovų mokyklų įsteigimo (1959 m.), gausi 
ĄVM/GVM stovykla įvyko š.m. rugpjūčio 1-8 d.d. 
Kanados rajono stovyklavietėje - Romuvoje.

Dalyvavo 17 sesių ir 14 brolių. Dauguma da-

Pavyzdingoji “Stumbrų ” skiltis: Mark Sungaila, 
Adomas Kuliešius, Vytas Šimkus, Andrew Moulton, 
Kostas Paliulis, Aleksas Jučas ir Vytautas Kasputis.

lyvių buvo iš Toronto ir Chicagos, ir po vieną iš 
Detroito, Los Angeles ir Bostono. Sudarytos keturios 
skiltys:
“Pavojingų papūgų” skiltis - Regina Ramanauskaitė 
(“Aušros vartai-Kernavė”, Chicago), Aurelija Saplytė 
(“Šatrija”, Toronto), Siga Lapinskaitė (“Nerija”, 
Chicago), Liana Jakubauskaitė (N, Ch.), Gina Sutkutė 
(N, Ch), Carina Ozers (AVK, Ch), Lia Aiello (Š, T), 
Daiva Paznėkaitė (Š, T), Raminta Petrauskaitė (S, T)

“Aštunkojų” skiltis - Diana Ramanauskaitė (AVK, 
Ch), Larisa Saplytė (Š, T), Veronika Sriubiškytė (Š, T), 
Rima Lintakaitė (AVK, Ch), Audra Stončiūtė (Š, T), 
Kristina Marijošiūtė (Š, T), Daina Kielaitė (N, Ch), 
Alicija Viktoraitė (AVK, Ch).
“Stumbrų” skiltis - Rimvydas Šoliūnas (“Lituanica”, 
Chicago), Tauras Norvaiša (“Žalgiris”, Boston), Tomas 
Dapšys (“Kalniškių”, Los Angeles), Danielius Kulesza 
(“Rambynas”, Toronto), Darius Šablinskas (R, T), Alex 
Aiello (R, T), Jonas Savickas (L, Ch).
“Šokančių žuvų” skiltis - Matas Sungaila (R, T), 

Vytautas Kasputis (“Baltija”, Detroit), Vytas Šimkus 
(R, T), Aleksas Jučas (L, Ch), Kostas Paliulis (R, T), 
Adomas Kuliešius (R, T), Andrew Moulton (R, T).
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“Aštunkojų ” skiltis: aukštai - Veronika Sriubiškytė, 
stovi - Diana Ramanauskaitė, Rima Lintakaitė, 
Daina Kielaitė; sėdi - Alicija Viktorą itė, Larisa Saplytė, 
Audra Stončiūtė, Kristina Marijošiūtė.

"Šokančių žuvų ” skiltis: Alex Aiello, Rimvydas Soli Tinas, 
Darius Šablinskas, Jonas Savickas, Danielius Kulesza, 
Tomas Dapšys, Tauras Norvaiša.

"Pavojingų papūgų ” skiltis: stovi -
Regina Ramanauskaitė, Raminta Petrauskaitė, 
Liana Jakubauskaitė, Gina Sutkutė, Carina Ozers; 
atsiklaupusios - Siga Lapinskaitė, Daiva Paznėkaitė, 
Aurelia Saplytė, Lia Aiello.

Stovyklai programa buvo paruošta pagal tarptautinės 
Miško Ženklo (Wood Badge, Part 11) mokyklos 
pavyzdį: 1 - stovyklaujama pagal skilčių sistemą; 
2 - skilties vadovybė keičiasi kasdieną, kiekvienas 
narys patiria vadovavimo atsakomybę; 3 - įvairių 
uždavinių atlikimas - visos skilties bendra atsakomybė; 
4 - aktyvios varžybos tarp skilčių; 5 - išklausomi 
pašnekesiai vadovavimo temomis.

Skilčių veikla buvo vertinama pagal nustatytas 
taisykles: 1 - skilties rajono/pastovyklės įsirengimas; 
2 - pareigingumas, puntualumas, darbas; 3 - kartu - 
kaip skiitis/vienetas; 4 - tvarkingumas; 5 - kūrybingu
mas (ekologijos, pionerijos užsiėmimuose)

Visos skiltys labai vienodai ir pajėgiai varžėsi, 
parodė daug kūrybingumo ir sugebėjimo dirbti 
vieningai, kaip skiltis. Varžybų rezultatai: broliai 
“Stumbrai” - 104 taškai, sesės “Aštunkojės” - 100, 
sesės “Pavojingos papūgos” - 99, broliai “Šokančios 
žuvys” - 90 taškų.
Kas nulėmė brolių “Stumbrų” laimėjimą? Jų didelis 
kūrybingumas ir pasiryžimas laimėti skilčiai. Jie visus 
pionerijos varžybose uždavinius, sausumoj ir vandeny, 
atliko naudodami medžiagą iš savo pastovyklės 
įrengimų. Pavyzdžiui - plaustui panaudojo pastovyklės 
stalą, karietai - virtuvės uždangų ramsčius. Po bendrų 
rungtynių sausumoje, “Stumbras” nugalėjo stovyklos 
štabą ir tapo Ąžuolo ir Gintaro mokyklų 2009 metų 
visuotiniais meistrais.

Po stovyklos kursantai turės atlikti baigiamąją 
2009 m. stovyklos programos dalį - įsijungti į aktyvią 
veikią savo vienetuose ir Ąžuolo ir Gintaro vadovų 
mokykloje gautą patirtį panaudoti savo skiltyse ir 
draugovėse.
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“Šokančių žuvų ” serenada stovyklos viršininkui.

Stovyklos vadovybė.

Pagrindinis štabas buvo sudarytas iš Kanados 
rajono lavinimo skilties narių, kurie aktyviai dalyvavo 
šios stovyklos programos planavime ir pravedime, 
stovykloje eidami instruktorių pareigas. Visiems štabo 
nariams reiškiu skautišką padėką už jų pasiaukojimą ir 
darbą ruošiant šią vadovų mokyklos stovyklą. Jie yra 
pavyzdys mūsų jaunesniems vadovams. Ypatingas ačiū 
broliui Arūnui už jo kantrybę ir įsipareigojimą stovyklą 
administruojant.

Ąžuolo ir Gintaro mokyklos stovyklos instruk
toriai: v.s.fil. Arūnas Dailydė, ps. Vida Skilandžiūnienė, 
ps. Gailius Senkus, ps. Mindaugas Leknickas, ps. 
Ričardas Kalendra, v.s.fil. Donatas Ramanauskas.

Brolis Donatas atvyko iš Chicagos vadovauti ir 
mokyti, kaip reikia dirbti su prityrusiais skautais. Tap 
pat jis pravedė smulkiosios pionerijos projektų 
užsiėmimus. Skautiškas ačiū, broli Donatai!

Skilčių patarėjai: vyr.sk. Asia Skilandžiūnaitė, 
s.v. Kazys Šoliūnas, s.v. Aras Ruslys, vyr.sk. Krista 
Plačaitė, s.v. Rolandas Bartninkas.

Sesė Krista ir brolis Kazys atvyko iš Chicagos 
ir daug prisidėjo prie šios stovyklos sėkmės įgyvendi
nant parogramas. Skautiškas ačiū sesei Kristai ir broliui 
Kaziui. Linkiu sėkmės jiems ir toliau mūsų skautybės 
lavinimo darbuose.

Ūkio skyrius. Jau antrą kartą labai sėkmingai 
stovyklos ūkio skyriui vadovavo ps. Indrė ir Raimundas 
Paškauskai. Jų sūnus s.v. Linas šioj stovykloj ėjo 
komendanto pareigas. Nuoširdus skautiškas ačiū 
Paškauskų šeimai už jų didelę pagalbą mūsų mokyklai.

Kursantų registraciją į stovyklą labai 
sąžiningai atliko v.s.fil. Romas Rupinskas (JAV) ir 
v.s.fil. Algis Simonavičius (Kanadai). Abiems nuošir
dus ačiū.

Užbaigus šią vadovams stovyklą, noriu pasi
dalinti pora bendrų minčių.

Žinau ir suprantu mūsų norą paruošti ir per
duoti mūsų organizacijos vadovavimo atsakomybę 
sekančioms kartoms. Esu dalyvavęs daugelyje 
Ąžuolo/Gintaro stovyklų ir pastebėjau, kad jaunieji 
skilčių patarėjai ar komendantai nėra paruošti tokioms 
pareigoms. Jie labai greitai tampa kursantų draugais, 
bet ne patarėjais, kurių yra kita atsakomybė.

“Stumbrų ” skiltis laimėjo visas pionerijos bei skilčių 
varžybas.

Beveik kiekvienoj Ąžuolo ir Gintaro mokyklų 
stovykloj iš pradžių girdėjau kursantų skundą, kad 
“dienotvarkė yra perkrauta, nėra laiko poilsiui ar 
pabendravimui”. Baigiantis stovyklai, žiūrėk, prieina 
kuris ir sako, kad “šitoj stovykloj išmokau, kaip savo 
laiką tvarkyti...!” Juo mūsų stovyklose bus mažiau 
laiko nieko nedaryti, tuo daugiau bus padaryta. Labai 
siūlyčiau grįžti prie stovyklavimo draugovėmis, ne tuntais.

Budžiu!
v.s. Romas R. Otto

Ąžuolo ir Gintaro mokyklų 2009 m. 
stovyklos viršininkas
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Visokias lenktynes teko įveikti Ąžuolo ir Gintaro 
vadovų stovykloje.
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Lenktynėms pasiruoši!

Ąžuolo ir Gintaro vadovų mokyklos 2009 m. stovyklos vadovai: sėdi — Linas Paskųs, Donatas Ramanauskas, Vida 
Skilandžiūnienė, Asia Skilandžiūnaitė^ Krista Plačaitė; stovi - Romas Otto, Indrė Paškauskienė, Raimundas 
Paškauskas, Arūnas Dailydė, Kazys Soliūnas, Gailius Senkus, Ron Bartninkas, Aras Ruslys, Mindaugas Leknickas.

(Skilčių portretai - v.s.fil. Arūno Dailydės)
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VYČIŲ TRADICINĖ

Girdžiu ne syk balsą, klausyk! 
Nors tu ir viens, būk kaipo pliens! 
Kovok, kariauk, nelaisvę griauk, 
Ženk vis pirmyn, aukštyn, aukštyn!

Šventi darbai, eime draugai, 
Reikia skubėt, pradėt krutėt; 
Šelpti vargšus, šviesti mažus - 
Tai mūs darbai, tai reikalai.

Tėvynė klaus, pareikalaus
Tavęs, brolyt, reiks atsakyt: 
Kodėl gerai jai nedarai, 
Ką tu į tai, ką tu į tai?

Skautų vyčių ženklas ir Tradicinės dainos žodžių 
punktelis ant granito akmens Rambyno 
stovyklavietėje, Kalifornijoje.

SKAUTO VYČIO ŽENKLIUKAS Nuotr. v.s.fil. Albino Seko

Ištrauka iš Brolijos vado laiško:
Kartą buvau paklaustas ką simbolizuoja skautų 

vyčių ženklelis, koks jis yra.
Peržiūrėjęs kitų tautų skautų vyčių 

(rover) ženklus, nepastebėjau bendrų bruožų, 
išskyrus skautų lelijėlės. Neturėdamas 
pirminių šaltinių apie lietuvių skautų vyčių 
ženkliuką, bandžiau išaiškinti ženkliuko 
reikšmę pagal heraldikos ypatybes. Pagal 
1968 m. išleistą knygelę “Skautas Vytis”, 
skautų vyčių ženklas yra “rombo for
mos stilizuota sidabrinė lelijėlė viole
tiniame fone.” Taigi:

Rombas - lygiagretainis, kurio 
visos kraštinės lygios. Kartais vadinamas 
deimantu arba “lozenge” anglų kalboje.

Deimantas yra kiečiausias natūralus 
mineralas. Pagal simboliką - skautas vytis turi būti 
kietas, tvirtas ir pan.

Skautų vyčių ženklas surištas su praeities rite
riais ar kariais, nes heraldikoje “lozenge” yra deimanto 
formos paveikslas, kuris randasi herbo skydu.

Sidabras - heraldikoje atstovauja baltą spalvą, 
kuri simbolizuoja grynumą. Taigi, skautas vytis turi būti 
grynas, tyras žmogus.

(Įdomu paminėti, kad Didžiosios Britanijos moneta 
“svaras”, angliškai “pound” arba “pound sterling”, sen

ovėje buvo vertas vieną svarą sidabro.)
Lelija - visame pasaulyje žinomas 

skautų ženklas. Trys lelijos lapai primena 
įžodžio pažadą tarnauti Dievui ir tėvynei, 
padėti artimui ir vykdyti skautų įstatus.

Violetinė spalva - heraldikoje parodo 
kilmingumą ir taurumą.

Iš šių bruožų susidaro geras vaizdas, 
koks turėtų būti skautas vytis. Jis - 

tvirto būdo, grynas, kilnus skautas.

Tyrinėdamas ženkliuko simboliką, priė
jau išvados, kad lietuvių skautų vyčių žen
kliukas yra nepaprastas, nes kitose šalyse 

ženkliukai labai panašūs į eilinį skautų žen
kliuką. Atrodo, kad tik mūsiškis išsiskiria iš visų 

kitų.
Neaišku ar dailininkas ženkliuką rūpestingai ir

sąmoningai suprojektavo, ar tai įvyko per atsitiktinumą. 
Kaip bebūtų, esame dėkingi ir džiaugiamės, kad 
paveldėjome tokį gražų, kūrybingą skautiška ženklą.

Tarnaukime!
prit.s.v. Tomas Diliui žila
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LOSANGELES

LOS ANGELES SKAUTŲ VYČIŲ TAKAS

Skautų vyčių paminklo plieniniai stulpai 
Rambyne, Kalifornijoje.

2005 metais Kalifornijos-lietuvių 
skautų Rambyno stovyklavietėje, 
netoli vėliavų aikštės, buvo 
pašventintas naujas paminklas 
pagerbti ir prisiminti mirusius 
brolius skautus vyčius, kurie 
vadovavo Ramiojo vandenyno ra
jono skautams, mylėjo juos ir mūsų 
stovyklavietę. Tarp šių iškeli
avusiųjų brolių yra vienas LSB 
Vyriausias skautininkas, rajono 
vadovai, skautų vyčių būrelio 
vadovai, tuntininkai, stovyklų 
viršininkai bei įvairių organizacijų 
vadovai.

Pagrindinio paminklo dalis yra šešiolika atskirų 
plieno stulpų su įrašytais vardais, pavardėmis, gimimo ir 
mirties metais. Netoliese ant trijų granito akmenų yra 
pritvirtintos trys bronzos lentos su skautų vyčių tradicinės 
dainos žodžiais. Prie paminklo pastatytas ąžuolo lentų suo
las su užrašu “Skautų vyčių takas”.

Paminklą suprojektavo ir statė s.v.ps. Rimas 
Stočkus, j.b. Donatas Empakeris ir s.v.v.s. Vytenis Vilkas, 
padedami skautų vyčių kandidatų.

Nuotr. Albino Seko

tas. Po šv. Mišių stovyklautojai ir 
svečiai susirinko prie skautų vyčių 
paminklo, kurį kun. Gintaras 
Vitkus S.1 (svečias iš Lietuvos, 
Kauno jėzuitų gimnazijos direkto
rius) pašventino pušies šakele ir per
skaitė atitinkamą maldą, v.s.fil. 
Vytenis Vilkas pakvietė gimines ir 
artimuosius uždegti žvakutes prie ju 
a.a. vardo stulpo. Apeigos užbaigtos 
30-čiai skautų vyčių sustojus aplink 
paminklą ir giedant “Ateina naktis”.

Paminkle atžymėti skautai 
vyčiai: Vytautas

Tamulaitis (1918-1964), Liūtas Grinius (1927-1989), 
Remigijus Vizgirdas (1932-1990), Vladas Pažiūra (1912- 
1991), Vaclovas Sviderskas (1908-1996), Juozas Pažėra 
(1918-1999), Algis Avižienis (1963-1998), Romas 
Venckus (1937-1998), Saulius Stančikas (1952-2003), 
Kęstas Uldukis (1957-2003), Algimantas Kazakevičius 
(1927-2004), Mykolas Naujokaitis (1915-2004), Jonas 
Navickas (1933-2004), Valentinas Varnas (1915-2004), 
Vytautas Vidugiris (1930-2004), Bronius Stančikas (1916- 
2005), Benediktas Vilimas (1910-1985), Algis Karalius

Ramiojo vandenyno rajono “Baltijos” stovyklos (1942-2003), Manfredas Prišmantas (1942-2003), Kazimie 
metu, Rambyne 2005 metais, paminklas buvo pašventin- ras Prišmantas (1920-2006).

s.v.v.s. fil. Vvtenis Vilkas

Nuotr. Albino Seko otsauių vyčių iraaicmes zoaziai
Kalifornijos granite. Nno(I. AJbįno Seko
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MAZGAI - 
PIONERIJA

Mazgai yra pionerijos pagrindas. 
Kiekvienas skautas turi mokėti rišti 
mazgus, nes tai yra visuomet ir 
visur naudinga. Nemokant rišti 
mazgų, pionerijos darbai ir stovyk
los įrengimai neįmanomi.

Mazgų ir visokių kilpų yra 
labai daug. Tačiau ne kiekvienas turi 
mokėti juos rišti tuč tuojau. Jau
niems skautams ir skautėms reikia 
tik kelių, o vyresniems būtina žinoti 
beveik visus. Surišti mazgą, atrodo, 
yra paprastas dalykas, gali bet kas ir Atlanto rajono 
bet kada. Tai yra netiesa, nes gali 
atsitikti, kad tavo gyvybė priklauso
nuo gerai ir tinkamai surišto mazgo. Yra teisingas ir 
neteisingas būdas kaip rišti mazgus. Skautas,-ė turi 
mokėti teisingiausius būdus.

Kada, kur ir kaip mokomės rišti mazgus? 
Išmokti rišti mazgus reikia tik kelių pagaliukų ir 
virvių. Jokiu būdu nenaudokite “špagato” (twine). 
Mazgus rišti galima pradėti ir jaunų šeimų stovyk
lose. Bet geriausia pradžia - vilkiukų, bebriukų, 
paukštyčių, ūdryčių skiltyse per jų sueigas. Šiai 
grupei reikia parinkti pagrindinius kelis mazgus ir 
išaiškinti kur ir kaip jie naudojami. Vienas iš 
mokymo būdų tai mazgų lenta. Ten gali būti 
parodyti dideli mazgai ir kaip jie rišami. Dalis suei
gos gali būti mazgų rišimo lenktynės.

Geltonšlipsiams ir kitam to amžiaus jau
nimui reikia žinoti daugiau mazgų ir kaip teisingai 
juos rišti. Šis užsiėmimas gali būti kiekvienos 
sueigos dalis. Tai yra pasiruošimas iškyloms ir 
stovykloms. Šiose grupėse jau pradedama galvoti, 
pasiruošti ir mokytis pionerijos uždaviniams.

'Karalystės ’’ stovykloje atydziai mokomės rišti mazgus. 
Nu o t r. iš stovyklos laikraštėlio “Žynys”.

Atsiliepkite! Vyriausybė suvažiavimuose ir subu
vimuose per pertraukas, nervų nuraminimui gali 
varžytis, kas greičiau ir geriau gali surišti bent tris 
mazgus. Visi kiti pasidalinkite savo patirtimi. Paro
dykite kitiems, kaip sumaniai ir įdomiai jūs prista
tote mazgų rišimą. Atsiųskite jūsų mazgų lentos 
fotografijas ir 1.1. Jokių prizų negausite, bet būsite 
paminėti, kad atsiliepė! ir dalyvavot.

Kas iššaukė šį straipsnelį? Pokalbiai su 
įvairių vadovų kursų dalyviais. Kursuose buvo 
pastebėta, kad ne visi moka paprastus ar pionerijos 
mazgus. Kaip atliktas pionerijos uždavinys sugriūna 
vedėjui papūtus ar atsisėdus... Taigi, vienetų 
vadovai, pagalvokite apie savo jaunesnių vadovų 
paruošimą ateičiai.

Didesnė dalis medžiagos šiam rašiniui 
paimta iš “Skautybės berniukams”, “Skautybė 
mergaitėms”, v.s.fil. kun. Antano Saulaičio knygos 
“Skautų užsiėmimai”. Knygą “Skautybė berniukams” 
galima įsigyti Brolijos ir Seserijos tiekimo skyriuose.

Prityrę skautai, skautai vyčiai ir visas jų 
amžiaus ir patyrimo jaunimas jau turi mokėti rišti 
mazgus užsimerkę ir visokiose sąlygose. Mažų 
pagaliukų jiems nebeužtenka. Jiems reikia parūpinti 
lazdų, jei to mokomasi viduje, o jei gamtoje, tai jau 
reikia parūpinti tinkamo medžio šakų ar kamienų. 
Šio amžiaus jaunimui varžybos yra būtinos. Per kiek 
laiko uždavinys atliktas, ar mazgas tvirtas ir tinka
mai surištas - nuspręs laimėtojus.

Iššūkis skaitytojams! Vieneto vadovai - skil- 
tininkai, draugininkai, tuntininkai, vietininkai ir vyr
iausybė - kada ir kaip mokote mazgų rišimą?

Brolis Kęstutis Ječitts
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IŠLYDĖTI...

“Verpstės” atsisveikina su sese 
Laima Luneckiene

m.v.s. Laima Luneckienė mirė 2009 
liepos 9 d., Chicago Ridge, IL.

Su sese Laima atsisveikinti 
“Verpsčių” būrelio sesės koplyčioje 
susirinko liepos 13 d. Būrelio vardu 
atsisveikino sesė Vida Rimienė: 
“Netekome pirmosios būrelio vadovės 
- Verpsčių Verpstės sesės Laimos 
Luneckienės. Mes buvome laimingos ir 
džiaugėmės turėdamos savo tarpe sesę 
Laimą. Niekad neužmiršim, kiek daug 
ji yra sudėjusi į mūsų skautiškąją tradi
cijų kraičio skrynią. Mes visuomet 
prisiminsim sesės Laimos nuoširdžius 
žodžius, gerus patarimus, malonius 
pokalbius”.

Sekė sesės Irenos Kerelienės 
atsisveikinimo žodis: “Dievas sutvėrė 
žmogų ir suteikėjam nemirtingą sielą.
Štai kodėl žmogus, savo širdimi grožį tikrai pažinęs, nešioja 
savyje amžinų idealų ilgesį. Ir žmogus tik tiek žmonijai yra 
gyvas, kol jo sielos gyvybę palaiko tikėjimas ir meilė. Tikėji
mas Dievu, meilė Jam ir per Jį savai Tautai ir žmogui.

Būtų sunku rasti trumpesnį ir aiškesnį šios 
žmogiškos paskirties apibūdinimą, kaip tas, kurį skautybės 
pagrindai! įdėjo jos įkūrėjas Lordas Baden-Powell, skir
damas skautą,-ę Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnybai.
Užbaigta ir tikra skautybė sukaupia tuos gyvenimo pa
grindus, kuriais remiasi žmogiškojo tobulumo ieškojimas.

Mūsų miela sesė Laima tikėjo ir iki paskutinio 
atodūsio gyveno pasirinktais skautybės idealais, savo 
rankose ir širdyje laikydama Dievo, Tėvynės ir Artimo 
meilės žibintą. Skautė nuo vaikystės dienų, ėjusi įvairias 
pareigas Seserijoje, viena iš “Kernavės” tunto ir “Verpsčių” 
būrelio įkūrėja.

Ne žodžiais, bet darbais ilgus metus budėjai, Sese 
Laima, skautybės idealų tarnyboj kantrumu, darbu, ryžtu ir 
pasišventimu.

Sakoma, kad tušti mirusiųjų gyrimai, jei jie gyvųjų 
nepaskatina mylėti iškeliavusiųjų ir sekti jų pėdomis. Tavo 
nuoširdumas, paprastumas, taiklus žodis, meilė artimui, 
nenustojanti vilties ir skleidžianti šilumą savo šeimos 
židinyje, bei skautiškoj sesių šeimoj, įpareigoja ir mus 
budėti.

Anapus kasmet didėja sesių gretos, čia 
žemėje, nors ir pildosi jos naujomis jė
gomis, tačiau sunku užpildyti tas spra
gas, kurias palieka iškeliavusios ten, iš 
kur jau nebesugrįžtama.

Jei sesė Laima galėtų dabar į mus 
prabilti, ji sakytų - “neliūdėkite 
manęs. Aš einu keliu, kurį Dievas man 
skyrė. Kai išgirdau Jo balsą, padaviau 
Jam savo ranką ir nuėjau su Juo. Aš ne
galėjau ilgiau pasilikti nei vienos 
dienos juoktis, mylėti, dirbti. Palikau 
nebaigtus savo darbus, bet radau 
tikrąją ramybę. Jeigu mano išėjimas 
paliko tuštumą, pripildykite ją prisi
minimų pasidalinta draugyste, bendru 
juoku, pabučiavimu... Aš viso to taip 
pat pasigesiu, bet nepalūžkite po liūde
sio našta. Aš jums linkiu saulėto ryto
jaus. Mano gyvenimas buvo pilnas ir 
aš juo džiaugiausi - geri draugai, mal
oniai praleistas laikas, mylimo žmo-v.s. Laima Luneckienė

gaus prisilietimas.... Gal man skirtas laikas buvo per 
trumpas, bet neprailginkite jo raudomis. Pakelkite širdis ir 
dalinkitės su manimi. Dievas mane pakvietė”.

Ilsėkis ramybėje, sese Laima. Nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame vyrui Antanui, sesėms Daivai, Ginai, broliui 
Algiui ir jų šeimoms”.

Baigiant atsisveikinimų, sesė Vida pakartojo 
"Verpsčių” būrelio dainos žodžius:

Siuntė mane motulė
Gelsvų linelių verpti...
Aš tuos linus suverpsiu,
Į drobeles suausiu...
Cit, neverk, močiut,
Nenutrūks gija -
Kraitelio pilnos skrynios,
O tokių draugių,
Nuostabių draugių
Pas VERPSTES tu atrasi!
“Ilsėkis ramybėje, brangi sese Laima” - ir su tais 

žodžiais kiekviena būrelio narė atsisveikino padėdama po 
rožę prie savo sesės, ir visoms sustojus prie karsto, sujungėm 
rankas ir paskutinį kartą sesei Laimai tyliai suskambo 
“Ateina naktis”.

Bet gyvenimas turi savo nusistovėjusią vagą. Kai Sesė Aldona

RUDUO/AUTUMN 2009 2009 15 SKAUTŲA/DAS

15



CHIC A GO - LEMONT

Kiekvienais metais jūrų skautai ir skautės mini Jūros 
dieną stovykloje. Si diena yra gedulo ir susikaupimo 
diena, kurioje prisimename visus amžinybėn iškeli
avusius jūrų skautus ir skautes.

Šiais metais Jūros diena Rako stovyklavietėje 
įvyko liepos 19 d. Eden ežero pakrantėje. Programą

pavyzdingai vedė jaunieji uosto komendantai g.valt. 
Laura Petrauskaitė ir j.b. valt. Alius Lapinskas. Po 
trumpo susikaupimo, ežere plaukė burlaivių ir baidarių 
paradas ir didelis ąžuolo vainikas buvo nuleistas į van
dens gelmes žuvusiųjų atminimui. Toliau sekė 
įžodžiai. Violeta Tallat-Kelpšaitė davė jūrų jaunių 

įžodį, jūrų budžiai vyr. val-

Ežero pakrantėje “Nerijos ” tunto ūdrytės ir jurų jaunės.

tininkai Justinas Novak, Alek
sas Modestas, gintarės vyr. 
valtininkės Vida Maciuke- 
vičiūtė-Kluko, Tara Mikužytė 
ir Vaiva Rimeikaitė davė jūrų 
paskautininko,-ės įžodį. Jūrų 
skautininkų įžodį pravedė 
j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta, kuri 
visus naujuosius skautininkus 
yra mokiusi ar jiems 
vadovavusi. Vienintelė išimtis, 
tai sesė Vida, kuri buvo 
ūdryčių vadovė sesės Taiydos 
vadijoje. Labai džiaugiamės 
naujais jūrų paskautininkais ir 
linkime jiems toliau dirbti 
skautijos gerovei ir Lietuvos 
jūrinei idėjai, ir būti pavyzdžiu 
jaunesniesiems.

Jaunosios jurų skaučių vadovės.

Paskutinius du metus “Neri
jos” tunto vairą laikiusi 
j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta tun- 
tininkės pareigas perdavė j.s. 
Laurai Lapinskienei, kuri yra 
Taiydos teta. Sesės tuntininkės 
pavaduotoja bus j.s. Vilija 
Kielienė. Abi sesės nenuilsta
mai skaulauja ir rūpinasi jūrine 
programa. Linkime joms 
GERO VĖJO! Tunte veikia 
“Ventės”, “Minijos” ir “Juod
krantės” laivai, “Baltijos” ir 
“Vėtros” įgulos - 125-kios 
veiklios ir pavyzdingos sesės.

j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta
(nuoti: T ir R Chiapetta)
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Į šventę žengia jurų budžiai.

Jurų paskautininkai Aleksas 
Modestas ir Justinas Novak.

Pro irklų vartus išlydima 
“Nerijos” tuntininkė 

j.v.s.jll. Taiyda Chiapetta.

Naujoji “Nerijos ” tunto tuntininkė j.s.
Laura Lapinskienė ir pavaduotoja j.s.
Vilija Kielienė neša buvusią tuntininkę sesę 
Taiydą “pakrikštyti” - įmes į vandenį...! Jurų paskautininkės įžodį davusios Tara Mikužytė, 

Vida Maciukevičiūtė-Kluko ir Vaiva Rimeikaitė.
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SVEIKINIMAS

(“Nerijos ” t. nuotrauka)

Lietuvos vardas - tai vardas, kuris mus vienija, 
vardas, kuris mus skatina didžiuotis, 

vardas, kurį švenčiame.

“Nerijos ” tunto jūrų skautės sveikina visus 
su Lietuvos vardo tūkstantmečiu.

Taip pat švenčiame “Skautų aido ” 85-tį.

Sveikinimai iš Rako stovyklos. 
Gero vėjo!

“Nerijos” tunto sesės, 
“Odisėjos švyturio ” pastovyklė

RUDUO/AUTUMN 2009 18 SKAUTŲA/DAS
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“Sietuvos” draugovėje
Per visus metus, be pertraukos, kiekviena menesi 
Lemonte vyksta vyr.skaučių-skautininkių “Sietu
vos” draugovės sueigos. Pasaulio lietuvių centro 
prieangyje, šalia Pal. Jurgio Matulaičio koplyčios, 
susėdusios laukiam kada galėsime įeiti į posėdžių 
kambarį. 500 mokinių turinti “Maironio”
lituanistinė mokykla iki pirmos va
landos dabar užpildo visus centro 
kampelius.
Po pamokų prasideda skautų sueigos 
tai ir mes nešamės savo mantą 
posėdžių kambarin. Vienos - lėkštes 
su skanumynais, kitos - glėbį 
popierinių maišų geram darbeliui. 
Draugovės valdybos narės - Aurelija 
Kriaučiūnienė, Stasė Korres ir Žibutė 
Žiupsnienė tuoj tiesia stalą vaišėms, 
o draugininke Irena Kirkuvienė su 
Sofija Jelionienė puošia stalą, apie 
kurį sėdime. Kiekvienos sueigos pra
diniai darbai.
Rugsėjo 19 d. sueigai temą paruošė 
v.s. Sofija Jelionienė. Prisimena Tau
tos šventę-Rugsėjo 8. Ta proga ant 
audinio prie gėlių puikuojas medžio 
drožinys - Raitelis, o Šiluvos 400 
metų paminėjimui 
Marijos paveikslėlis ir graži malda.
Po rimtosios, istorinės dalies, sesė Sofija mus 
įveda į pokalbį apie tinginystę, pareigingumą, 
savitvardą, pasiryžimą. Kelios sesės prisideda 

savo mintimis. Išgirstam ir patarimą. Sesė Rita 
Fabijonienė, farmacininkė, primena turėti namu
ose bonkutę aspirino 81 mg. (kad nebūtų dengtas- 
coated), kad reikalui esant, turint širdies smūgio 
simptomus, galėtume tuoj paimti (tabletę reikia 
čiulpti, ne su vandeniu nuryti). Skautė - yra 
pasiruošus.
Iždininkė s. Nijolė Balzarienė pateikė praėjusios 
sueigos-gegužinės Ateitininkų namuose apyskaitą. 
Pasidžiaugėm maloniai praėjusia diena, 
gardžiomis vaišėmis, mielais svečiais.
ps. Stasė Korres padėkojo sesėms už popierinius 
maišus, kuriuos ji perduoda seselei vienuolei. Ji 
sako, kad kaip anksčiau po maisto maišą duodavo 
vienuolė vaikams, taip dabar maisto prašosi ir 
laukia šeimos... Iš linksmesnės pusės - sesė Stasė

visas mus apdovanojo banko, kuriame ji dirba, 
100-mečio jubiliejaus maišais-krepšiais. Būkim 
žalios!

Sesė Alė 
Nuotr. AN

Jos visur suspėja — ir loteriją surengia, ir sueigose kavą 
išverda, ar temą paruošia. “Sietuvos ” d-vės valdybos narės 
Žibutė Žiupsnienė, Aurelija Kriaučiūnienė ir Stasė Korres.

v.s. Sofija Jelionienė paruošė temą apie 
Rugsėjo 8 šventę.
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Š.m. rugpjūčio 5-15 dienomis Ram- 
byno stovyklavietėje, aukštai Kali
fornijos Big Bear kalnuose įvyko 
Ramiojo vandenyno rajono metinė 
stovykla, šiais metais pasivadinusi - 
“Eko-Bynas”. Rajono skautai sukūrė 
šį unikalų stovyklos pavadinimą 
norėdami įrodyti, kad skautai yra tikri 
gamtos draugai.
Brolių pastovyklės vardas buvo 
“Oras”, sesių - “Žemė”, o jaunų 
šeinių pastovyklė pasivadino - 
“Vandens” pastovyklė. Į stovyklos 
programą buvo įtraukta visa eilė 
mokslininkų ir gamtosaugos dar
buotojų, kurie aiškino ir demon
stravo gamtos saugojimo, tausojimo 
principus. Net mūsų nauja draugė 
Ranger Betty ugniagesių mašina 
atvažiavo kartu su “Smokey the 
Bear”. Skautai ir skautės “Eko- 
Byno” stovykloje turėjo progą ne
tik skautauti, bendradarbiauti ir draugauti, bet taip pat 
išmokti apie mūsų nuostabią gamtą ir kaip mes galime 
ją apsaugoti.
Šeštadienį, rugpjūčio 8 d., vėliavų nuleidimo metu 
vyko vilkiukų, paukštyčių, skautų ir skautininkės 
įžodžiai.

Įpaskautininkės laipsni pakeltoji 
sesė Daiva Mattytė davė įžodį. 
Kaklaraištį užrišo JAV Ramiojo 
vandenyno rajono vadas 
v.s.fil. Vytenis Vilkas.

Daina Mattytė, Laima Baipšienė, 
Lina Rulpėnienė, Jūra Venckienė ir 
Vitas Reivydas, fotografė - Regina 
Polikaitienė.
Brolijos “Oro” pastovyklės vadovai: 
Komendantas - Tadas Mikuckis, 
prit. skautų vadovai - Linas Šepikas 
ir Viktoras Joga, skautų - Aleksas 
Vilkas ir Gytis Joga, vilkiukų - 
Arūnas Bruožis, Aleksas Baipšys 
ir Tomas Petokas, laužavedžiai - 
Marius Vilkas ir Vitas Reivydas, 
iškylos vadovas - Tadas Mikuckis. 
Seserijos “Žemės” pastovyklės 
vadovės:
Komendante - Liana Bandžiulytė, 
prit. skaučių vadovės - Nida 
Mulokaitė ir Ringailė Barysaitė, 
skaučių - Karina Jogaitė, Lina 
Polikaitytė ir Rūta Bandžiulytė, 
paukštyčių - Kendra Kiršonytė,

Diana Kasputienė, Andreja Dabšytė ir Indrė Vyšni
auskaitė, laužavedė - Liana Bandžiulytė, iškylos 
vadovė - Marija Dargytė.
Savaitgalio iškilmes “Eco-Byno” stovykloje nuo
traukose įamžino buv. LSB Vyr. Skautininkas v.s.fil. 
Albinas Sekas.

“Eko-Byno” stovyklos vadovai:
Stovyklos viršininkas - Auris Jarašūnas, 
viršininko pavaduotojas - Saulius 
Žemaitaitis, “Kalniškių” tunto “Oro” 
pastovyklės viršininkas - Romas 
Kudirka, jo pavaduotojas - Tauras 
Stočkus, “Palangos” tunto “Žemės” 
pastovyklės viršininkės - Audra Griciūtė 
ir Aušra Venckutė, jaunų šeimų 
“Vandens” pastovyklės viršininkės - 
Gailė Radvenis-Hayden ir Miranda 
Franken-Donovan, stovyklos ūkvedė - 
Jūra Venckienė (pirma moteris ūkvedė 
Rambyne. Valio!), ūkvedės pavaduoto
jas - Vitas Venckus, iždininkė - Audra 
Reivydienė, pirmos pagalbos vadovės 
- Kristina Bandžiulienė ir Jūra Vencienė, 
šeimininkės,-ai - Darija Francesco ir 
sesės Gražinietės - Audra Reivydienė,

ps.fil. A tiris Jarašūnas

"Vandens ’’pastovyklės liepsnelės ir giliukai su tėveliais irgi dalyvauja šventėje.
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Kas patraukė “Palangos ” 
tunto paukštyčių dėmesį?

“Kalniškių ” 
tunto skautai.

Ra m by n o s to vyki a vietėj 
nuo mažens augę 
“Kalniškių’’ ir “Palangos” 
tuntų sesės ir broliai dabar 
jau vadovų eilėje: 
s. v. Vitas Venckus, 
s.v. Saulius Žemaitaitis, 
Ramiojo vandenyno rajono 
vadas v.s.fil. Vytenis Vilkas, 
“Eco-Byno ” stovyklos viršininkas 

ps.fil. Auris Jarašūnas, 
vyr.sk. Audra Griciūtė, 
vyr.sk. Jūra Čelkytė-Venckus, 
v.s.fil. Audra Reivydienė.
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Visai “Eco-Byno” šimtinei sunku sutilpti vienoj nuotraukoj...
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LONDON
Europos rajono stovykla

“Istorijos pėdsakais”
Šios vasaros stovyklos pavadinimas atspindėjo skautų 
kalnelio veiklą per visus 55 metus Lietuvių Sodyboje. Li
etuvių skautų judėjimas Anglijoje prasidėjo 1949 m. dar 
neturint nuosavo lietuviško kampelio. Vasaros stovyklos 
prasidėjo 1950 m. Derbyshire kalnuose ir tęsėsi iki 1954 
m. Nuo 1955 m. Sodyba, Hampshire tapo lietuvių nu
osavybe ir skautiškoji veikla stipriai įsikūrė tame lietuvių 
kampelyje. Skautai ten rengdavo išvykas, iškylas, savait
galio bei vasaros stovyklas ir bendrai prisidėdavo prie 
Sodybos darbų - tvarkė mišką, padėjo šventėse, konfer
encijose, priėmė svečius, ansamblius iš tolimų kraštų, 
išmoko gyventi savoje bendruomenėje, nepamiršdami, jog 
Lietuva yra okupuota ir mes čia turime išlaikyti lietu
viškąją tapatybę.

Lietuvių skautų sąjunga Anglijoje yra vienintelė 
organizacija, kuri pastoviai veikė ir išsilaikė iki šių dienų. 
Tai didelė pagarba ir padėka tiems, kurie jau iškeliavę 
Amžinybėn, o likusiems vadovams yra paliktas tvirtas 
ateities veiklai pagrindas.

“Istorijos pėdsakų” stovyklos viršininkas buvo 
s.v. Mikel Ludwig. Mikei yra kilęs iš seniai gyvenančios 
lietuvių šeimos Londono rytų apylinkėje. Jo proseneliai 
atvyko į Angliją prieš Pirmąjį pasaulini karą, buvo tvirti 
šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios parapijiečiai. Mikei į 
skautišką veiklą įsijungė nuo pat mažens, visuomet didži
uodamasis savo lietuviškomis šaknimis.

Stovyklos vadovybėje turėjome nemažai naujų, 
jaunų žmonių, gimusių Lietuvoje ir neseniai su tėvais 
įsikūrusių Anglijoje. Jiems irgi svarbu prisidėti prie lietu

viškos veiklos. Skautybės ideologija jiems labai tinka, nes 
pasaulio skautiškasis tinklas yra labai populiarus ir skatina 
savos tautos identitetą.

Stovyklos adjutante buvo ps. Laima O’Brien, jos 
pavaduotoja ps. Vlada Minkutė. Jos atliko ne tik adminis
tracinius stovyklos darbus, bet prisidėjo prie skaučių pas- 
tovyklės programų, bei su stovyklos virtuvės štabu kelis 
rytus iškepė po 800 blynų šimtui jaunų stovyklautojų!

Skautų pastovyklei vadovavo, prakaitą šluosty
damas, s.v. kand. Paulius Chockevičius. Pastovyklės 
palapinių kaime gyveno apie 50 berniukų nuo 8 m. iki 
“greitai būsiančių žilagalvių”. Skautišką tvarką ir paklus
numą Pauliui padėjo įgyvendinti jo padėjėjai - Vladas ir 
Lukas Poreikiai, Romas ir Vytas Masteikos, Vytautas 
Rudzevičius. Brolis s.v. Vladas Chockevičius sėkmingai 
vienas suorganizavo dienos išvyką visai stovyklai.

Sesė s. Kristina Markevičiūtė-Harmes yra skaučių 
vadovė, sąžiningai prižiūrinti skaučių veiklą ne vien 
stovykloje, bet ir metų bėgyje, ji parūpina stovyklos žen
klus bei kaklaraiščius kada tik reikalinga.

Šiais metais skaučių pastovyklės viršininke buvo 
vyr.sk. Dovilė Mikalauskaitė: ji taip pat perėmė mūsų seno 
fotografo Tony Philpott darbą - užfiksuoti stovyklos 
gyvenimą nuotraukose. Sesių pastovyklėje labai dailiai 
buvo išdabinta vėliavos aikštelė. Kiek toliau, miškelio 
gilumoje - vyr. skaučių “Gabijos” aikštelė, kur vakarais 
vyrenės susėsdavo prie lauželio pasidalinti dienos įspūdžiais, 
padainuoti skautiškų bei liaudies dainelių. Prie šių darbų, 
na ir bendro vakaro laužo programos daug dirbo vyr.sk.

Europos rajono skautai ir skautės su ilgamečiu vadovu broliu Stepu Vaitkevičium "Istorijos pėdsakais ” stovykloje.
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5. Kristina Markevičiūtė-Harmes ir
v.s. Vida Gasperienė. Abi sesės - ilgametės skaučių 
vadovės, buvusios Skaučių Seserijos atstovės

Ramunė Padleckytė-Sanderson, kuri ypač sumaniai 
tvarkėsi su jaunesniais skautais ir skautėmis.

Kaip visose mūsų stovyklose, taip ir šioje 
turėjome mielų svečių. Su mumis stovyklavo jūrų skautė 
Justė Nakaitė ir Karolis iš Kauno, ir vyr.sk. Sigita 
Balčiauskienė iš Šveicarijos su sūneliais Kajum, 6 m., ir 
Vėju, 5 m. Sesė Sigita įdomiai pasakojo apie gyvenimą 
Šveicarijos kalnuose ir skautišką patirtį, gautą JAV-ėse 
lietuvių bendruomenėje.

Europos rajono vadas v.s.fil. Vladas Gedmintas ir 
v.s. Steponas Vaitkevičius, kuriam Geležinio Vilko 
ordinas buvo Įteiktas rajono stovykloje 2009 m

Dvasišką pagalbą suteikė kun. Petras Tverijonas, 
dalyvavęs ir kituose stovyklos darbuose - virtuvėje, 
žaidimuose ar dainomis prie laužo. įspūdingos ketvirtadi
enio vakaro Mišios vyko senos šaudyklos slėnyje, 
kuriame žibėjo šimtas žvakučių ir skambėjo melodingos 
bei modernios giesmės, palydimos s.v.Vlado Chockevičiaus 
gitara. To vakaro tikslas buvo jaunimui papasakoti apie 
Kryžių kalną Lietuvoje ir jo reikšmę mūsų tautai.

Svarbiausia iš visų reikia paminėti “Ateities”
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stovyklėlę, kurioje lakstė ar ant minkštos žolės rėpliojo 
devyni “pipirai”. Ps. Daina Gedmintaitė-Kelly, pati turė
dama tris dukreles (jauniausia 3 mėn.), mokė ir su visais 
žaidė, vis kartodama šūkį - “Mokykit mus, mylėkit mus - be 
“Ateities” stovykla grius!”

Stovyklos pabaigoje, kaip visada, vyko įžodžiai, 
pakėlimai į aukštesnį skautišką laipsnį, apdovanojimai. 
Patys jauniausieji Liepsnelės ir Giliukai gavo baltus 
kaklaraiščius. Mūsų senjorui - v.s. Steponui Vaitkevičiui 
už ilgametį skautavimą buvo įteiktas aukščiausias padėkos 
ženklas - LSS Geležinio Vilko ordinas. Brolis Stepas, 
atlikęs daug skautiškų pareigų praeityje, dabar admin
istruoja Europos rajono leidžiamą skautų žurnalą 
“Budėkime”.

Visuomenė, bei tėveliai, yra labai dėkingi 
vadovams už pastoviai tęsiamą skautišką veiklą. Taip 
pat sveikina naują Europos rajono vadą s.v.fil. Vladą 
Gedmintą, apsiėmusį naštą- toliau vesti ir tobulinti lietu
višką skautavimą šiame krašte. Visiems - geros sveikatos 
ir sėkmės!

Visuomet budžiu!
Sesė Vida Gasperienė
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Europos rajono sveikinimas

Lietuvių Skautų Sąjungą
Europos rajonas

2009m. Stovykla ‘Istorijos Pėdsakais’
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AUSTRALIA

Vienetų veiklos pranešimai
Skautų ir skaučių “Džiugo” tuntui, - Melbourne, 
vadovauja tuntininkė - v.s. Danutė Lynikienė, tun- 
tininkės pavaduotojas - Rimas Strunga, adjutantas - 
Vytautas Krivickas.

Rugsėjo 18-19 d.d. Lietuvių klubo patalpose 
vyko tunto naktinė iškyla (sleep over). Šeštadienį po 
pusryčių skautai vyko į RAAF Base lėktuvų muziejų. 
Tuo baigėsi įdomi iškyla.

Gruodžio 5 d. tuntas iškylaus Yarra Bend 
Parke, o gruodžio 6 d., sekmadienį, vyresniosios 
skautės gamins pietus Lietuvių klube.

“Džiugo” tunto vasaros stovykla vyks sausio 
2-7 dienomis 2010 m. Cliford Park Activity centre, 
Wonga Parke.

Vasario 16 proga visi skautai uniformuoti 
dalyvaus šv. Mišiose, o kovo 7 d. po šv. Mišių 

Lietuvių klube vyks Kaziuko mugė.
Kovo 19-21 d.d. vyks ESGAV skautų savait

galinė stovykla. Dalyvauja skautai virš 12 metų amži
aus iš visų organizacijai priklausančių tautinių vienetų.

*

“Aušros” tunto, Sydnėjuje, jaunesnieji (iki 10 metų) 
skautai ir skautės iškylavo Fairfield City Farm. Regis
traciją išvykai pravedė Laura Belkus ir Elena Erzikov.

*

Melbourne ir Geelongo Skautininkų ramovės 
sueiga vyko spalio 11 d. Šv. Mišios už mirusius skau
tininkus aukotos šv. Marijos Jūros Žvaigždės 
bažnyčioje; pietūs vyko Lietuvių namuose.
Informaciją apie Australijos rajono vienetų veiklą 
“Skautų aidui” atsiuntė j.v.s.fil. Vytas Vaitkus.

ŽAIDIMAI
KAIP PRAVESTI?

Ne kiekvienas žaidimas tinka kiekvienai skautų grupei. Žaidimą reikia parinkti pagal vietą 
kur bus žaidžiama, grupės nuotaiką ir atitinkamumą tai grupei. Tai yra vadovo pareiga. Visuomet 
galima pasitarti su grupe, ar grupėmis (skiltimis).

Kiekviename žaidime yra laimėtojai ir pralaimėtojai, kitaip sakant - rungtyniaujama. Kad 
gerai pasisektų žaidimas, vadovui rekomenduojama ši tvarka:

1. Būk pasiruošęs žaidimui. Turėk visus reikmenis ir teisėjus, jei reikalingi.
2. Pristatyk žaidimo pavadinimą.
3. Išrikiuok komandas/skiltis.
4. Trumpai ir aiškiai išaiškink žaidimo taisykles.
5. Pademonstruok kaip žaidžiama. Trumpai ir aiškiai.
6. Paklausk ar visi suprato. Atsakyk į klausimus ir, jei reikia, dar kartą paaiškink.
7. Pravesk žaidimą.
8. Pranešk kas laimėjo, kodėl ir kokia persvara.

Pasibaigus žaidimui, yra gerai su grupe įvertinti kas pasisekė, kas ne, kodėl ir kaip geriau atlikti 
sekantį kartą.

Brolis Kęstutis Jočius
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PASTABUMO ESTAFETĖ
Skiltys stovi eilėmis, o jei mažas vienetas, tai 
žaidžia kiekvienas už save. Kiekvienas skautas 
turi savo numerį.

Prieš skiltį sudėta daug smulkių daiktų - 
sriubai, vinys, šaukštukai, raktai, šukos ir 
t.t. Vadovas lygiai tokį pat rinkinį turi prieš save.

Vadovas pašaukia numerį ir, paėmęs 
kokį daiktelį iš savo rinkinio, laiko jį iškėlęs. 
Skautai, kurių numeris pašauktas, bėga prie 
savo rinkinio, randa tą patį, kurį parodė vadovas 
ir bėga prie vadovo. Laimi tašką už teisingą at
nešimą.

IŠLĮSTI PRO VIRVĖS RATĄ
Kiekvienai skilčiai paduodama ratu surišta virvė. 
Rato dydis toks, kad pro jį galėtų pralįsti 
kiekvienas skautas. Skiltys stovi estafetės 
tvarka. Stovintis priekyje laiko virvės ratą.

Davus ženklą, pirmasis iškelia virvės 
ratą aukštyn virš galvos, nuleidžia virvę per visą 

kūną (išlenda per ratą) ir išlipęs iš rato jį palieka 
vietoje, ir bėga į linijos galą. Po jo antras skau
tas lenda per virvę, kaip ir pirmasis, ir bėga į 
galą. Kai visi jau būna pro ratą pralindę ir 
pirmasis atsiranda linijos priekyje, jis paima 
virvės ratą nuo žemės ir pakelia jį aukštyn.

Laimi skiltis, pirmoji išlindus pro ratą.

RUDENS LAPAI
Žaidimas keliems būreliams/skiltims. 

Paruošti spalvoto popieriaus lapelius, kiekvienai 
skilčiai atskirą spalvą. Išrinkti kelis žinomus 
medžių vardus. Kiekvienam medžiui reikia tiek 
vienodos spalvos lapelių, kad užtektų surašyti 
medžio pavadinimą - po vieną raidę ant lapelio. 
Kitoj lapelio pusėje nupiešti medžio lapo siluetą. 
Išdėlioti lapelius ten kur vyksta sueiga - salėje 
ar kieme.

Žaidimui prasidėjus, būreliai ieško jiems 
paskirtos spalvos lapų. Juos suradę, sudeda 
medžių pavadinimus. Kas greičiau, ir kas 
teisingai.

Žaidimų atsakymai
“Lietuvos miestų 

kryžiažodis” ir “Kūlgrinda” 
Lietuvos miestų kryžiažodyje yra dvi 
klaidos - nėra vietos Juodupei, o likusius 
tuščius 7 langelius tam negalima pritaikyti. 
Sesė Alė 
skausmą”.

atsiprašo už duotą “galvos

Miestų/ miestelių vardai yra nuo 5 iki 12 raidžių ilgumo
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KŪLGRINDA
KŪLGRINDA yra iš akmenų ar 
rąstųpadarytasslaptas kelias po 
vandeniu. Tokiu kūlgrindos > 
keliu galėdavo eiti tik tie ( 
žmonės, kurie jį gerai žinojo, 
nes kelias būdavo vedamas || 
ne tiesus, o vingiais.
Priešams užpuolus pilį, || 
kol vyrai kariaudavo, / 
moterys ir vaikai tokiomis / 
kūlgrindomis galėdavo 
per ežeras ar pelkes pereiti į\ 
saugesnes vietas pasislėpti. 1||

©-e-4> o 
$ : 00

m Šiame
A žaidime

/ i ežero o J viduryje 
'/ esančią 

salą galime 
lengvai nueiti, 

nes turime nurodymus, 
kiek akmenų žengti į 

kurią pusę, kad nepaklystume.

4 akmenis eiti į Šiaurę, 3 akmenis — į Rytus, 1 akmenį — į Pietus, 2 — į R, 3-|Š,4- 
ĮV, 2 —į S, 3—į V, 5 —į S, 3 —į R, 1 —į S, 5 —į R, 3 —į P, 4 —į R, 2 —į P, 2 —į V, 2 — 
į P, 3 - į R, 3 - į P, 5 - į V, 3 - į S.

Dievui Tėvynei ArtiW|li

Š.m. rugsėjo pradžioje išėjo LSS Europos rajono 
leidinio 157-tas numeris - 2009 metų ruduo.

“Budėkime” švenčia jau 58-tą gimtadienį. 
Pirmas, informacinio biuletenio, numeris buvo 
išleistas 1951 m. liepos 15 d. ir nuo antrojo numerio 
“Budėkime” leidžiamas žurnalo forma keturis kar
tus per metus.

“Budėkime” redaktoriais buvo: V. Fidleris ir 
J. Trečiokas, J. Bružinskas, K. Vaitkevičius, V. 
Fidleris, D. Sadūnaitė-Sealey, P. Dauknys, V. Ig- 
naitis, A. Putcė, G. Zinkienė, J. Traškienė, D. Dam
auskas, E. Šova. (“Lietuviškoji Skautybė 
1945-1985”).

Dabartinis redaktorius yra H. Gasperas, 
administratorius - v.s. S.B. Vaitkevičius, medžiagą 
renka v.s. J. Maslauskas, nuotraukos - v.s. V. 
Gasperienės.

Tai vadovai, kurie jau kelis dešimtmečius nepailsta
mai darbuojasi Europos rajone, Anglijoje, lietuvių 
jaunimo gerovei. Kaip sesė Vida Gasperienė rašinyje 
apie šių metų “Istorijos pėdsakais” stovyklą rašo - 
“Lietuvių skautų sąjunga Anglijoje yra vienintelė or
ganizacija, kuri pastoviai veikė ir išsilaikė iki šių 
dienų.”
Rudeniniame “Budėkime” telpa jau minėtas v.s. 
Vidos Gasperienės straipsnis apie Lietuvių sodyboje 
vykusią stovyklą “Istorijos pėdsakais”, daug nuo
traukų; straipsniai apie Lietuvą-ežerus, padavimus, 
senovės religiją ir 1.1.; keli straipsneliai apie sesių 
ir brolių skautų veiklą Lietuvoje. Užbaigiama 
linksmais skaitymais bei brolio Juozo Maslausko 
surinktais juokais:
- Ar žinai, - sako paukštytė kitai paukštytei, - kodėl 
gyvuliai turi keturias kojas, o žmogus tik dvi? - Kad 
mažiau reikėtų batų, - atsako antroji.
Petriukas klausia mamos: - Mama, kodėl tavo 
plaukai pražilo? - Tėvų plaukai pražyla dėl to, kad 
jų neklauso vaikai. - Aaa!!! Dabar suprantu, kodėl 
senelė taip pražilusi...
Sėkmės mūsų Sesėms ir Broliams Europos rajone!

AN
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Po piešiniais yra jų pavadinimai. Apskritimuose esančias raides 
užrašyk ant atitinkamų balionų.
Koks čia žodis? Ar buvai ten šią vasarą?
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SKAUTYBĖS LYDIMAS, GALI VISKĄ ATLIKTI
KAI P AŠ TAPAU 

DANTŲ GYDYTOJU

Prit.s.v. s.dr. Romo Povilaičio 
padalytas skautų vyčių kryžius 
IX Tautinėje stovykloje.

Baigęs suaugusių gimnaziją Amerikoje, 
nutariau eiti į universitetą išmokti 
geriau rašyti ir skaityti. Neužilgo pro
fesoriai pradėjo klausinėti kuo aš 
noriu būti, kuri profesija man patinka. 
Sakiau, kad nežinau. Girininko? Ne. 
Ugniagesiu būti jau seniai buvau at
sisakęs. Kam aš esu geriausiai tinka
mas? Tai yra labai svarbu.

Paėmiau trijų dienų išsamų 
egzaminą moksliškai sužinoti kas 
man labiausiai patiktų ir kam aš geri
ausiai tikčiau ir būčiau laimingas. 
Visus klausimus atsakiau sąžiningai, 
negi pats sau meluosi. Be to - aš 
skautas.

Egzamino išvados buvo 
įdomios. Pirmoj eilėj buvo ūkininkas, 
antroj - matematikas. Nu žinai... Man 
gamta patinka, vištos, karvės, visi 

gyvuliukai. Mėgstu sodinti viską, kas 
auga, žaliuoja ir ką užauginus galima 
valgyti. Bet ūkininkui reikia žemės, o 
aš jos neturiu. Aišku.

Matematika visą mano jaun
ystę, nuo pradžios mokyklos Lietu
voje, man buvo baisus siaubas. Kad 
galėjau sudėti du kart du, bus keturi, 
tai dar ne viskas. Sėdėti kambary ir tik 
skaičiuoti, apskaičiuoti - ne man.

Man patinka ką nors daryti 
rankomis. Kaip žmonės sako, esu 
“nagingas”. Pasirinkau būti dantų gy
dytoju (mintis, kaip iš mėlyno dan
gaus...) Galvojau, kad man patiks. Ir 
kaip gali žinoti tokio darbo nebandęs? 
Tai viena iš profesijų, kurios negali 
išbandyti ir vėliau palikti. Sukaupiau 
visas jėgas, taupiau pinigus ir per sep
tynis metus išsimokslinau, užsidirbau 
daktaratą dantų ir burnos gydyme; 
Loyolos universitete, Chicagoje, 
tapau D.D.S. - doctor of dental sur
gery. Jei gali dirbti labai mažoje ert
mėje, čia tau ne krokodilas, tai gerai 
pataikei pasirinkdamas dantų gydy
tojo profesiją.

Pradėjau praktiką lietuvių ra
jone, Brighton parke. Gal buvau net 
pirmas vyriškos giminės dantų gydy
tojas Chicagoje iš “antrabangių”. 
Dantų gydymas daugeliui žmonių yra 
nemalonus, dažnai girdi, kad tu esi 
vienas iš nemaloniausių! Iš tiesų, ne 
“tu”, bet tas ką tu darai. Susipažinau 
daug malonių lietuvių pacijentų ir 
mano praktika įsiliepsnojo, kaip sausi 
krūmai Kalifornijoj.

Pagyvenus stambi moteriškė 
iš Milwaukee pasakė, kad pas mane 
nori pasidaryti “gerą dantų plokštelę”, 
nes, kaip matai, “mėgstanti valgyti”. 
Kita prašė, kad jos natūralius dantis 
pagalasčiau, nes atšipo. Dar kita paci- 
jentė skundėsi, kad skauda koją - 
nieko negalėjau padėti... Vienas paci- 
jentas negalėjo sumokėti honoraro, 
nes ką tik pirkęs naują televizorių. 
Suprantama. Medicinos profesijoj 
garantijos nėra. Atsakymas yra tas, 

kad jei Dievas negalėjo tau dantų 
garantuoti, aš, kaip žmogus, irgi ne
galiu.

Atsikrausčiau į nuosavą, 
kuklų, bet patogų kabinetą toliau nuo 
Marquette parko. Klausiu pacijentus, 
kaip patinka. Vienas sako - “Turkų 
palociusl”, o kitas - “į kokią skylę tu 
čia įlindai?” Mat jam reikėjo antrą au
tobusą imti... Kiek žmonių - tiek 
nuomonių. Vienas pacijentas, pamatęs 
mano asistentę Reginą po 30 metų, jai 
pasakė, kad ji taip pat atrodo, kaip ir 
anksčiau. Kai jis išėjo, klausiu 
Reginą, ar tikrai ji taip atrodė prieš 30 
metų? Nu žinai...

Dabar jau esu pensininkas ir 
dažnai pagalvoju apie savo profesiją. 
Tai buvo didžioji mano gyvenimo 
dalis. Turiu gerus atsiminimus ir esu 
patenkintas savo buvusiu darbu.

Skautybė gi, nors ir pensininkui, 
tebėra mano kraujo sudėtyje ir 
atmintyje, ir nė kiek nesilpnėja. Skau- 
tybės jausmas, atrodo, lieka visam 
gyvenimui, nors plaukai keičia 
spalvą, akys aptemsta, keliai pradeda 
girgždėti, bet gamta vistiek savo 
grožio nekeičia, miškas traukia savo 
svajingu kvapu.

prit.s.v. s. Romas Povilaitis

(Redaktorės prierašas: Brolis Romas gal 
neprisimena, ką jis savo pacijentei pasakė 
vieną kartą - "žinai, Ale, didesnės plom
bos nedėsiu, nes paskęsi nuvažiavus i 
Union Pier’ą...” Brolis Romas, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, vyko ten keletą 
kartų, vežėsi savo, dantų gydytojo, instru
mentus, net rentgeno aparatą ir gydydavo 
dantis, su vietiniais dalinosi savo žiniomis, 
vakarietiškais metodais. LSS 50 -tos 
sukakties proga, V Tautinėj stovykloj, 
Rake, Ml, 1968 m. brolis Romas suprojek
tavo ir pastatė skautų tyčių kryžių. 
Švenčiant 90-tą lietuviškosios skautybės 
sukaktį, IX Tautinę stovyklą 2008 m. taip 
pat puošė naujas brolio Romo pastatytas 
skautų vyčių kryžius, po stovyklos per
vežtas j Romuvą Kanadoje.)
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“SKAUTŲ AIDO” ALBUME
Rambyno stovyklavietės rėmėjos ir kitų 
gerų darbų atlikėjos sesės Gražinietės 
birželio mėnesio sueigoje, Los Angeles. 
Sėdi: Mirga Pažemėnienė, Irena Vilkienė, 
Ina Petokienė, Violeta Gedgaudienė, 
Laima Jarašūnienė, Danutė Balchienė. 
Stovi: Gražina Herzog-Stepaitytė, 
Zita Rahbar, Renė Vizgirdienė, 
Danutė Basiulienė, Helen Vidugirienė, 
Aldona Venckūnienė, Dalia Sodeikienė, 
Laima Balchienė, Vaiva Pažemėnaitė, 
Audra Reivydienė, Darija Francesco- 
Zaliūnaitė, Vida Radvenienė, 
Giedrė Petraitienė, Jūratė Koklienė ir 
Onutė Kblienė. (Trūksta Lionės 
Vilimienės, Vandos Zelenienės ir 
Stasės Korienės)

Nuotr. v.s. Birutės Prasauskienės

RUDUO/AUTUMN 2009

Trečios skautiškosios kartos atstovė jūrų skautų 
šeimoje, sesė Vaiva Rimeikaitė š.m. Rako 
stovyklavietėje, ant Eden ežero kranto, davė 
skautininkės įžodį. Iš k.: buv. Atlanto rajono vadė, 
dabar priklausanti “Nerijos” tuntui ir “Verpstėms” 
Chicago] e,j. v.s. Genovaitė Treinienė (močiutė), 
j.ps.fil. Vaiva Rimeikaitė, LSS Tarybos informacijos 
koordinatorė j.v.s.fil. Virga Rimeikienė ir j.ps.
Aleksas Rimeika, tik užbaigęs 12 metų tėvūno pareigas 
“Nerijos ” tunte.

Nuotr. s.fil. Vytenio Lietuvninko

Vienoje šeimoje -penki! Tuntininkai: šią vasarą 
baigusi “Nerijos ” tunto tuntininkės pareigas, 
Seserijos vyr.skaučių/gintarių skyriaus vedėja 
j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta, buv. “Lituanicos” 
t. tuntininkas, Brolijos skautų vyčių/jūrų budžių 
sk. vedėjas s.fil. Ričardas Chiapetta, buv. “Kernavės ” 
t. tuntininkė v.s. Rūta Daukienė (Ričardo mama), 
buv. “Lituanicos ” t. tuntininkas j.s.dr Marius Naris 
(Taiydos dėdė) ir “Nerijos ” tunto, Chicagoje, 
tuntininkė j.s. Laura Lapinskienė (Taiydos teta).
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“Eko-Byno ” stovykloje, Rambyne, programai ruošiasi 
buv. LSB Vyr Skautininkas, Ąžuolo mokyklos vadovas, 
LSS Tarybos narys v.s.fil. Kazys ir buv. Gintaro vadovių 
mokyklos vedėja v.s.fil. Gilanda Maloniai.

Nuotr. v.s.fil. Albino Seko

Šią vasarą JA V Atlanto rajono “Karalystės ” 
stovykloje vyresniųjų skaučių įžodį davė 
Greta Smidt, Audra Norvaišaitė, 
Lina Juozelskytė, Aurelija Mickūnaitė ir 
Lina Smidt. Sesės Linos Juozelskytės straipsnį 
“Dievui-Tėyynei-Artimui ” skaitėme 
“Skautų aido ” antranie-Vasaros numeryje.

Jei labai atydžiai žiūrėsime, tai pamatysime tarp 
medžių lapų snaudžiančios juodos meškos snukutį. 
Šią nuotrauką padarė Brolijos vadas, brolis 
Tomas Dundzila rugsėjo 13 d. Tą savaitgalį su 
žmona Mya jiedu iškylavo Shenandoah National 
Parke. Buvo įkopę į kalnus iki 2000 pėdų aukštumos. 
Sekmadienį, nusileidę nuo Skyline Drive iki Camp 
Rapidan, kur Amerikos prezidentas Hoover turėjo 
vasarnamį, ten apsilankė. (Prezidento žmona kurį 
laiką buvo Girl Scouts of America šefe). Iš čia keliavo 
kitu taku apie 7 mylias ir...pamatė mešką 40pėdų 
atstume. Brolis Tomas sako, kad tikrai buvo vertas 
15 mylių žygis

RUDUO/AUTUMN 2009 32 SKAUTŲA/DAS

32



Rugsėjo pradžioje Tarybos 
pirmininkas brolis Gintas Taoras 
atostogavo Alaskoje ir. kaip gamtos 
draugui tinka, džiaugėsi ypatinga to 
krašto gamta, ir foto aparatu “pa
gavo” jauną briedį...

“SKAUTŲAIDO”ALBUME “Skautų aidas”Alaskoje! 
Nuotraukoje matome Tarybos pirmininką brolį Gintą 
Taorą Danali National Parke, Alaskoje. Už jo, tolumoje, 
yra Mt. McKinley vos matoma viršūnė.

O prieš 4 metus, 2005 m., ps. Stasė Korres iš Chicagos 
“Skautų aidą ” buvo nuvežusi j Antarktiką, Port Locroy, 
Gentoo pingvinų kolonijų.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
Skautiškų pavadinimų, laipsnių santrumpos:

ASD - Akademikių skaučių draugovė
ASS - Akademinis skautų sąjūdis
d-vė - draugovė
d-kas - draugininkas
fil. - filisteris

g- - gintare
j.b. -jūrų budys
j.ps. -jūrų paskautininkas
j.s. -jūrų skautininkas
j.v.s. -jūrų vyresnis skautininkas
LSB - Lietuvių skautų brolija
LSS - Lietuvių skaučių seserija
LSS - Lietuvių skautų sąjunga
LSF - Lietuviškosios skautybės fondas
prit.sk. - prityręs skautas
prit.s.v. - prityręs skautas vytis
ps. - paskautininkas
psl. - paskiltininkas
senj. - senjoras

s.v. - skautas vytis
sk. - skautas
s. - skautininkas
si. - skiltininkas
t.n. - tikroji narė
va i r. - vairininkas
valt. - valtininkas
v.s. - vyresnis skautininkas
v.sl. - vyresnis skiltininkas
VP - Vadijos pirmininkas
VS - Vyriausias skautininkas
VSP - Vyriausio skautininko pavaduotojas

Dar vis pasitaiko, kad paskautininkas 
sutrumpintai rašoma p.s.H
“Paskautininkas”yra vienas žodis, tai 
sutrumpintai rašoma ps.

Atmink mįslę

Eina per ugnį - nedega, eina per vandenį - neskęsta, eina per šiaudus - nešnabžda.

...U..J.
Be sparnų lekia, be kojų eina. “../ J~... J~. /...

Šonas šįla, šonas šąla, galva džiūsta, kojos pūsta. "..

Ant kojytės kepurytė. —. /“.../. “/...
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PRAEITIES PUSLAPIUOSE
Mūsų stovyklos prieš 55 metus

Los Angeles

- Mūsų skautai rengiasi stovyklon. Atvažiuok 
ir Tu, broli, - nuaidi rajono vadeivos ps. 
V. Pažiūros balsas telefono ragelyje. Džiaugsmas 
nurieda pagaugais per nugarą ir bėgte pasileidžiu į 
savo barakus. Paskubomis skambinu pulko vadui, 
išsiprašau dešimtį dienų atostogų ir sėdu prie vairo. 
Vėl į skautų stovyklą, vėl prie lietuviškų laužų 
su mūsų dainomis ir skautukų klegesiu! Užmiršt 
kariuomenę, parašiutus ir kario kieto gyvenimo 
vienumą...

R. Mišauskas (“Skautų aidas” 1954 m. nr. 8.) 

Stovykla vyko Kalifornijos kalnuos prie Arrowhead 
ežero. Vadovai - ps. S.Makarevičius, v.sl. R. Dabšys, 
si. J. Navickas. Stovyklautojus aplankė kun. 
.1. Kučingis su saldainiais ir ledais, prof. M. Biržiška, 
konsulas dr. J. Bielskis, ragindamas visus - “stokime 
petys į petį tėviškės labui!”
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai stovyklavo 
“AUŠROS” stovykloje, Inglewood, ON, ant Credit 
upelio kranto. Stovyklų viršininkai - s. V. Kalendrienė 
ir ps. J. Pažėra. Kiti vadovai: ps. L. Kalinauskas, 
si. J. Danaitis, s. C. Senkevičius, ps. V. Bacevičius, 
sk. J. Karasiejus, si. A. Gotceitas, si. V. Abromaitis, 
ps. E. Klupšienė, v.sl. D. Kerševičienė, si. J. Laikū- 
naitė, si. I. Gaižauskaitė, psl. D. Ščepavičiūtė, 
sk. G. Girdauskaitė.

Stovyklos uždaryme dalyvavo LSB Vyr. 
Skautininkas v.s.fil. S. Kairys, kuris paskutiniam 
laužui baigiantis - “kalba apie B.P aprašytą medaus 
paukštį ir apie čia, svetimoje šalyje, bent kelioms 
dienoms sukurtą mažąją Lietuvą, kaip mūsų pasišven
tusių vadovų didelę dovaną jaunosioms sesėms ir 
broliams”.

Čikagos “Lituanicos” ir “Aušros Vartų” tuntai 
stovyklavo Lakeside Resort, Wise., prie Pewaukee 
ežero. Skautų “Atžalyno” stovyklai pirmą savaitę 
vadovavo tuntininkas s. B. Gurėnas, antrą - v.s. 
B. Kliorė. Skaučių “Aušros” stovyklos viršininke buvo 
s. A. Švarienė. Stovyklą aplankė “Amerikos Balso” 
redaktorius jūrų kap. P. Labanauskas, kuris bendro 
abiejų tuntų laužo programą įrašė į juostą, kad radio 
bangomis galėtų perduoti į Lietuvą. Laužui vadovavo 
v.sl. VI. Vijeikis ir v.sl. Draugelienė.

“Rambyno” stovykloje, Buzzards Bay, MA, 250 

skautų ir skaučių susirinko iš Amerikos rytinio 

pakraščio - Altanto rajono. Stovyklai vadovavo: 
A. Banevičius, viršininkas, kiti įvairiose pareigose: 
V. Pileika, D. Barmutė, G. Dragūnevičius, N. 
Stadalninkaitė, R. Bričkus, J. Ulėnas, Č. Kiliulis, 
L. Lukoševičiūtė, D. Ruseckaitė, M. Ingelevičiūtė, 
A. Kanaukaitė, R. Kezys, V. Strolia, S. Liaukus, 
V. Bliumfeldas, S. Rumbutytė, Ev. Kaminskaitė, 
Ed. Kaminskas, G. Pileikienė, N. Kanišauskaitė, 
Dapkienė, R. Tamošiūnas.

Akademikų skautų jubiliejinė stovykla Kanados 
“Ąžuolyne” vyko 1954 m. liepos 3-5 dienomis, 
Wheatley, prie Erie ežero. Visai stovyklai vadovavo 
s.prof. St. Kolupaila, adjutantas - fil. v.sl. R. Mieželis, 
R.Katalikų kapelionas - kun. J. Raibužis SJ, skaučių 
stovyklos virš. - ps. S. Juodvalkytė, skautų - fil. 
ps. Vyt. Černius, “ūkio ministeris” - senj. A.Augūnas, 
šeimininkė - p. Januškevičienė. Stovyklavo apie 110 
žmonių iš Chicagos, Toronto, Clevelando, Detroito, 
Montrealio

Kanadiečių skautukai, kurių draugovės aplinkui 
stovyklauja, su dėmesiu mus seka; jiems viskas labai 
įdomu, pirma, kad tokie dideli ir tebėra skautai, antra, 
kad šnekasi ir dainuoja taip, kad negali suprasti. 
O vakarais, kai mūsų laužų liepsnos ir žarijos kyla 
į tamsų nakties žvaigždžių dangų, jie klauso mūsų 
liūliuojančių, beaidinčių dainų.

Stovyklą aplankė Vyriausieji Skautininkai - fil. 
St. Kairys ir v.s. O. Zailskienė. Po pietų, eglių pavėsyje 
vyksta iškilmingas posėdis - akademija, paminėti 30 
metų ASS sukakčiai. Posėdžiui vadovauja visą laiką 
su mumis stovyklavusi ASS pirmininkė s.dr. Milda 
Budrienė. Skaitomos žuvusių, mirusių studentų - 
skautų ir skaučių pavardės. Jos visos tokios mielos, 
lietuviškai skambančios, pažįstamos, menančios 
Aukštaičius, Žemaičius, kaimo sodybą, universiteto 
sales, troškimus, siekius tėvynei, ir kiekvienos 
pavardės gale trumpas žodis - “žuvęs”, “išvežtas”, 
“nukankintas”, “Sibire”... Ir taip šiose pavardėse 
praslenka mūsų tautos kančios metai.

br. V.
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