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PAŠTO <« 
DĖŽUTĖ
Buvo malonu perskaityti Jūsų 

straipsnį apie save “Skautų Aide”. 
Straipsnis labai kruopščiai 
parašytas. Įrašėte praeities įvykius, 
atsitikimus apie kuriuos buvau ir 
visai užmiršęs Dėkui už tokį istorinį 
rūpestį. Laikas taip greit prabėgo.

Geriausios sėkmės Jūsų darbe! 
Vytautas J. Černius

Nuoširdus ačiū už tokį malonų 
laiškelį, kurį gavau šiandien kartu 
su siuntinuku, kurį perduosiu sesei 
Vilimienei per sekantį mūsų būrelio 
suėjimą.

Pasaulis mažėja... Kaip malonu, 
kad straipsnelis apie mano pirmąją 
mokytoją a.a. panelę Arminaitę yra 
pasiekęs ir buvo skaitomas 
Lietuvoje. Didelė padėka, kad 
įdėjote sesės Alinos adresą. Nors aš, 
aišku, dabar negaliu jos prisiminti, 
bet gal ir bus galimybė susirašinėti.

Regina Bagdonienė

Mielos Sesės, ačiū už gražiai 
leidžiamą “Skautų Aidą”.

Linkiu sėkmės ir ištvermės dar 
daug metų jį leisti. Dabar “Skautų 
Aidas” labai pagerėjo ir malonu 
pasiskaityti ir prisiminti savo 
jaunystės laikus beskautaujant.

Nuoširdžiai —
Irena Alantienė

“Skautų Aidas” labai išgražėjo. 
Daug nuotraukų iš stovyklų ir 
visokių kitokių gražių rašinių. 
Skaitau jį su malonumu. Ačiū.

O.Mučinskienė

Tikrai smagu gauti tokie gražūs 
laiškiukai. Džiaugiuosi, kad Tu su 
Renata taip puikiai sutinkate ir 
judviem gerai sekasi.

Budėdama -
Albina R.

Šiandien gavau “Skautų Aidą” ir 
perskaičiau jūsų gražų nekrologą apie 
mano mylimą žmoną Gajutę. Aš Jums 
labai dėkingas. Gavau daug užuojautos iš 
“Skautų Aido” skaitytojų Amerikoje, 
kurie iki šiol nežinojo, kad Gajutė mirė.

Budžiu!
PS 1 hope there are not too many 

errors in the Lithuanian. Gajutė is no 
longer here to correct my grammar!

v.s.Vincent’as O’Brien

Kai taip neramu pasaulyje, kai yra 
džiaugsmo, skausmo ir ašarų, šv. Kalėdų 
proga, “Skautų Aido” redakcijos 
darbuotojams, visiems Sesėms ir 
Broliams norėčiau palinkėti Meilės, 
Džiaugsmo ir tarpusavio šilumos. 
Naujiems metams linkiu viso, ko trokšta 
širdis.

v.s.Alina Dvoreckienė

Siunčiu keletą nuotraukų ir Vėlinių 
sueigos planą. Mes daugelį metų 
važiavome į Tautines kapines, bet šiais 
metais šiek tiek paįvairinau. Sueiga 
įvyko lapkričio 3 d. PLC.

Sesė Taiyda

Sekmadienį (11/25) sesė Birutė 
Prasauskienė paklausė ar aš negalėčiau 
surasti 2001 m. stovyklos Rambyne “50- 
LA” nuotraukų. Ten buvau, bet mano 
nuotraukos daugiausia buvo apie skautus 
akademikus, tai ir siunčiu.

Sėkmės Tau, nes tikrai gerą ir didelį 
darbą atlieki redaguodama “Skautų 
Aidą”

Budėkime!
Eugenijus Vilkas

Gerbiamieji,
Suprasdami sunkias lietuvių išeivijos 

spaudos darbo sąlygas ir įvertindami jos 
reikšmę Lietuvių Fondo auginime, 
siunčiame kalėdinę dovaną - 1,500 
dolerių čekį.

Lietuvių Fondo Tarybos ir Valdybos 
vardu sveikiname su Šv.Kalėdomis ir 
Naujaisiais 2002 Metais. Linkime 
geriausios sėkmės visuose Jūsų darbuose.

Su dėkingumu ir pagarba,
Povilas Kilius, Valdybos pirmininkas 
Alė A. Razmienė, Valdybos sekretorė
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Siunčiu straipsnį apie Saturno 
žiedus. Tikiuosi, kad “Skautų Aido” 
skaitytojams straipsnis patiks ir jie ras 
progą pažvelgti į Dievo sukurtą visatą.

Budėk!
Brolis Tomas

Persiunčiu čekį, kurį mano vardu 
skautybei atsiuntė buvusi mano 
skautė “Kernavės” tunte, “Žemynos” 
draugovėje Dalia Varankaitė. Ji 
dėkinga skautų organizacijai už gražią 
jaunystę.

Ps.fil.Aldona Martienė

Aukojame $50.00 ir linkime Jums 
sėkmės dirbant skautijos labui.

“Sietuva”, Irena Kirkuvienė, d-kė

Labai ačiū už gražų šiaudinuką ir 
mielus žodžius.

Man tikrai yra didelis džiaugsmas 
rašyti apie mūsų veiklą Los Angeles. 
Aš būtinai parašysiu apie jubiliejinę 
šventę, buvo labai gražus minėjimas.

Sesė Tara

“Skautų Aidui” rašinius, nuotraukas, 
pranešimus atsiuntė: fil.T.Barauskaitė, 
Los Angeles, CA, s.fil.R.Rudaitienė, 
Lemont, IL, s.v.v.sl.D.Sonda, 
Toronto, ON, v.s.fil.A.Saulaitis, SJ, 
Vilnius, j.s.fil.T.Chiapetta, Willow 
Springs, IL, s.v.T.Dundzila, 
Warrenton, VA, v.s.B.Prasauskienė, 
Lomita, CA, s.I.Meiklejohn, 
Toronto, ON, ps.fil.N.Bichnevičiūtė, 
Darien, IL, fil.J.Minkūnaitė, Wash
ington, DC, v.s.F.Mockus, Toronto,
ON, v.s.fil.E. Vilkas, Los Angeles, 
CA, v.s.fil.L.Milukienė, Plainview,
NY, s.fil.S.Kerelytė, Hickory Hills, 
IL, v.s.R.Bagdonienė, Hamilton, ON, 
v.s.fil.S.Statkienė, North Riverside, 
IL.

Labai nuoširdus ačiū visiems.
Alė N.

“Skautų Aido” bendradarbį 
v.s.Feliksą Mockų ir šeimą mylimai 
Žmonai ir Motinai mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame.

“Skautų Aido” redaktorės ir 
administratorė.

/ Lietuvos'1 
t nacionalinė 
\ M.Mažvydo 
\ biblioteka,/
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PRADEDANT

Stovykloje išsirikiavus, vadovė ar vadovas duoda komandą: - Su dairia! Ir 
pradedam žygiuoti linksmai traukdami sutartinę.

Naujus metus pradedame ne tik su daina, bet ir su malda.

Skautybės Įkūrėjo
Lordo Baden-Powellio Malda

Mūsų visų Tėve,
Mes čia šiandien susitinkame Tavo 

akivaizdoje, atėję iš daugybės kraštų ir 
atstovaudami daugybę rasių, bet būdami 
vieningi savo Brolybe Tavo Dieviškoje 
Tėvystėje.

Dėkingomis širdimis mes ateiname į 
Tave, nudžiuginti daugybės malonių, 
kurias Tu mums suteikei. Mes dėkojame, 
kad mūsų Sąjūdis klesti kaip priimtinas 
Tavo Akyse. Už tai, mūsų nuolankaus 
dėkingumo ženklan, norėtume padėti 
ant Tavo Altoriaus tą auką, kurią galime 
sudėti, aukodami save kitiems tarnauti.

Mes prašome, kad, Tavo Dieviškojo 
Įkvėpimo paveikti, mes įgytume platesnį 
akiratį, aiškesnę viziją mums suteiktos 
progos ir viso to, kas atsiskleidžia prieš 
mus. Leisk mums nueiti iš čia sustiprinta 
ištikimybe tęsti mūsų uždavinį kelti 
žmonijos idealus ir galias ir, per 
artimesnį pažinimą, padėti įgyvendinti 
Tavo laimingesnę Taikos Valdžią bei 
Gerą Valią Žemėje.

Išklausyk mus, o Tėve. Amen.

Dangiškasis Dieve, mes garbiname 
tavo šventąjį vardą ir dėkojame už tavo 
mums visas suteiktas malones. Visatos 
Kūrėjau, savo kūryboje tu apreiški mums 
savo garbę ir savo Sūnuje Jėzuje Kristuje 
savo meilę, teikis būti mūsų tarpe. 
Dėkojame už privilegiją tarnauti tavo 
lietuviškam jaunimui. Laimink ir toliau 
Lietuvių Skautų sąjungą išeivijoje bei 
Lietuvoje. Padėk mums sutartinai 
auklėti jaunimą tavo garbei ir tėvynės 
bei artimo labui, per Kristų, mūsų 
Viešpatį. Amen.

v.s.kun.Algimantas Žilinskas 
LSS Evangelikų dvasios Vadas

'Advento žvaigždės" tradiciniame vakare Vilkijoje, netoli Kauno, dalyvavo apie 
120 skautų ir skaučių iš įvairių vietovių. Tema buvo "Sukurkime dykumą" su trimis 
stotimis. Programą paruošė Astra Ivanauskienė (Raudondvaris) pagal Italijos skautų 
pavyzdį.
Nuotraukoje pirmoji stotis su nedegančiu krūmu, kur Mozė sutiko Dievą.
Kairėje matome v.s.fil.Antaną Saulaitį, SJ.

Jėzau, per nekalčiausiąją Marijos Širdį, aukoju Tau 
šios dienos maldas, darbus, džiaugsmus ir skausmus, 
vienydamasis su šv.Mišių auka visame pasaulyje. Visa 
aukoju Tavo Švč. Širdžiai už žmonių išganymą, 
krikščionių vienybę, kaip atsilyginimą už nuodėmes.

(Maldos apaštalavimo, Dienos paaukojimo malda)
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SVEIKINAME V.S.FIL SOFIJĄ STATKIENĘ

Vytauto Didžiojo Universitete Studenčių Skaučių d-vės 1937-1938 m. valdyba. 
Sėdi vice-pirmininkė Sofija KanišauskaitėStatkienė, pirmininkė Milda Kuršaitė- 
Budrienė. Stovi G.Mikalauskaitė, L.Litvinaitė ir Ona Rėklaitytė-Aglinskienė.

Aktyvi lietuviškosios skautijos narė 
sesė Sofija 2001 m. gruodžio mėn. 
sulaukė 90 metų, iš kurių 74-ri atiduoti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Sesė Sofija augo šešių vaikų šeimoje. 
Trys broliai ir trys seserys. Du broliai - 
Edvardas ir Jonas Kanišauskai buvo 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
savanoriai, dvi seserys - Sofija ir 
Malvina Kanišauskaitės - Skaučių 
Seserijos skautininkės.

Pirmąjį - geltoną kaklaraištį 1927 m. 
Panevėžyje sesei užrišo skautų Vyriausias 
Skautininkas pulk.Juozas Sarauskas. Nuo 
tada prasideda labai rimtas, ryžtingas, 
pareigingas skautiškas gyvenimas, 
palietęs ne vienos jaunuolės širdį.

Pradėjusi studijas Vytauto Didžiojo 
Universitete, sesė Sofija tuoj įstojo į 
Studenčių Skaučių d-vės “Gabijos” 
skiltį. 1937-38 m. buvo draugovės 
valdybos vice-pirmininke. Studijos 
apvainikuotos ekonomistės diplomu, 
1937 m. pakelta į paskautininkes. 
Lietuvoje sukūrė šeimą su fil.Vyteniu 
Stasiškiu, sulaukė Giedrės ir Narimanto.

1945 m. Vytenis ir Sofija Statkai 
gyveno Wuerzburge ir neužilgo persikėlė 
įUchte, “Vyčio” lietuvių stovyklą. Ten 
s.Vytenis vadovavo mišriam “Vilniaus” 
tuntui, o s.Sofija buvo skaučių “Gabijos” 

draugovės draugininke. Pirmajam skautų 
įžodžiui jiedu 1946 metais paruošė 62 
jaunuolius!

1949 m. Statkų šeima išvyko į 
Australiją, apsistojo Adelaides mieste. 
Ten irgi veikė “Vilniaus” tuntas, ir abu 
ėjo vadovų pareigas, priklausė ASS 
Adelaides skyriui.

Tik atvykus į JAV , 1957 m. 
sesė Sofija paskirta skaučių “Aušros 
Vartų” tunto tuntininke Chicagoje. Per 
trumpą laiką reikėjo paruošti ir išleisti 
tuntą į IV Tautinę stovyklą prie 
Detroito, o Rakė vykstančiai tų - 1958 
m. “Šatrijos” stovyklai vadovavo pati.

Sesė Sofija buvo aktyvi 
Chicagos skautininkių d-vės narė, 
dalyvauja Akademinio Skautų Sąjūdžio 
veikloje, priklauso vyr. skaučių ir 
skautininkių “Sietuvos” d-vei.

Ilgametė vadovė Skaučių Seserijos 
vadijoje:

1961-63 metų kadencijoje buvo 
Seserijos biuletenio “Gabija” redaktorė, 

1964-66 m. - skaučių skyriaus vedėja, 
vadovių stovykloje, Kanadoje, vadovė, 

1967-69 m. - skautininkių skyriaus 
vedėja, knygos “Lietuvių Skaučių 
Seserija” redakcijos narė.

Kahlil Gibran pranašo lūpomis sako: 
(ištraukos)

Sesės ir seserys - Sofija Statkienė ir 
Malvina Jonikienė 1958 m. Chicagoje.

Šešiasdešimt trečią kartą Sofija ir Vytenis 
Statkai laužia kalėdaitį.
BTrinkienės nuot.

Jūs dirbat, kad galėtumėt žengti su 
žeme ir jos siela.

Kai dirbate, jūs esat fleita, kurios 
širdyje valandų šnabždesys virsta muzika.

Ir kai dirbat su meile, jūs surandate 
patys save, susiejat patys save su kitais ir 
su Dievu.

Už darbą dirbtą su meile, mano 
pirmąjai skaučių vadovei nuoširdus ačiū 
ir Ilgiausių Metų!

v.s.AIė Namikienė

P.S. prieš spaudinant šį “Skautų Aido” 
numerį, gavome pranešimą, kad LSS 
Tarybos Pirmija v.s.fil. Sofiją Statkienė 
apdovanojo Padėkos Ordinu.
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SKAUTU AITAS

VALIO "SKAUTŲ AIDUI"!

v.s.Aurelija M.Balašaitienė

Buvo nepaprastai džiugu rasti pereitame “Skautų aido” 
numeryje atspausdintą Maironio eilėraščio originalą “Lietuva 
brangi”. Jau eilę dešimtmečių įvairių minėjimų ir iškilmių 
progomis girdime giedant “Lietūūūva brangi”, nors to 
eilėraščio pradžioje sakoma: “Graži, tu mano brangi tėvyne”... 
Tiesa, kad eilėraščio pavadinimas yra “Lietuva brangi”, tačiau 
jo teksto pradžioje tų žodžių nėra. Kodėl taip žalojame ir 
iškraipome Maironį, tą didį mūsų tautos poetą ir dainių?

Būtų puiku, jei Amerikos lietuvių skautų vienetai įvairių 
minėjimų metu giedotų teisingą, Maironio sukurtą tekstą, ir 
gal tuo pačiu įkvėptų kitus minėjimų organizatorius pagerbti 
Maironio kūrybą. Užtenka parodijų ir iškraipymų, nes ir 
originalūs Maironio eilėraščio žodžiai yra gražūs ir pilni meilės 
Lietuvai.

Dar kartą didelis dėkui žurnalo redakcijai už tikslų 
atspausdinimą Maironio eilėraščio. Vis budžiu ir visi 
budėkime kartu, neleiskime žaloti originalios poezijos, 
giedokime taip, kaip yra kilnaus autoriaus sukurta. Iš 
eilėraščio žodžių trykšta meilė Lietuvai, nes poetas pradeda 
pasigėrėjimu Tėvynės grožiu.

SKAUTU AIDAS

SU ŠYPSENA PIRMYN!

Malonu sveikinti Los Angeles brolius skautus ir seses 
skautes atšventusius 50 metų Jubiliejų, drąsiais žingsniais 
žygiuojančius Dievo, Tėvynės ir Artimo keliu. Šio kelio 
pradžia nebuvo lengva netekusiems Tėvynės. Bet skautiškas 
atsivežtas ryžtas ir drąsa surado kelius ir laisvoje šalyje tą ryžtą 
įgyvendino ir šiandien linksma sveikinti ir linkėti to kelio 
nepamesti, bet su šypsena pirmyn!

Toronto skautijos vardu

v.s.Feliksas Mockus

GYVUOKIT DAR 50 METŲ!
Sveikinimai Ramiojo Vandenyno Rajono Vadei, 

“Palangos”, “Kalniškių” tuntų ir ASS vadovėms ir vadovams, 
sesėms ir broliams.

Dėkoju Jums už tokią puikią kalėdinę dovaną - 50 m. 
Jubiliejinį leidinį!

50 metų veiklos, tai ilgas laiko tarpas pareikalavęs daug 
pastangų, ryžto ir pasiaukojimo vadovams ir skautams. Smagu 
vartyti Jūsų leidinį, kuriame yra Jūsų nuotraukos ir veiklos 
aprašymai.

Gyvuokit dar 50 metų!
Garbė visiems, kurie šį leidinį paruošė!

Vis budžiu!
Ad Meliorem!

v.s.fii.Lilė Milukienė
buv. LSS Tarybos Pirmininkė

»>>1

Lietuvių Fondo pelno skirstymo komisijos pirmininkas v.s. fil.
Kęstutis Ječius įteikia "Skautų Aido" administratorei v.s. 
Albinai Ramanauskienei $1500.00 čekį.
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LIETUVIŲ FONDAS
Šaltoką rudens rytą man teko didelis malonumas susitikti ir 

pasikalbėti su Lietuvių Fondo steigėju ir dabartiniu Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininku dr.Antanu Razma.

Pirmiausiai dr.Razmos paklausiau “kokia buvo Lietuvių 
Fondo pradžia?” Dr.Razma labai maloniai man atsakė, kad 
Lietuvių Fondas įsisteigė prieš 40 metų ir, kad visa istorija 
surašyta jo straipsnyje “Milijono Dolerių Fondas ir to Fondo 
Parlamentas”. Tad cituoju iš to laiko dr.Razmos straipsnio:

“Paskutinio pasaulinio karo metu likimas laimingai mus 
nubloškė į laisvus vakarų kraštus. Čia naudojamės tų kraštų 
pažanga, džiaugiamės jų iškovota laisve: žodžiu, raštu, darbais, 
o dauguma net profesija, verslu. Bet tik maža mūsų dalis 
turėjo laimę pabėgti iš komunistų “globojamos” Lietuvos. O 
kiti lietuviai - darbininkai, ūkininkai ir profesionalai, 
studentai, gimnazistai, vaikučiai ir net kūdikiai buvo to paties 
likimo pasmerkti kentėti, o vėliau dauguma - mirti Sibire. Ne 
mažesnis lietuvių skaičius žuvo miškuose. O visa kita gyva 
likusi lietuvių tauta dabar eina sunkius kryžiaus kelius 
Lietuvoje. Jie tikri šios žemės kankiniai. Ar ne per plauką ir 
mes galėjome tapti tokiais pat kankiniais ten, už geležinės 
uždangos? Ar mes neturime džiaugtis, ar mes neturime kam 
nors kokiu nors būdu atsilyginti už šią begalinę laimę gyventi 
laisvuose ir pažangiuose kraštuose? Ar nereikėtų mums 
bendromis jėgomis suorganizuoti ką nors konkretesnio, kad 
dabar ir ateityje lietuviai galėtų naudotis. Tas konkretus 
darbas galėtų būti milijono dolerių fondas lietuviškiems 
reikalams. Asmuo, paaukojęs tūkstantį dolerių, būtų fondo 
parlamento narys ir dalyvautų fondo administravime.

Fondo tikslas būtų - remti tokią veiklą, kuri atrodytų 
naudingiausia. Ar tai būtų literatūros, meno, mokslo kūriniai; 
ar tai būtų lietuviškų mokyklų, jaunimo organizacijų 
konkretūs reikalai, spauda, visuomeninė veikla ir 1.1. Man 
atrodo, kad yra faktas, jog mums, lietuviams, netrūksta naujų 
idėjų, nei veikėjų lietuviškoje veikloje. Dažniausiai mums 
trūksta finansų lietuviškai veiklai paremti ir toms naujoms 
idėjoms realizuoti...”

Taip gimė mums visiems gerai žinomas Lietuvių Fondas, 
šiuo laiku jau viršijęs 10-tį milijonų. Šiuo metu LF sudaro 
7130 narių, kuriais gali tapti asmuo ar organizacija su $100.00 
įnašu. Fondo kapitalas susidaro iš narių įnašų, aukų pinigais, 
turtu, žeme ir palikimais. Fondas kasmet gauna 700-800 
prašymų stipendijoms ir apie 200 bendrų prašymų.

Paklausiau dr.Razmos, kaip pelno skirstymo komisija 
nusprendžia kas gauna finansavimą. Jis man paaiškino, kad 
pelno skirstymo komisija, gavusi prašymus, juos pasiunčia 
kiekvienam komisijos nariui. Kiekvienas prašymas yra atydžiai 
peržiūrimas, aptariamas. Tada komisija balsuoja ir, daugiausia 
balsų gavęs, prašymas būna patvirtinamas komisijos ir ex 
oficio Tarybos. LF Taryba taip pat žiūri, kad Lietuvių Fondas 
nebūtų įtrauktas į politinę veiklą.

Dr.Razmos paklausiau ar LF lėšos yra skirstomos tik 
Amerikoje gyvenatiems, ar ir Lietuvos reikalams? - Lietuvių 
Fondas turi įvairių darbų projektus ir Amerikoje, ir Lietuvoje, 
kuriai jau yra skirta 1,150,000.00

SAUSIS • VASARIS ( 7

Lietuvių Fondo steigėjas dr. Antanas Razma ir s.fil.Svajonė 
Kerelytė fondo būstinėje.

Lietuvių Fondo Tarybos sekretorė ps.Alė Razmienė įrašo sesę 
Svajonę 7130-tuja Lietuvių Fondo nare.

I klausimą ar LF padeda privatiems verslams, ar tik 
ideologinėms organizacijoms, atsakymas yra: kad organizacija 
turi būti “not for profit” ir ne politinė organizacija.

O kaip gaunamos stipendijos? - Tai yra speciali prašymo 
forma su klausimais, kurią studentas užpildo. Jei pelno 
skirstymo komisija ir Taryba patvirtina, tai studentui 
stipendija yra suteikiama. Iki šiol jau yra išduota $140,000.00 
stipendijoms.

Kalbėdama su dr.Razma tikrai susidariau daug platesnį 
akiratį apie Lietuvių Fondą ir pamačiau kokį svarbų vaidmenį 
LF turi lietuvybės išlaikyme ir puoselėjime.

“Skautų Aido” redakcija ir administracija taria nuoširdų 
skautišką ačiū Lietuvių Fondui už nuolat teikiamą paramą 
“Skautų Aido” leidimui.

Dėkoju dr.Razmai už malonų pokalbį.

s.fil.Svajonė Kerelytė
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AMAZONĖS DŽIUNGLĖSE Explornato stovyklos ribose 
randasi apie 100 rūšių įvairių 
vaistažolių turintis botanikos 
sodas. Jame darbuojasi vietinis 
curandero - herbatologas ir 
žynys. Jis mums parodė ir 
paaiškino kokiomis žolelėmis 
ir augalais gydomos įvairios 
ligos. Pas šį curandero nuolat 
konsultuojasi iš viso pasaulio 
atvykstantys mokslininkai, 
vaistininkai ir gydytojai.

Aplankėme ir vietinių 
gyventojų kaimelį, kuris dalinai 
priminė mūsų skautiškasias

Vakarienei sužvejotos 
legendariniai plėšrios 
piranijos (piranhas)

Savo taiklumo įgūdžius parodo Yagua indėnai.

Kai prieš II-jį Pasaulinį karą buvau dar maža mergaitė ir 
gyvenau Šiauliuose, iš prieš mokyklinio darželio grįždavau 
namo su draugėmis. Vieną dieną sustojom prie kino teatro 
vitrinos pasidžiaugti labai spalvinga “Džiunglės šaukia” filmo 
reklama. Pasirėmiau ant palangės ir žiūrėjau į įvairiaspalves 
papūgas, medžiuose sėdinčias beždžiones, susirangusį smauglį ir 
į raumeningą Tarzaną. Staiga, pro šalį bėgantys berniukai 
stipriai stumtelėjo mane į priekį ir abi alkūnės išlindo per 
stiklą. Tai buvo didžiausias “nusikaltimas” mano vaikystėje. 
Niekuomet tos džiunglių reklamos ir to nemalonaus įvykio 
nepamiršau. Tačiau, į džiunglių šauksmą atsiliepiau praėjus net 
daugiau kaip penkiasdešimčiai metų.

Mūsų grupė, kuri 2001 metų rugpjūčio mėnesį vykom į 
Amazonės džiungles Pietų Amerikos Peru valstybėje, buvo 
nedidelė - tik septyni asmenys. Kelionę pradėjom judriame 
Iquitos uostamiestyje, kuris yra vadinamas “vartai į Amazonę”. 
Amazonės upė prasideda Andų kalnuose ir teka 4000 mylių 
kol pagaliau pasiekia Atlanto vandenyną. Po Nilo, tai yra 
antra ilgiausia upė pasaulyje. Į ją įteka virš 1,100 upių ir 
upelių. Nusausinamas plotas sudaro 2.5 milijonus kvadratinių 
mylių (apie du trečdalius JAV), gylio vidurkis - 150 pėdų. 
Plačiausioje vietoje Amazonė yra išsiplėtusi net 40-tį mylių. 
Skaičiuojama, kad jos ekosistemoje gyvena virš 15,000 įvairių 
rūšių gyvūnijos, bet tas skaičius nuolatos keičiasi ir dar vis 
auga.

Motoriniu laiveliu nuplaukus 100 mylių į džiunglių gilumą, 
apsigyvenus ir praleidus 5-tą dienų Amazonės džiunglėse 
biologams, tyrinėtojams ir turistams įrengtose stovyklose, teko 
matyti gražių, bet ausiai labai nemalonių macaw ir kitokių 
papūgų, kalibrų, erelių, kalakuto didumo trumpeter paukščių ir 
beždžionių. Giliau džiunglėse pasivaikščiojus sutikom jų dar 
keletą rūšių. Taipogi, teko matyti saulėje besišildančias 
iguanas, dvipirštį tinginį (sloth), ir daug įvairių paukščių. Čia 
jų priskaitoma net virš 4000 rūšių. Vieną popietę išplaukėm 
pasidžiaugti gėlame vandenyje bešokinėjančiais ružavaisiais 
delfinais, kitą - žuvauti palyginus nedidelių, bet labai plėšrių 
piranijų (piranhas), kuriomis tą vakarą ir pasivaišinome.

stovyklavietes. Tik vietoje palapinių šie yagua genties indėnai 
statosi lapines, o vietoje mūsiškių uniformų dėvi iš žolių 
pasigamintą aprangą. Medžiojant, jie labai tiksliai šaudo 
nuodingomis strėlėmis, kurias pučia per ilgus bambuko medžio 
vamzdžius.

Galbūt 
įdomiausia šios 
kelionės 
džiunglėse dalis 
buvo 
pasivaikščioj imas 
120 pėdų (35 
metrų) aukštyje, 
medžių 
viršūnėse 
nutiestu 
virviniu tiltu. Jo 
ilgis buvo net 
pusė mylios. 
Daug naujų 
augalų, įvairių 
rūšių driežų bei 
kitokių gyvūnų 
buvo atrasta ir 
užregistruota tik 
PO jo
pastatymo. Amazonės džiunglėse gyvenantys Yagua 

indėnų genties palikuonys.
Kadangi Amazonės džiunglėse karšta ir dažnai lyja, oras 

nepaprastai drėgnas. Medžių šakose vešliai auga bromelijos ir 
kita augmenija, kuri siunčia savo šaknis žemėn. Atrodo 
tarytum nuo kiekvieno medžio kabotų storų virvių užuolaidos. 
Medžių visą laiką po truputį metami lapai supuva per maždaug 
du mėnesius, teikdami trąšą ryškiom spalvom žydinčiom 
gėlėm: fakiliniams imbierams, rojaus paukščiams, lagumosoms.

Linkiu visiems skautams ir skautėms, kurie myli ir gerbia 
gamtą, jos grožį ir didybę, šią - vieną iš septynių pasaulyje 
gamtos stebuklų vietovę kuomet nors gyvenime, jei sąlygos 
leistų, aplankyti. Tai padarius, niekuomet jau nebegalėsite 
pamiršti džiunglių simfonijos ir šauksmo garso.

s.fil.Ritonė Rudaitienė
Nuotraukos s.fil.Ritonės Rudaitienės
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SATURNO ŽIEDAI
Mieli Sesės ir Broliai,

Vėl rašau iš savo observatorijos apie 
žvaigždynus ir saulės sistemą. Šį vakarą 
aš stebėjau antrą didžiausią, pagal dydį, 
planetą Saturną ir noriu pranešti, kad 
vaizdas buvo nuostabus!

Saturną puošia puikūs koncentriški 
žiedai, bet juos įžiūrėti reikia teleskopo. 
Patariu į Saturną žiūrėti per teleskopą, 
kuris objektus padidina bent 40x. Gal 
jūs ar kaimynas turi tokį teleskopą, tai 
puiku! Jei neturite teleskopo, tai yra 
įvairių astronomijos mėgėjų klubų, kurie 
dažnai sueina ir stebi dangų. Šio laiško 
gale rasite žinyną, kuriame nurodau kaip 
susisiekti su astronomijos mėgėjais.

Šią žiemą Saturno žiedai aiškiai 
matysis nes jie yra atsukti į žemę. Žiedai 
juosia Saturną per pusiaują (ang. 
equator), o su ekliptika (ang. ecliptic) 
sudaro 28 laipsnių kampą. Dėl to, laikui 
bėgant, jie atrodo nevienodai. Šiais 
metais juos matysim, bet per ateinančius 
5-6 metus žiedai atrodys lyg jie nyksta. 
Po to vėl pasirodys, kad auga. Dar be to, 
Saturnas matosi tik nuo rudens iki 
pavasario. Vasaros metu dienos šviesa 
trukdo matyti šią planetą.

Jau, turbūt, nekantraujat pamatyti 
Saturną. Gerai. Pasižiūrėkit į dangaus 
žemėlapį taip, kaip jis atrodys 2002 metų 
vasario mėnesio pradžioje. Žemėlapio 
viduryje rasite Tauro žvaigždyną (ang. 
Taurus, the Bull). Šalia rago rasit 
Saturną. Jis stipriai švies. Nutaikykit 
teleskopą ar pažvelkit į planetą. Ar 
matote žiedus? Gal reikia fokusą 
sureguliuoti. Kartą pamačius, žiedų 
niekada nebepamiršite. Sėkmės!

Dabar skubu grįžti prie teleskopo. 
Tikiuosi, kad jūs sveiki ir geroje 
nuotaikoje. Iki sekančio karto —

Budėk!
Brolis Astro Nomas

Taip dangus atrodys 2002 m. vasario 1 d., 8 vai. vakaro.

Žinynas:
Astronomijos mėgėjų, observatorijų ir muziejų nuorodos:
http://www.skypub.com/resources/directory/directory.shtml

Svetainė apie tarpplanėtinę stotį “Cassini”, kuri pasieks Saturną 2004 m.:
http://www.jpl.nasa.gov/cassini/

Svetainė jaunimui apie mokslus:
http://www.earthsky.com/
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IŠLYDĖTI... PRISIMENAME

Ilgametis “Skautų Aido” bendradarbis 
v.s.Feliksas Mockus, neteko savo 
mylimos žmonos Vidos, kuri atsiskyrė su 
šiuo pasauliu 2001 m. spalio 22 d.

A.a. Regina Vida Mockuvienė- 
Jurgulytė gimė Klaipėdoje. 1948 m. iš 
Vokietijos atvažiavo į Kanadą, kurį laiką 
gyveno su savo šeima Sudbury, ir 1953 
m. persikėlė į Torontą kur siekė mokslo. 
1961 m. baigė Toronto Universitetą 
bakalaurės laipsniu ir bibliotekininkės 
profesija. Visą karjeros laiką dirbo 
Toronto Universiteto Robarts 
bibliotekoje, dešimt metų vyriausios 
kataloguotojos pareigose, [steigė 
lietuviškų knygų skyrių ir rūpinosi, kad 
naujai išleistos lietuviškos knygos būtų 
įtrauktos į katalogą. Bendraautorė 
knygos: Baltic Material in the Univer
sity of Toronto Library. A Bibliography 
Compiled by Emilija Ziplans, Vida 
Mockus, Betty McKinstry, Elvi Aer.

Salia darbo, Vida priklausė “Varpo” 
chorui, akademikių skaučių draugovei, 
aktyvi lietuvių bendruomenės narė bei 
įvairių labdaros organizacijų rėmėja. 
Buvo labai švelnaus būdo, niekad 
neatsisakydavo jei buvo ko prašoma 
atlikti, ir nepaprastai stiprus užnugarys 
Feliksui visuose jo užsiėmimuose. 
Išaugino dukrą Liną bei du sūnus - Joną 
ir Vytuką.

Toronto skautai ir skautės liūdi kartu 
su broliu Feliksu, ir reiškia jam bei visai 
jo šeimai gilią užuojautą netekus 
brangios žmonos bei mylimos mamos.

IM

s.fil.Ona Ščiukaitė mirė 2001 m. 
spalio 24 d., Orland Park, IL

1929 metais sesė Onutė buvo 
“Giedrės” draugovės, o 1935 m. - 
“Birutės” d-vės draugininke 
Marijampolėje.

1 paskautininkės laipsnį pakelta 1930 
m. Pirmojoj Skaučių Seserijos vadijoje 
(nuo 1936 m.) ėjo instruktorės pareigas, 
1937 m. buvo vadovių mokyklos 
stovyklos viršininke Pažaislyje.

Vokietijoje - 1946 m. buvo LSS 
Kontrolės Komisijos, nuo 1949 m. - LSS 
Tarybos narė. 1947 m. vadovavo 
“Dainavos” tuntui Augsburge.

Chicagoje s.fil.Ona Ščiukaitė buvo 
knygos “Skautybė Lietuvaitei” (išleista 
1963 m.) redaktorė.

v.s. Grasilija Meiluvienė mirė 2001 
m. lapkričio 8 d. Floridoje.

Sesė Grasilija Vokietijoje 1948 m. 
vadovavo “Vilniaus” tuntui 
Schweinfurte, 1947 - 1952 m. Skaučių 
Seserijos vadijoje buvo reikalų vedėja, 
vyr. skaučių skyriaus vadovė.

Atvykusi į Chicagą mokytojavo 
lituanistinėje mokykloje Brighton Parke, 
buvo aktyvi Katalikių moterų sąjungos ir 
BALF’o narė.

1950 m. steigiamojoj Chicagos 
skautininkių draugovės sueigoje 
išrenkama draugininke. Tose pareigose 
išbuvo visą dešimtmetį. Kol gyveno 
Chicagoje, visą laiką dalyvavo 
skautininkių draugovės veikloje, buvo 
nare d-vės vadijose. 1984 m. gruodžio 
mėn. sesė Grasilija buvo Chicagos 
skautininkių d-vės vėliavos krikšto 
mama.

1954 - 1957 m. ir 1967 - 1969 m. 
buvo Skaučių Seserijos vadijose.

Iki šimtojo gimtadienio sesei Grasilijai 
trūko tik keturių metų. Savo gerumu, 
tolerantiškumu, skautiškumu ji liko 
daugeliui nepakeičiamu pavyzdžiu.

Praėjo jau metai, kai buvęs LSB 
Vyriausias Skautininkas v.s.Vladas 
Vijeikis “išėjo namo...” Atlikęs daugybę 
įvairiausių darbų Lietuvių Skautų 
Sąjungoje, brolis Vladas pasijuto 
laimingiausiu 1968 m. Penktoje 
Tautinėje stovykloje, kai didžiojo parado 
metu žygiavo Lietuvių Skautų Brolijos 
priekyje.

Spausdiname ištrauką iš jo paruoštos 
knygelės “Vilkiuko žinynas” :

Mielas Broli,
Vilkiukas turi žinoti nemažai dalykų, 

kada jis laiko egzaminus trečiojo, antrojo 
ir pirmojo patyrimo laipsniui įgyti.

Bet ar tik to užtenka? Ne. Tai yra tik 
pradžia įvairiausių puikių dalykų, kuriuos 
patirsi būdamas Lietuvių Skautų 
Sąjungos narys. Tai garbinga 
organizacija, kurios eilėse buvo ir yra 
daug taurių lietuvių. Tu tikrai galėsi 
didžiuotis, kai prie lietuviškos vėliavos 
duosi įžodį ir tapsi tikruoju nariu - 
jaunesniuoju skautu, arba kaip įprasta 
vadinti - vilkiuku. Vėliau tu pereisi į 
skautų eiles, tapsi skautu vyčiu, būsi 
paskautininkiu, skautininku, vadovausi 
skautų vienetams, kitiems rodysi 
skautybės kelią. Štai kokie platūs keliai 
prieš tave atsiveria.
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Toronto

PRASIDEDA
SUEIGOS

Pasibaigė vasara, 
Sueigos prasideda.
Klausia vis tuntininkai:
Vadovausite? Gerai!

Po pirmos mūs sueigos, 
Būna iškilmės tikros.

Toronto lietuvių skautų iškilmiga sueiga 2001 m.Marius ir Rūta šaukia -
“Toronte tai mums pradžia!” rugsėjo 22 d. Vėliavas įneša (iš k.) Darius Kuras,

Susirinkome visi
Auksė Norkaitė, Vaida Simonavičiutė ir Linas 
Paškauskas.

Ir maži, ir dideli, 
Po Maironio mokyklos 
Dieną dvidešimt antros.

įnešimas vėliavų, 
Vilkai staugia - “A-U-U!” 
Vos rikiuotėje pastovi - 
Nuobodžiauja jie visi.

Vadovės atskrido dvi 
Su paukštytėm padirbti, 
Arija ir Loreta 
Atvažiuos į Romuvą.

Kur nubėgo Kalendra, 
Susirado sau žmoną! 
Pagimdys j ie gal sūnų, 
Turėsime daugiau vilkų!

Nepamirškim Dailydės, 
Kitaip netaisys danties. 
Toronto mūs apuokas - 
Amžinai išmintingas.

Vėliavininkai ir vadovai. Iš k.: komendante
v.s.fil.Nijolė Simonavičienė, vėliavininkai (nors visus 
negali matyti!) - skautas Darius Kuras, skautė Auksė 
Norkaitė, prit.skautas Linas Paškauskas ir prit.skautė 
Vaida Simonavičiutė. "Šatrijos" t. t-kė ps.Rūta 
Baltaduonytė Lemon ir "Rambyno" t. t-kas s.Marius 
Rusinas.

Vadovė Violeta, 
Draugininke tai Rasa, 
Skautės eina iškylauti 
Patyrimo daugiau gauti.

Prityrusių vadovė, 
Pavardė jos Stauskienė. 
Padeda Veronika 
Vyr. skautė ji nauja.

Vyčiai laukia tik tarnauti, 
Baigė jie atostogauti.
Būrelio nauju vadu 
Tapo Rimas - tai valio!

Jūrų skautų vadovas 
Šileika - rašytojas.
Nauja grupė jūr.budžių, 
Nemažai ten Birgiolų!

Namikienė Elena
Tvarko didelį iždą,
Savininkė ji tiekimo, 
Nemažai turi turto.

Iždininkė “Šatrijos” 
Veda knygas sąskaitų. 
Sąžiningai skaičiuoja
Sesė Elzė visada!

Tvarko registraciją
Tarvydienė Ilona.
Dirbdama ji visad šypsos, 
Niekad jai neatsibos!

Komendantas stovyklos - 
Mūsų mielos “Romuvos”, 
Ginčytis mėgsta Saplys, 
Lyg jis jaunas mokinys!

Turime pilietį naują - 
Vyriausią Skautininką. 
Montreal! paliko,
“Čia skautausiu” - mums sako.

Liko tik tuntininkai;
Jie skautauja jau ilgai.
Visi esam dėkingi -
Toronto tuntai dideli!

s.v.v.sl.Darius Sonda

Vyr.sk.Rasa Saulėnaitė Aiello 
raportuoja komendante!
v. s. f ii. N.Simonavičienei.
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"Scouts Canada" pirmąją G dwell kursų dalį 
užbaigusiam v.s.fil.Arūnui Dailydei, tuntininkas 
s.M.Rusinas įteikia odinį kaklaraiščiui žiedą. Iš 
vilkiukų atydumo sprendžiame, kad turėsime dar 
daug gilvelistų!

Ir į.b.Raulius Sergantis baigė pirmąją Gilwell kursų 
dalį, ir iš tuntininko gavo odinį kaklaraiščiui žiedą.

Smagi suvažiavimo pertraukėlė Las Vegas saulėje. Iš k.: 
Rūta Kvedaraitė iš New Jersey, Vida Damijonaitytė - 
Chicagos, Claudia Luecke - New Jersey, Nida 
Bichnevičiūtė - Chicagos ir Julija Minkūnaitė ir Wash
ington, DC.

Sujungėme rankas giesmei ir darbui skautybėje.

Julytė Plačaitė ir Vida Damijonaitytė 
(abi iš Chicagos), ASS Suvažiavime, Las 
Vegas.
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A.S.S. METINĖ ŠVENTĖ
Mieli Broliai ir Sesės,

Geroje nuotaikoje ir su viltimi grįžau 
iš sėkmingo A.S.S. suvažiavimo, vykusio 
2001 m. lapkričio 2-4 d., Las Vegas, 
Nevada, Luxor viešbutyje. Mūsų 
organizacija stipriai gyvuoja. 
Suvažiavime dalyvavo per 50 A.S.S. 
narių, plius nemažai svečių.

Šeštadienio rytą programa buvo ypač 
įspūdinga, nes diskusijos “Gyvenimo 
reikšmė” lietė neseniai praėjusius įvykius 
ir realaus dabartinio gyvenimo posūkius. 
Fil. Auris Jarašūnas išdalino anketas su 
klausimais ir įvairaus pasirinkimo 
(multiple choice) atsakymais, kuriuose
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ASS Suvažiavimo dalyviai.
dėmesys buvo — tarnaujame Dievui, 
Tėvynei, Artimui ar Sau?

Pagal mūsų asmeniškus atsakymus, 
susibūrėme į keturias grupes diskusijoms. 
Aš patekau į “Artimo” grupę. 
Išsirinkome savo grupės vadovą, kuris, 
apibendrinęs mūsų nuomones, vėliau 
visiems pristatė, kodėl teikiama 
pirmenybė vienam, ar kitam atsakymui.

Pora pavyzdžių:
Sėdi darbo kabinete aukštame 

dangoraižyje. Staiga, teroristų pagrobtas 
lėktuvas atsimuša į pastatą keliais 
aukštais žemiau. Gal turi pakankamai 
laiko ką nors atlikti, o gal ir ne. Kaip šį 
trumpą laiką panaudosi?

Skambinsi savo vyrui, žmonai, šeimos 
nariui, meilei, draugui atsisveikinti.

Praleisi maldoje.
Kuo greičiau bėgsi lauk, bandydamas 

išsigelbėti.
Skambinsi 911 ir bandysi pranešti kas 

vyksta.

Amerikoje karas prieš terorizmą labai 
surimtėjo. Visi šaukiami į kariuomenę. 
Prisistatai registracijai, nes tai būtina. 
Ar esi pasiruošęs,-usi paaukoti savo 
gyvybę ginant Amerikos laisvę?

Taip.
Ne.

Tarp kitko, ar šiuo laiku, ar kada nors 
praeityje buvai pasiruošęs,-usi paaukoti 
gyvybę už Lietuvos laisvę?

Taip.
Ne.

Po diskusijų buvo lengviau suprasti 
atskirų žmonių vertybių svarbumą ir taip 

pat, kad tarnavimas vienu būdu gali 
paliesti tarnavimą kitu būdu. Mūsų 
“Artimo” grupės požiūris patvirtino 
nesavanaudišką meilę per kurią mes, 
tarnaudami artimui, tarnaujame Dievui 
(tarnavimas artimui yra praktiškoji dalis 
tikėjimo Dievu).

Po pietų pertraukos vyko atskiros 
ASD ir Korp! Vytis sueigos. ASD 
sueigoje aš papasakojau apie Vašingtono 
skyriaus veiklą; planuojame kultūrinę 
ekskursiją 2002 m. pradžioje, ruošiamės 
dalyvauti Kaziuko mugėje. Los Angeles 
skyrius 2001 m. rengė koncertus, 
dalyvavo Kaziuko mugėje. Čikagos 
skyriaus veikloje 2001 m. - Kaziuko 
mugė, blynų balius, gegužinė, savaitgalio 
stovykla Rake, ML

Visiems buvo išdalintas naujas, 
anketos formos, A.S.S. konspektas. Šį 
“Ideologijos, tradicijų ir veiklos bruožų 
konspektą nauj iems nariams” paruošė 
Čikagos skyriaus nariai - fil.Vida 
Damijonaitytė, fil.Vytenis Kirvelaitis ir 
fil.Halina Plaušinaitienė.

A.S.S. Centro Vadija bando surinkti 
narių mokesčius. Pasiūlymas buvo 
priimtas ir nuo šios dienos nario 
mokestis privaloma siųsti tiesiai Centro 
Vadijos iždininkui, ne per vietinius 
skyrius.

LSS Jubiliejinė stovykla vyks 2003 
metais prie Los Angeles. Ruoškimės.

Iškyla Lietuvoje su Lietuvos 
A.S.S.nariais bus bandoma ruošti 2003 
m., kad sutaptų su Dainų švente ir, kad 
kuo daugiausiai išeivijos akademikų 
skautų galėtų dalyvauti.

Sekmadienio ryto programa lietė

A.S.S. veiklą Lietuvoje ir A.S.S. ateitį.
Fil.Rolandas Kačinskas apibudino 

A.S.S. veiklą Lietuvoje: šiuolaikinę 
struktūrą, ryšius su Lietuvos valdžia bei 
A.S.S. atgimimo istoriją (pirmoji A.S.S. 
stovykla prie Zemenio ežero). Fil. Dr. 
Algis Avižienis kalbėjo apie studentus ir 
akademikus Lietuvoje ir papasakojo apie 
savo akademinę veiklą Lietuvos 
universitetuose nuo 1968 metų.

Tikiuosi, kad bus proga neužilgo vėl 
pasimatyti. Oh, noriu pasidžiaugti, kad 
suvažiavime iškilmingos sueigos metu 
gavau pakėlimą - tapau filistere!

Ad Meliorem!
Fil.Julija Minkūnaitė

Naujai į tikrąsias nares pakeltoji 
t.n.Aušra su tėveliais Jūrate ir Juozu 
Venckais iš Los Angeles.
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Chicago

VĖLINĖS JŪRŲ SKAUČIŲ "NERIJOS" TUNTE

Jūrų skaučių “Nerijos” tuntas gausias 
savo vienetų sueigas kiekvienais metais 
paįvairina bendromis šventėmis ir gerais 
darbeliais.

Sausio mėnesyje iškilminga sueiga 
švenčiamą Klaipėdos atvadavimo dieną 
seka žiemos ir pavasario iškilos, vasaros 
stovyklos, kapinių lankymas per Vėlines 
ir metai baigiami gruodyje aplankant 
senelių namus ir prie bendro Kūčių stalo.

Vėlinių šventę šį kartą “Nerijos” tunto 
sesėms j.s.fil.Taiyda Chiapetta suplanavo 
ypatinga sueiga Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte.

Susikaupusios prie koplytstulpio sesės 
skaitė:

“Vėlinės yra mirusiųjų prisiminimo 
diena, kuri yra švenčiama lapkričio 2 d. 
Per Vėlines reikia melstis už visus 
mirusiuosius: už savo artimuosius ir 
gimines, o ypač už tuos, kurių niekas 
nebeprisimena. Yra tikima, kad 
kiekvieną kartą aplankius bažnyčią, 
pasimeldus ir sukalbėjus maldą “Amžiną 
atilsį”, arba uždegus žvakelę, iš 
skaistyklos išlaisvinama viena vėlė.

1 maldos žodžius atsakom: Meldžiam, 
Tave Viešpatie.

Už tremtinius ir pabėgėlius ir kitus, 
kurie neturi save namų

Už tautas ir rases, kurios savo 
kraštuose neturi teisių

Už tikinčiuosius šalyse, kuriose jie yra 
persekiojami

Už visus, kurie žuvo rugsėjo 11d. 
Meldžiam, Tave Viešpatie.

Dieve, tegul mūsų laimė niekad 
neapakina mūsų akių tiek, kad 
nematytume kitų nelaimių ar juos 
užmirštume.”

Amžiną atilsį duok įnirusiems, 
Viešpatie, ir amžinoji Šviesa tegul jiems 
šviečia.

Sueiga buvo tęsiama pasakojant apie 
senuosius lietuvių papročius ir užbaigta 
prie lauželio giedant “Ateina naktis”.

T.Ch./AN

Vėlinių sueigai Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, 
vadovavo j.s.filTaiyda Chiapetta.

Nuotr. j.s. f ii. T Chiapettos

Mokomės apie senovinius lietuvių papročius.
Nuotr.j.s Iii. T Chiapettos
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"SIETUVOS" DRAUGOVĖS ŠVENTĖ
“...keliama į vyresnės skautininkės 

laipsnį”. Šiuos Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininkės įsakymo žodžius su 
džiaugsmu išklausėme lapkričio 17 d. 
“Sietuvos” d-vės sueigoje, Lemonte.

Mūsų sesė j .s.fil.Birutė Vindašienė 
pakelta į vyr. skautininkės laipsnį, s.Valė 
Kliknienė apdovanota Ordinu už 
Nuopelnus, Janina Mozoliauskienė ir 
Stasė Korres - Tėvynės Dukros žymeniu. 
Draugininkės v.si.Irenos Kirkuvienės 
įsakymu į vyr. skiltininkės laipsnį 
pakeltos Birutė Trinkienė, Žibutė 
Žiupsnienė, Irena Galinienė ir Aurelija 
Kriaučiūnienė. Žymenis prisegė viešnia, 
JAV Vidurio rajono Atstovė j.s.fil.Rūta 
Kirkuvienė, kuri, vėliau seses 
sveikindama, sakė: “kad šios žvakutės 
šviestų taip, kaip jūs skautybėje”. Gražu.

Įžodžio pakartojimui vadovauti d-kė
pakvietė v.s.A.Namikienę. Pažvelgėm į 
sesės Birutės Vindašienės skautiškąjį 
kelią. Ji Viešpaties suteiktų talentų 
neužkasė, bet tvirtu siūlu, dailiu raštu 
nuaudė darbų juostą Skaučių Seserijoje, 
mokytojos profesijoje, Lietuvių 
Bendruomenėje. Sesė Birutė buvo narė 
trejose Skaučių Seserijos vadijose: 1964- 
1966 m., 1967-1969 m. ir 1982-1984 m. 
Instruktorė vadovių stovyklose - 1965 
m. “Romuvoje”, Toronte, 1967 m. Rakė, 
MI ir 1970 m. “Baltijoj", Montrealyje. 
Suvažiavimų programų dalyvė, “Skautų 
Aido” redakcijos narė, Chicagos 
skautininkių d-vės draugininke.

Vadovė skaučių “Kernavės” tunte, 
“Širvintos” stovyklos viršininkė.

Vadovė jūrų skaučių “Nerijos” tunte, 
“Ventės” ir “Tėviškės žiburių” stovyklų 
viršininkė.

Visų darbų ir darbelių suskaičiuoti 
neįmanoma.

Iš bendro “Sietuvos” draugovės rato, 
viduryje sujungė rankas sesės 
skautininkės.

“Neužmirštama diena, kada garbe 
pasižadėti ryžaisi

Širdim ir rankomis laikytis su 
seserimi...” (v.s.Juozė Vaičiūnienė)

Daugelyje įžodžių kartotus žodžius, šį 
kartą sesėms skautininkėms pirmoji sakė 
j.v.s.Birutė Vindašienė.

Ir vėl visų bendras ratas ir skambi 
daina, ir sesės Aurelijos Kriaučiūnienės 
gimtadieniui “Ilgiausių, skautiškų metų!” 
ir jos puikus “napoleono” tortas.

SAUSIS • VASARIS ( IS

Martelei ir sesei Atstovei - anyta ir 
draugininke prisega gėlę.

Sesė Alė

/ vyresniškumo laipsnius pakeltos ir 
žymenimis apdovanotos "Sietuvos" d- 
vės sesės su draugininke ir JAV Vidurio 
rajono Atstove.
Sėdi: j.v.s.fil.Birutė Vindašienė, d-kė 
v.sl. Irena Kirkuvienė ir sValė Kliknienė.
Stovi: Birutė Trinkūnienė, Žibutė 
Žiupsnienė, Irena Galinienė, Janina 
Mozoliauskienė, Vidurio raj. Atstovė 
j.s.fil.Rūta Kirkuvienė, Stasė Korres ir 
Aurelija Kriaučiūnienė.

"Sietuvos" draugovė.
Nuotr.j.v.s. B. Vindašienės
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"Aušros Vartų-Kernavės" tunto prit. skautės sueigoje, 
lapkričio mėn. vėrė šiaudinukus. Jas mokė sesė v.sl.Felė 
Jaunienė, sėdinti prie stalo su Lina Rauchaite. Stovi: Lina 
Poskočimaitė, Julytė Vallee, Nyka Aukštuolytė, Renė 
Andriušytė, Kristina Burokaitė ir Ina Luneckaitė.

Nuotr. v.s.L.Rupinskienės

HAMILTON

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS-
-žG oi GEIASB
ARTIMUI

Šiaudinuką aš veriu, surišt mazgo negaliu!
O stovykloj - vienas juokas: 
tempiam virvę, rišam tiltą, 
gerbiam vėliavą iškeltą...

Gruodžio 10 dieną vienuolika Hamiltono “Šatrijos 
Raganos” būrelio skautininkių kalėdinei sueigai susirinkome 
pas sesę Ireną Jokubynienę. Šiai sueigai iškilmingumo suteikė 
joje dalyvaudamas Hamiltono klebonas Juozapas Žukauskas 
OFM, kuris, prieš sėdant prie sesės Irenos vaišėms paruošto 
stalo, sukalbėjo maldą. Vaišinomės labai skania grybų sriuba, 
varškiniais ir grybiniais lietinukais, o prie arbatos - įvairiais 
keptais saldumynais.

Po vaišių sesės Marytė Kalvaitienė ir Liuda Stungevičienė 
vadovavo Kalėdų progai skirtai programėlei. Jos skaitė 
Kalėdoms pritaikytas eiles ir visos prisijungė skaitlingomis 
Kalėdinėmis giesmėmis. Prie stalo bebendraujant, klebonas 
Juozapas papasakojo, kad būdamas moksleiviu 1988-ais, dar 
Lietuvos laisvės kilimo metais, Šiauliuose įstojo į skautų eiles, 
paskui, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 
aktyviai dalyvavo skautų akademikų judėjime ir vadovavime, 
turi paskautininkio laipsnį.

Po programėlės sudainavome būrelio dainą ir peržvelgėme 
būrelio einamuosius reikalus. Kaip kalėdinį gerąjį darbelį, 
būrelis nutarė skirti 100 dolerių paramą kun.H.Šulco jaunimo 
sodybai prie Kretingos.

Kaziuko mugė Hamiltone bus gana anksti - sekmadienį, 
vasario 24 d. Būrelis ruoš loterijos stalą su vien tik pilnais 
loterijos bilietais. Sekančioje sueigoje, pasaulio skaučių 
susimąstymo dienos proga, ketvirtadienį, vasario 21 dieną pas 
sesę A.Stanaitienę dalyvausime uniformuotos.

Sesė Tone padėkojo sesei Irenai už tokį malonų, šventiškos 
nuotaikos, priėmimą ir kartu su broliu Juozapu susikabinusios 
rankomis sueigą baigėme giesme “Ateina naktis”.

Gruodžio 2 d. būrelio narės dalyvavo Hamiltono “Širvintos” 
ir “Nemuno” tunto surengtose skautų Kūčiose. Jauki nuotaika, 
degant žvakutėms ant eglaitės, Kalėdų senelio apsilankymas, 
giesmės ir skautiškos dainos sudarė malonia, šiltą ir šventišką 
popietę. Kūčių metu matėsi nemažas skaičius prieauglio, kas 
rodo, kad skautybė Hamiltone dar ilgai gyvuos.

Reg.B.

16



SAUSIS • VASARIS ( 1/

ŽVAKUTĖ UŽ PRAEITĮ, DABARTĮ, ATEITĮ

Vyr. skaučių ir skautininkių 
“Sietuvos” draugovės metinė šventė 
vyko gruodžio 8 d. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Sueiga, pradėta 
v.s.B.Vindašienės malda, buvo trijų 
dalių.

D-kė v.si.Irena Kirkuvienė skaniais 
šokoladais padėkojo valdybai už atliktas 
pareigas ir eiliuotais kupletais nusakė 
ruošą Kalėdinei mugei, padėkojo sesėms 
už sėkmingą loteriją bei iškeptus 
kūčiukus ir “baravykus”, kurių 
išparduotos dvi didžiulės pintinės!

D-vės iždininkė Stasė Korres pranešė, 
kad Jaunimo centrui ir Ateitininkų 
namams paaukota pc 100 dol., novenai 
už mirusius - 20 dol. Po 50 dol. d-vė po 
mugės aukojo “Skautų Aidui”, 
“Draugui”, Kaune leidžiamai “Artumai”, 
“Vaiko vartai į mokslą" būreliui ir 
Amerikos Lietuvių televizijai.

Antroje sueigos dalyje loterijos būdu 
išrinkome tris seses uždegti žvakes už 
praeitį, dabartį, ateitį. Prieš kiekvienos 
žvakės uždegimą draugininke skaitė 
prasmingus žodžius:

“Pirmą padėkos žvakutę gimusiam 
Jėzuitui uždegsime už gyvenimo praeitį. 
Dėkojame, kad gimėme ir galėjome 
praleisti vaikystę savo tėvynėje. 
Kiekviena iš mūsų prisimename 
šv.Kalėdų šventę savo šeimoje. 
Prisimename savo tėvelius, brolius, 
seseris ir visus artimuosius, su kuriais 
valgydavome Kūčių vakarienę ir drauge 
praleisdavome šv.Kalėdas. Ačiū 
Kūdikėliui už brangius vaikystės 
prisiminimus.

Antrą padėkos žvakutę uždegsime už 
dabartį. Dėkojame gimusiam Kūdikiui - 
nors esame toli nuo savo gimtinės, bet 
galime susiburti lietuviškoje pastogėje, 
kalbėti lietuvių kalba, skaityti lietuvišką 
spaudą, mokyti vaikus ir vaikaičius 
prosenelių kalbos ir papročių. Dėkojame 
už savo gyvenimo auksines prošvaistes ir 
Jam aukojame savo nelaimes ir vargus.

Trečią padėkos žvakutę uždegsime už 
ateitį. Su šia žvakute mes prašome 
Betliejuje gimusį Kūdikėlį, kad suteiktų 
amžiną ramybę mūsų įnirusiems 
artimiesiems, kad globotų mūsų vaikus ir 
jų šeimas, o mums suteiktų stiprybės, 
sveikatos ir kantrybės šioje žemiškoje 
kelionėje. Prašome, kad globotų visus

Draugininke! v.sl. Irenai Kirkuvienei skaitant, žvakes uždegė s. Valė 
Kliknienė, j. v.s. Birutė Vindašienė ir s. Zina Pocienė.

brolius ir seses skautes, o ypač “Sietuvos” 
draugovės seses, kad mes dar daug kartų 
galėtume susiburti ir atšvęsti Jo 
gimtadienį - šv. Kalėdas”.

Bendra giesmė “Sveikas Jėzau 
gimusis”.

Lauždamos kalėdaičius, nuoširdžiai 
linkėjome vienos kitoms sveikatos, 
laimės, ramybės. Ištrauką iš Marijos 
Valtortos regėjimų perskaitė s.Irena 
Serelienė.

Trečia dalis - gimtadieniai gruodyje. 
Net šešios sesės su dėkingumu 
išklausėme “Ilgiausių, skautiškų metų!” 
Ypatingas ir specialus gimtadienis šioje 
sueigoje - v.s.fil.Sofijos Statkienės 90- 
metis! V.si.I.Kirkuvienė sesę Sofiją ir 
brolį Vytenį Statkus papuošė gėlės žiedu 
ir draugovės vardu įteikė gražų įrėmintą 
sveikinimą. Apie sesę Sofiją kalbėjo 
v.s.A.Namikienė. Brolis Vytenis 
papasakojo kaip jiedu susitiko Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune. Abu 
skautai, abu korporantai. Pasidžiaugė, 
kad skautybėje susitikę, liko ištikimi tai 
gražiai idėjai.

Linksmai nusijuokdamos, dainavome 
s.Ritos Fabijonienės parašytą dainą apie 
“auksinio saulėlydžio” skautavimą! Prie 
gražaus vaišių stalo palydėti dar vieni 
malonaus skautavimo metai. Sėkmės 
ateinantiems!

s.lrena Šerelienė skaito ištrauką iš 
M. Valtortos regėjimų.

Sesė Alė
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JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONO 50 METŲ JUBILIEJUS

STOVYKLA

2001 metai Los Angeles skautams ir 
skautėms buvo ypatingi: suėjo 50 metų 
nuo lietuvių skautų ir skaučių įsikūrimo 
Los Angeles. Taip pat šventėme 
“Rambyno” stovyklavietės 35 metų 
sukaktį. Džiaugsmingai švenčiant tuos 
jubiliejus, 2001 metų stovykla buvo 
nuostabiai smagi.

Stovykla vyko nuo birželio 27 iki 
liepos 8 d. Šiais metais nemažai lijo, bet 
skautų nuotaika buvo vistiek linksma. 
Vadovai buvo energingi ir darbštūs, kaip 
visuomet. Stovyklos vadiją sudarė: 
viršininkas s.fil.Tadas Dabšys, Brolijos 
pastovyklės viršininkai — Vytenis Vilkas, 
Aras Mattis, Seserijos pastovyklės 
viršininkė Danutė Mažeikienė ir 
pavaduotoja Regina Polikaitienė. 
Iždininkai - Juozas Venckus ir Audra 
Reivydienė, ūkvedžiai - Algis Vaitkus ir 
Vygantas Grinius, slaugės - Kristina 
Bandžiulienė ir Jūratė Venckienė, 
šeimininkė - Valerija Hale, kurios 
maistas buvo ypatingai skanus.

Brolių stovyklai be viršininkų dar 
vadovavo: draugininkas Aleksas 
Newsom, programos vedėjas Aidas 
Mattis, programos vedėjo pavaduotojas 
Marius Aneliauskas ir pastovyklės 
viršininko pavaduotojas Vincas 
Giedraitis.

Sesių stovyloje vadovių pareigas 
turėjo: Aušra Venckutė, Audra Griciūtė, 
Auksė Stočkutė, Daiva Mattytė, Simona 
Gajauskaitė ir Elina Venckienė.

Jaunų šeimų pastovyklės viršininkės 
buvo Rita Zukienė ir Lina Ruplėnienė. 
Ačiū visiems vadovams!

Brolių pastovyklės vardas buvo 
“Žalgiris”, sesių - “Palanga” ir mažiukų 
liepsnelių ir giliukų - “Čia tik pradžia”

Pora įdomių detalių iš šių metų 
stovyklos:

Jaunų šeimų pastovyklėje dalyvavo 35 
giliukai ir liepsnelės. Mūsų skautiškoji 
šeima didėja ir didėja! Valio mūsų 
jauniausiems skautams ir skautėms ir jų 
tėvams, kad padidinate mūsų skautišką 
šeimą!

Šių metų “šūkis” - ‘‘Sesės valgo ir 
valdo!”

Šiais metais stovyklos vadija turėjo 

“Webcam”, kad tėvai galėtų matyti, kaip 
jų vaikai stovyklauja. Taip pat stovyklos 
nuotraukos buvo (ir dar yra) skautų 
tinklalapyje www.skautai.com/rambynas. 
Kviečiame visus aplankyti website ir 
pažiūrėti nuotraukas!

Kiekviena diena stovykloje buvo 
skirtinga tema. Įsikūrimo diena praėjo 
sklandžiai. Stovyklautojai įrengė 
pastovyklės, pastatė palapines ir 
pasiruošė laužui.

Pionerijos dieną skautai ir skautės rišo 
mazgus, kasė duobes; skautai statė 
virvinį tiltą, sesės iškėlė bokštą - daug 
darbo! Vakare vyko “Lietuvos 
okupacijos” naktinis žaidimas.

Gamtos dienoje visi daug 
pasimankštino, po to iškylavo ir paruošė 
svečiams stovyklavietę. Vakare vyko 
“50’s sock hop” pasilinksminimas Los 
Angeles lietuvių skautų 50-tam jubiliejui 
paminėti.

Sekantį diena buvo oficiali Jubiliejaus 
diena. Skautai ir skautės tą dieną 
paminėjo skautiškais darbais - puošė 
stovyklavietę, ruošėsi patyrimo 
laipsniams, žaidė skautiškus žaidimus. 
Vėliavų nuleidimo metu vyko skautų 
įžodis, kelios sesės ir broliai įsigijo 
geltonus kaklaraiščius. Po laužo visi 
žiūrėjo nuotraukų skaidres apie 
“Rambyną” ir skautų veiklą Los Angeles.

Sekanti diena - draugystės. Kartu 
pavalgę pusryčius nuėjo išklausyti šv. 
Mišias.Visi kartu draugiškai dainavo, o 
vėliau vyko pokalbis apie šūkio “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui” reikšmę. Vakare 
vyko skautiški žaidimai, kurių metu visi 
artimiau susipažino.

Išvykos dieną pradėjome jodinėjimu 
arkliais. Visiems labai patiko. Paskui 
skautai ir skautės nuvyko į baseiną 
maudytis, bet, pradėjus smarkiai lyti, 
teko baseiną apleisti. Vakare vyko 
pasiruošimas sekančios dienos naktinei 
iškylai.

Iškyla smagiai praėjo - skautai ir 
skautės pamatė naujų augalų, džiaugėsi 
gražia gamta, o vakare gaminosi 
vakarienę lauko virtuvėse. Gamtoje 
gerai išsimiegoję, visi grįžo į stovyklą ir 

pasiruošė “Žalgirio mūšiui”. Stovyklos 
vadovai buvo “kryžiuočiai”, o 
stovyklautojai - lietuviai. Po ilgo karo 
laimėjo lietuviai. Valio! Vakare gražiu 
suėj imu šventėme Amerikos 
nepriklausomybės šventę. Vilkiukai ir 
paukštytės gavo net su “sparklers” 
pašviesti! Smagu.

Sekančią dieną vyko rimtesni reikalai 
- ruošimasis patyrimo laisniams. Nors 
lietus ir lijo, bet visi smarkiai dirbo ir 
sėkmingai laikė egzaminus. Atgaivai 
stovyklautojai nuėjo į Vilberio tvenkinį, 
linksmai maudėsi ir žaidė. Brolis Kęstas 
papasakojo kaip seniau šioje vietoje 
buvo kasamas auksas. Vėliau broliai 
turėjo sesėms atsilyginti, nes buvo 
pagrobę jų gairę.

Po viso išdykavimo, sekančią dieną 
buvo sporto diena. Visi gražiai sportavo 
ir žaidė. Buvo lenktynės trimis kojomis, 
estafetės nešant kiaušinį, vandens karas, 
balionų mėtymas, mazgų ir palapinės 
statymo žaidimai.

Skautiškumo dienoje vyko temų 
skaitymas, skautiškojo lavinimo 
žaidimai.

Paskutinė - stovyklos uždarymo diena 
prasidėjo vyr. skaučių dainomis. 
Davusios įžodį, jos prikėlė stovyklą 
dainuodamos ir virtuvės puodais 
“grodamos”. Šios naujos vyr. skautės 
labai sunkiai dirbo stovyklos darbuose 
baigdamos ruoštis programai ir 
atlikdamos kitus gerus darbus. Jos parašė 
temas, kurias turėjo diskutuoti su 
kitomis sesėmis. Mūsų naujos 
vyresniosios skautės yra: Elina 
Venckienė, Daiva Mattytė, Aušra 
Venckutė, Indraja Šulcaitė, Lina 
Wallace, Karina Balchaitė, Audra 
Griciūtė, Simona Gajauskaitė ir Auksė 
Stočkutė. Valio sesės!!!

Stovykla užsidarė džiugiai. Visi draugai 
atsisveikinę išvažiavo namo. Iki 
pasimatymo sueigose ir sekančioje 
stovykloje!

Ps.t.n.Tara Barauskaitė
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Stovyklos metu iškylaujam San Bernardino kalnų aukštumose: vadovė ps.Jūratė 
Venckienė, skautės Edviną Maciūtė, Rasa Budinavičiūtė, Asta Karalytė ir prit. 
skautė Viktorija Balčaitė. Nuotr. Karinos Balčaitės

"LA 50" stovykloje skautės įžodį duoda Lina Jurkūnaitė iš Monterey, CA, Asta 
Karalytė - Phoenix, AZ, Rasa Budinavičiūtė - Phoenix, AZ ir Edviną Maciūtė iš 
San Diego, CA. nuotr. Laimos Žilinskienės

Skautai akademikai dalyvavo "LA 50" RVR stovykloje ir turėjo savo sueigas. Ei L 
Teresytė Giedraitytė (pirma iš kairės) sutiko būti A.S.S. Los Angeles skyriaus 
pirmininke. Išeinančiai iš pareigų fil. Vilijai Žemaitaitytei buvo padėkota ir ji dirbs 
kitose pareigose.
Nuotr. v.s.fil.Eugenijaus Vilko

JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
Lietuviai skautai, Los Angeles, 50 

metų veiklos jubiliejų atšventė ypatingai 
gražiai lapkričio 18 dieną šv.Kazimiero 
parapijoje.

Uniformuoti skautai iš visų LSS šakų 
prieš Mišias susirinko parapijos kieme. 
Nešdami vėliavas ir su šypsenomis 
įžengėme kartu į bažnyčią. Apeigas 
gražiai suplanavo ps.Jūratė Venckienė. 
Kunigas Stanislovas Anužis pasveikino 
skautus garbingos šventės proga. 
Aukojimui skautai nešė knygas, gyvus 
medelius ir kitas dovanas taip 
parodydami, kad mūsų organizacijos 
tikslas tikrai yra Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Po šv.Mišių, parapijos salėje vyko 
iškilminga sueiga. Salė buvo pilna 
skautų, svečių ir šeimos narių, kad net 
trūko vietos rikiuotei. Sueigos metu 
Sigita Newsom, Darija Varnaitė ir 
Janina Griciūtė perėjo į vyr. skaučių 
kandidačių draugovę. Fil. Antanas 
Mažeika buvo apdovanotas ordinu Už 
Nuopelnus, visiems vadovams ir 
vadovėms padėkota už atliktus darbus. 
Sueigos garbės svečias poetas Bernardas 
Brazdžionis paukštyčių, vilkiukų, 
liepsnelių ir giliukų draugovėms įteikė 
po knygą “Meškiukas Rudnosiukas”. Iš 
toli atvykę Skaučių Seserijos ir Skautų 
Brolijos Vyr. Skautininkai, sesė Rita 
Penčylienė ir brolis Romas Otto tarė 
sveikinimo žodžius ir įteikė dovanėles 
ilgiausiai čia skautavusiems ir 
mažiausiems paukštytei ir vilkiukui - 
sekantiems vadovams!

Po oficialiosios sueigos dalies, visi 
susėdome antrai šventės daliai. 
Programoje kiekvienas mūsų veiklos 
dešimtmetis buvo minimas atskiru 
pašnekesiu ir iliustruotas skaidrėmis. 
Išgirdome apie “Rambyno” 
stovyklavietės įkūrimą, ypatinguosius 
svečius - Simą Kudirką, Vytautą 
Landsbergį, bei įvairius stovyklų 
prisiminimus. Visi skautavę minimame 
dešimtmetyje buvo prašomi atsistoti. 
Nuostabu kiek atsistojo sesių ir brolių 
kiekvienam dešimtmečiui, net iš 1950-jų 
metų! Žiūrėdami skaidres visi kartu
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dainavome skautiškas dainas. Programos 
pabaigai sesė Liana Bandžiulytė gražiai 
padeklamavo eilėraštį, kuris buvo 
specialiai sukurtas mūsų jubiliejui 
neseniai mirusios poetės Danutės 
Mitkienės.

Pietų metu kalbėjomės, bendravome ir 
džiaugėmės mūsų didele ir gražia 
skautiška šeima.

Sesė Tara Barauskaitė

ŠVENTEI PASIBAIGUS...

Los Angeles skautiškos veiklos 50 
metų jubiliejaus šventė jau praeityje. 
Skautai, skautės, svečiai ir tėveliai 
pripildė šv.Kazimiero bažnyčią ir, vėliau, 
salę, paminėti šią iškilmingą sukaktį. 
Džiaugiamės, kad atvyko daug svečių ir iš 
toliau: tai Skaučių Seserijos Vyriausia 
Skautininke v.s.fil.Rita Penčylienė iš 
Chicagos, Skautų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas v.s.Romas Orto iš 
Toronto, LSB Garbės Gynėjas 
v.s.fil.Kazys Matonis su žmona 
v.s.fil.Gilanda iš Sun City, Arizona, 
buvusios čia “Palangos” tunto 
tuntininkės sesės Danutė Gustaitė' 
Janutienė iš Berkley, California, 
ps.Audra Griniūtė ir viena iš pirmųjų 
skaučių - vietininkijos vietininkė 
Danguolė Pulkauninkaitė-Bartkuvienė iš 
Chicagos.

Dalyvavo ir netoli gyvenantys ASS 
Vadijos Pirmininko pavaduotoja 
v.s.fil.Zita Rahbar, LSB Vyr. 
Skautininko pavaduotojas v.s.fil.Albinas 
Sekas, buvęs LSB Vyr. Skautininkas 
v.s.fil.Vytautas Vidugiris, Geležinio 
Vilko ordino nusipelnę v.s.fil.Mykolas 
Naujokaitis ir v.s.fil.Eugenijus Vilkas. 
Salėje matėsi daug buvusių Ramiojo 
Vandenyno rajono vadų ir vadžių, 
tuntininkų,-ių ir draugininkų,-ių.

Garbės svečiai buvo dvasios vadas 
kun. Stanislovas Anužis, Lietuvos 
Respublikos Garbės generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas su ponia, poetas 
Bernardas Brazdžionis su ponia ir 
daugumos Los Angeles veikiančių 
organizacijų atstovai,-ės.

Negalėdami dalyvauti, sveikinimus 
atsiuntė prel.Jonas Kučingis, LSS 
Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė 
Banaitienė, ASS Vadijos Pirmininkas 
v.s.fil.Rimas Griškelis, pirmieji skautų,- 

ių vadovai Los Angeles - j.v.s.Irena 
Truškauskaitė-Regienė, j .v.s.Stepas 
Makarevičius, s.Nijolė Grinienė, Auksė 
ir Vladas Mikliai, Algimantas 
Kazakevičius ir Vilniaus krašto skautai.

Sesė Irena Regienė rašė: “Mieli Broliai 
ir Sesės, sveikinu džiugią sukaktį 
švenčiant. Dėkoju už kvietimą kartu 
švęsti ir džiaugtis. Deja sąlygos neleidžia, 
o širdis tiesiog veržte veržiasi pas Jus. 
Linkiu ne vien linksmos šventės, bet ir 
pasiryžimo šios veiklos paveldą tęsti ir 
įtaigoti ateinančias kartas lietuvišką 
skautavimą puoselėti, juo džiaugtis ir 
rūpintis, kad jis gyvuotų dar ilgus metus. 
Linkiu viešiems ištvermės. Mano mintys 
ir jausmai visuomet su Jumis. Budėkime! 
Jūsų sesė j.v.s.Irena Regienė.”

J.v.s.Stepas Makarevičius rašė: “50 
metų sukakties proga, sveikinu Los 
Angeles skautes, skautus ir jų vadovus, 
linkėdamas jiems sėkmės bei ištvermės 
lietuviško skautavimo kelyje. Ta proga 
tenka džiaugtis ir sveikinti jaunesniąją 
kartą, perėmusią ir išlaikiusią mūsų prieš 
50 metų iškeltą skautavimo gairelę. 
J.v.s.Stepas Makarevičius.”

Vilniaus krašto skautai rašė: “Mieli 
Broliai ir Sesės! Nėra paprasta suburti 
žmones į vieną būrį ir veikti kartu. Bet 
dar sunkiau tą būrį išsaugoti, laikui 
bėgant vis pritraukti naujų narių... Jums 
tai pavyko! Štai jau penkiasdešimt metų 
Jūs esate drauge ir sėkmingai gyvuojate. 
Mes džiaugiamės kartu su Jumis ir 
norime palinkėti:

Paverskite svajones į tvirtybės tiltą, 
Te Penkiasdešimt švyti su aušra, 
Neleiskite likimui kryžkelėj apvilti, 
Bet likite vieningi ir visad drauge! 
Budėkime Skautybėje, Vilniaus krašto 
skautai.”
Iškilmingos sueigos metu ps.Antanas 

Mažeika buvo apdovanotas ordinu Už 
Nuopelnus. Brolis Antanas buvo 
rūpestingasis Los Angeles jubiliejinio 
“Skautų Aido” numerio redaktorius. 
Poetas Bernardas Brazdžionis dovanojo 3 
“Meškiukas Rudnosiukas” knygas 
liepsnelių-giliukų, paukštyčių ir vilkiukų 
draugovėms su savo asmeniškai įrašytais 
sveikinimais. Be to dar dovanojo Adomo 
Varno paveikslo “Karaliaus Mindaugo 
priesaika” reprodukcijas su poeto sukurtu 
eilėraščiu. Dėkojame už taip brangias 
dovanas!

Šį pavasarį, dar prieš Kaziuko mugę, 
v.s.fil. Gediminas Leškys ir ponia Jina 

dovanojo menišką vitražinį Lietuvos 
Vyčio kūrinį. Jo laimėjimui pravedėme 
loteriją ir šventės metu laimėtoja tapo 
Aldona Pūkas Variakojienė. Mūsų 
šventės metu nepamiršome ir rajono 
Kalėdų gerojo darbelio. Surengėme 
loteriją, kurioje svečiai turėjo progą 
laimėti vaišių stalo dekoracijas - rožių 
puokštes. Tas pajamas ir dar atskirų 
vienetų aukas nusiuntėme Šiaulių Vaikų 
Globos namams, kad ten esantys 
auklėtiniai galėtų įsigyti jiems 
daugiausiai reikalingų sporto ir kitų 
priemonių.

Šventei praėjus dėkoju visiems 
asmenims ir organizacijoms, kurie savo 
aukomis padėjo išleisti jubiliejinį 
“Skautų Aido” numerį ir surengti 
jubiliejaus paminėjimo šventę. Dėkoju 
sesėms ir broliams prisidėjusiems savo 
rašiniais, žinių ir nuotraukų rinkimu ir 
ypač ps.Antanui Mažeikai už kruopštų 
leidinio redagavimą. Dėkojame “Skautų 
Aido” redaktorei v.s.Alei Namikienei, 
administratorei v.s.Albinai 
Ramanauskienei ir techninei redaktorei 
s.fil.Renatai Ramanauskaitei-Borucki be 
kurių rūpesčio ir patarimų nebūtume 
galėję atlikti šio darbo.

Dėkoju dvasios vadui kun.Stanislovui 
Anužiui atnašavusiam šv.Mišias už mūsų 
mirusius ir gyvus skautus,-es, 
ps.fil.Jūratei Venckienei taip gražiai 
paruošusiai šių Mišių simboliką. Buvo 
nešamos šios aukos: skautiškos knygos - 
tai mūsų skautybės pagrindas ir 
ideologija, berželis - mums primena, kad 
esame lietuviai skautai,-ės ir palmės 
medelis - mes skautaujame svetingoje 
Kalifornijoje jau 50 metų.

Dėkoju Ramiojo.Vandenyno rajono 
vadijai, kurie tiek daug dirbo ir rūpinosi, 
kad šis mūsų auksinis jubiliejus būtų kuo 
gražiausiai atžymėtas. Štai jie: 
ps.fil.Danutė Mažeikienė, v.s.Daina 
Kasputienė, v.s.Alfonsą Pažiūrienė, 
psl.fil.Teresytė Giedraitytė, v.s.fil.Zita 
Rahbar, ps.Renė Vizgirdienė, s.fil.Tadas 
Dabšys, s.fil.Vytenis Vilkas ir 
s.v.fil.Vincas Giedraitis. Visiems 
broliams ir sesėms dėkoju už pagalbą 
šiems vadovams visuose mūsų bendruose 
darbuose.

v.s.Birutė Prasauskienė, RVR vadė
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Skautės akaclemikės irASD kandidatės (dešinėje) pasiruošusios 
skaityti temas. Nuotr. v.s.fil. Eugenijaus Vilko

Los Angeles 50 metų skautavimo jubiliejų minint: RVR Brolijos Atstovas s.filTadas 
Dabšys, RVR vadė v.s.Birutė Prasauskienė, LS Brolijos Vyr. Skautininkas v.s.Romas 
Otto ir sveikinimo žodį tarianti LS Seserijos Vyr. Skautininke v.s.fil.Rita Penčylienė. 
Antroje eilėje matosi: ps.Elena Vidugirienė, v.s.Lionė Vilimienė, RVR Seserijos 
Atstovė v.s.fil.Daina Kasputienė ir v.sVanda Zelenienė. Nuotr. Inos Petokienės

Seserijos Vyriausia Skautininke v.s.fil.Rita Penčylienė suriša Ramiojo Vandenyno 
Rajono "Palangos" t. tuntininkę ps.fil.Danutę Mažeikienę ir "Kalniškių" t. 
tuntininką s.filVytenį Vilka tolimesniam darniam darbui. Už jų šypsosi ir pritaria 
LSB Vyriausias Skautininkas v.s.Romas Otto. Nuotr. Inos Petokienės

PATAISA

LR Garbės generalinio konsulo, 
p.Vytauto Čekanausko sveikinime, 
lapkričio mėn. 2001 m. “Skautų Aido” 5 
psl., antraštės kairėje pusėje parašyta: 
“Lietuvos Respublikos Generalinis 
Konsulas”, bet turi būti: “Lietuvos 
Respublikos Generalinis Konsulatas”. 
Taip pat paskutinėje sveikinimo eilutėje 
yra: “Baltijos pakrantę - gintaro - 
Lietuvą”, o turi būti: “Baltijos pakrantę 
- gintaro šalį - Lietuvą”,. Už mūsų 
padarytą klaidą, Ramiojo Vandenyno 
rajono jubiliejinio “Skautų Aido” 
numerio redakcinis kolektyvas gerbiamą 
generalinį konsulą nuoširdžiai atsiprašo.

v.s.Birutė Prasauskienė, RVR vadė

50 metų skautavimo Los Angeles 
Jubiliejaus proga papildomai gautos 
aukos:

v.s.fil.Mykolas Naujokaitis 
200 dol.

Prelatas Jonas Kučingis 
100 dol.

“Juozo Daumanto” šaulių kuopa 
100 dol.

Elena Sepikienė ir Marytė Sepikaitė 
100 dol.

Raisa ir Pranas Urbanai 
100 dol.

Vitalis Lembertas 
95 dol.

Ramunė Dičienė 
50 dol.

Angelė ir Romas Nelsai 
50 dol.

Antanas ir Dalilė Polikaičiai 
50 dol.

Marija ir Jonas Šimoniai 
50 dol.

Gilanda ir Kazys Matoniai 
30 dol.

Laimutė Baltrėnaitė 
25 dol.

Kristina Švarcaitė 
20 dol.

Rūta Šakienė
15 dol.

Nijolė Singleton
5 dol.

RV rajonas taria nuoširdų ačiū
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SKAUTAI PASAULYJE

Pasaulinė skautų sąjūdžio 
organizacija WOSM turi internete 
svetainę apie programinius 
metodus: www.scout.org/wonder/. 
Apie 60 WOSM leidinėlių apie 
skautybę anglų ir prancūzų 
kalbomis sudėta į CD-ROM, kaip 
ir vadovo biblioteka (Leader’s 
Library). Pasaulio skautų 
elektroninis adresas: 
www.scout.org.

“Kaip suruošti tautines ir 
tarptautines stovyklas” paruošė 
Azijos ir Ramiojo vandenyno 
skautų skyrius, remdamasis 
pasaulinių džiamborių ir kitų 
stovyklų patirtimi nuo 1920 m. 
Teirautis: wsbęapr.scout.org

Australijos skautų sąjunga paruošė 
tėvams knygelių apie kasdienius 
būdus savo vaikams padėti 
moderniame gyvenime ryšium su 
narkotikais, valgiu, spaudimu 
mokykloje, jausmais, savižudybe ir 
kt. (scoutsęscouts.com.au).

Dubai skautai vieną dieną skyrė 
dykumai valyti. 800 vaikų bei 
jaunuolių perėjo vieną kv. 
kilometrą, surinkdami 12 tonų 
šiukšlių ir 500 kilogramų 
plastmasės, kurią davė perdirbti. 
Iš plastmasės gaminamos tvoros, 
'liteliai, augalams vazos ir 
dirbtinis rifas. Vietinės įmonės 
padovanojo šiukšlėms maišus ir 
pirštines.

Didžiojoje Britanijoje buvo 
siūloma visų jaunimo organizacijų 
vadovus bei savanorius patikrinti, 
ar esama nusikaltimų, kurie 
sukeltų pavojų vaikams. Už tokius 
policinius tyrimus būtų turėjusios

36th
World Scout
Conference

36e Confeence
Mondioie

HELLAS 2002 du StOUliSHie

sumokėti pačios organizacijos. 
Skautų sąjunga kreipėsi į 
parlamentarus ir savanoriškoms 
organizacijoms, kaip skautams, 
nereikės už šį patarnavimą mokėti.

“Skautavimas mieste” - Paryžiuje 
vykęs seminaras apie jaunus 
žmones didmiesčiuose, tautines 
mažumas ir imigrantus, 
neturtingus miestiečius. Plačiau: 
www. scout, org./europe/.

Eurazijos skautų pirmoji 
konferencija įvyko Minske, 
Baltarusijoje. Apie 40 atstovų iš 
Armėnijos, Azerbaidžiano, 
Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, 
Rusijos ir Tadžikijos svarstė apie 
skautavimą posovietinėje 
visuomenėje, skautybės pagalbą 
šeimoms, bendradarbiavimą su 
valdžia. Antroji Eurazijos 
konferencija įvyks 2004 m. Baku, 
Azerbaidžiane.

Vokietijos Uttenreuth miesto 
skautai ir skautės per vienerius 
metus paruošė savo 20-ties metų 
sukakties CD-ROM su 1200 
nuotraukų.

Kaire, Egipte, įvyko skautų 
sąjungų vadybinė konferencija, 
aptarusi apie skautavimo turinį 
išsivysčiusiuose kraštuose, 
kuriuose skautų skaičius krinta.. 
Taip pat svarstė ryšį tarp skautų ir 
mokyklos, skautybę kaip 
visuomeninės kaitos veiksnį ir 
platesnius ryšius su pasauline 
skaučių organizacija WAGGGS.

Kai Indijoje įvyko didelė 
geležinkelio nelaimė, o vėliau 
žemės drebėjimas Gujarate, 
skautai puolė sužeistus gelbėti, 
maistą dalinti, sulaukdami 
valdžios padėkos už sklandžią 
tarnybą.

Mafekinge įvyko pirmasis Afrikos 
skautų pasitarimas “Summit” su 
dalyviais iš 16 valstybių. 46 
dalyviai priėmė 10 metų planą. 
Mafekinge skautybės įkūrėjas 
Baden-Powellis svarstė 
jaunuomenės auklėjimo būdus, 
kurie įgyvendinti skautų sąjūdžiu 
1907 m.

Tame pačiame Mafekinge yra
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skautų centras gamtai ir aplinkai 
globoti. Tokios įstaigos gamtos 
globą bei pažinimą ugdyti yra 
Australijoje, Kolumbijoje, 
Danijoje, Islandijoje, Olandijoje, 
Pietų Afrikoje, Šveicarijoje, 
Turkijoje, Didžiojoje Britanijoje ir 
JAV. Jos vadinamos SCENES (žr. 
www. scout. org/ wso/fac ts/ 
scenes.html).

Graikijoje 2002 m. liepos 15-19 d. 
susirenka 36-oji Pasaulinė skautų 
konferencija, kurioje dalyvauja 
atstovai iš visų pasaulio 151 
sąjungų. Tesalonikoje aptars 
skautybės misiją - uždavinį.

Aštuntasis pasaulio skautų 
jaunimo forumas kviečiamas 
Metsove, Graikijos šiaurės 
rytuose, liepos 8-11 d. Kiekviena 
šalis gali siųsti du atstovus ir tris 
stebėtojus tarp 18 ir 26 m. 
amžiaus. Forume skautų sąjūdžio 
jaunimas aptaria ir pareiškia savo 
pageidavimus pasaulio skautų 
sąjūdžio vadovybėms ir lavinasi 
sudėtingus klausimus svarstyti bei 
nutarti.

Brazilijoje apie 7000 dalyvių 
susirinko 11-toje panamerikos 
skautų džiamborėje. Prie jų 
prisidėjo dar 2000 iš kitų 23 šalių. 
Brazilija išleido specialų pašto 
ženklą.

Singapūro skautai atšventė savo 
90 m. sukaktį tautine stovykla, 
pačia didžiausia ligi šiol, su 1500 
stovyklautojų ir 300 svečių iš 13 
kitų šalių. Ministras pirmininkas, 
pats buvęs skautu, sveikino 
sąskrydį, ir daugybė kitų valdžios 
pareigūnų, taip pat skautavę, gyrė 

skautybės atsiekimus jaunimą 
auklėti ir lavinti už mokyklos ribų.

Venesuelos skautų tautinėje 
stovykloje dalyvavo 2500 skautų ir 
vadovų.

Australijoje įvyko 22-oji Azijos 
bei Ramiojo vandenyno ir 19-oji 
Australijos tautinė stovykla. Virš 
12,000 skautų iš 24 šalių 
stovyklavo netoli Sydnėjaus.

Japonijos valdžia pasauliniam 
skautų sąjūdžiui davė vieną 
milijoną dolerių skautybei ugdyti 
ir vystyti. Esama ir pasaulinių 
verslo bendrovių, kurios kasmet 
iki skautijos 100 metų sukakties 
2007 m. suteikia stambią paramą 
skautų sąjūdžiui.

“Ar manote, kad įsteigti naują 
organizaciją, apimančią pasaulio 
skautus ir pasaulio skautes, padėtų 
geriau atsiekti skautybės tikslus 
jaunus žmones auklėti ir lavinti, ir 
kad šis klausimas būtų 
svarstomas?” Toks klausimas buvo 
svarstytas apklausa visose šalyse. 
Atsakė 79 iš 151 skautų sąjungų. 
Dauguma sakė, kad nereikia šiuo 
metu svarstyti, klausimas kelsimas

2002 m. skautų konferencijoje, o 
abi pasaulinės organizacijos ir 
toliau rūpestingai 
bendradarbiauja.

Didžiosios Britanijos skautų 
sąjunga apklausinėjo 46,000 narių, 
jų tarpe 60 % jaunimo, apie 
naujas uniformas. Daugiausia 
diskusijų buvo apie spalvą, o visi 
pritarė, kad šventiškoms progoms 
būtų tradicinė uniforma. Naujos 
uniformos įvesimos per dvejus 
metus. Galima pasirinkti 
megstinukus ir kitą pigesnę 
aprangą.

Gilwellio Parke, kur nuo 1919 m. 
skautai stovyklauja, dabar perkelta 
Didžiosios Britanijos skautų 
sąjungos vadovybė. Baden-Powell 
House Londono centre lieka 
konferencijų ir svečių namai. 
Sąjungai priklauso pusė milijono 
narių.

Rytų Timore po karų ir sukilimų 
vėl atgyja skautai, daugiausia 
Australijos skautų padedami.

Meksikos sostinės aikštėje skautai 
išdėjo pasaulinį skautų ženklą iš 
171,345 aliuminijaus skardinių, 
susinktų visoje šalyje, sveriančių 
2.28 tonų. Skardinės buvo 
parduotos perdirbti, ir pelnas 
atiduotas UNICEF.

(“Skautų aidui” atsiuntė 
v.s.fil.A.Saulaitis, S.J. iš Vilniaus)
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LAISVĖS VARPAS
“Varpo” žaidime visi žodžiai prasideda ta pačia raide.

Amerikos lietuviai 1922 m. 
padovanojo Lietuvai Laisvės Varpą. Jis 
buvo nulietas JAV Philadelphijos 
Laisvės Varpo pavyzdžiu. Šio varpo 
sumanytojas 1919 m. buvo žymus to 
meto Amerikos lietuvių veikėjas 
adv.Jonas Bagdžiūnas-Borden. Varpo 
pagaminimui aukos buvo renkamos 
visuose JAV lietuvių telkiniuose.

Į Kauną varpas buvo atgabentas 1922 
m. sausio 12 d., pirmą kartą Karo 
muziejaus bokšte jis suskambo 1922 m. 
vasario 16 d.

Viename varpo šone yra reljefinė 
Vytis ir įrašas: “Lietuvių Seimas 
Amerikoje Lietuvai, Chicagoje 1919 m. 
birželio 8-11 d. Taip pat ir B.K.Balučio 
paruoštas įrašas:

“O skambink per amžius vaikams 
Lietuvos.kad laisvės nevertas, kas negina 
jos.”

Nuotraukoje matome Laisvės Varpą 
prieš kelionę į Lietuvą. Garbės sargyboje 
stovi Amerikos lietuvių karių 
organizacijų nariai su Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis.

.žemyn:

•S3§0IWXa 'SOjlUIBA 'SI}Xa 'SIĮJĮUIJBJOA 'SIJBSBA 'EAEI|9A '91S>|XjOAĮBA :uXui9£ -ąjsdjaA 

'SEJOA 'SEGIOSIĄ ZSB>||ĮA 'SI1IU|IĄ 'SĮUIA 'SEJIIEMą 'sX|Z9A '9J9A0Ą 'SOIUsXa :iBSJ9>|S 

:ĮBiuX>|ES)B otuipiBz „odJE?A„
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ŽAIDIMAI IR PRATIMAI SAVE IR KITUS PAŽINTI
(pagal Italijos skautų “lo e gli aitri: le relazioni, l’amicizia”, 2000 m.)

Žąsele. Žaidėjai laisvai vaikštinėja. Davus ženklą, 
užsimerkia ir sustoja žąsele pagal abėcėlę, garsiai savo vardą 
kartodami. Arba: užsimerkę, pagal gimimo datą, ar pagal ūgį; 
atsimerkę pagal spalvą (marškinių, kelnių ...)

Dvynių futbolas. Dvi komandos, kiekviena poromis. Poros 
suriša savo kojas (kairę su dešine) ir žaidžia trimis kojomis. 
Vartininkų pora 
susikabina nugara į 
nugarą. Pritaikyti 
žaidimo taisykles 
pagal sąlygas.

Žvėrių 
juokdarys, (bent 5 
žaidėjai). Žaidėjai 
susėda kaip 
mieguisti liūtai, o 
savanoris 
“juokdarys” tarp jų 
juda ir stengiasi 
prajuokinti. Kas 
prasijuokia - tampa 
juokdariu ir padeda 
likusius 
prajuokinti, kol ir 
paskutinysis 
“liūtas” prasižioja.

Neregio šuo. 
(bent dviese). 
Vienas neregys 
užsiriša akis, jį veda 
“šuo”, kurio diržu ar 
lazda laikosi. Pora 
eina laiptais ir 1.1. 
Pabaigoje atriša 
akis ir neregys 
spėja, kur buvo vestas - eidamas tuo keliu. Galima ir visam 
būriui žaisti -visi už pečių vienas kito laiko, užrištomis akimis 
išskyrus paskutinįjį, kuris visą “vikšrą” vairuoja, ranka petį (d. 
ar k.) paspausdamas ar sulaikydamas.

Jei būčiau... Sis žaidimas padeda pažinti save, kitus ir visą 
grupę. Kiekvienas arba gauna lapelį ir jį užpildo, arba iš eilės 
žodžiu atsiliepia (jeigu žaidėjų nedaug). Pabaigoje aptarti 
duomenis, apibendrinti grupei - grupės bruožus ar savybes. 
Klausimus galima parinkti pagal užsiėmimų temą, susikaupimo 
mintį, pvz.:

Jei būčiau gėlė (žvėris, vabzdys), norėčiau būti........ ,
nes.........

Jei būčiau (automobilis, muzikos instrumentas, pastatas, 
kelias, žaidimas, spalva, knyga, žaislas), norėčiau būti.........,
nes........

JrebHyniO1*a Ž,?dŽių- Kiekvienas žaidėjas pasiruošia “labai 

iviern' aPie save papasakoti - daugiausia 17 žodžių
i-i J ° Z1° ’ma nupiešti simbolį) - apie savo asmenybę, 

J1’ ^?Venim5’ m*n. visi lapai surenkami (be
. e Paras°) ir garsiai perskaitomi. Visi bando atspėti 

apie kurį asmenį rašoma.

Manoji mozaika. 
Senų žurnalų bei 
laikraščių 
iškarpomis suklijuoti 
apie save taip, kad iš 
“mozaikos” svetimas 
žmogus sužinotų 
apie žmogų. 
Pakabinti ant 
sienos, prikabinus 
dar tuščią lapą, 
kuriame kiti žaidėjai 
(grupės nariai) gali 
parašyti savo 
pastabas, klausimus, 
įspūdžius apie 
mozaiką. Ar atrodo, 
kad vieni kitus 
suprantame? Ar ką 
naujo iš kitų pastabų 
sužinome?

Įgūdžių žiedas, 
(žr. į piešinį) Kitas 
būdas save pažinti 
yra sužinoti, kurios 
stiprios savybės ir 
kuriose srityse tenka 
bręsti. Žiede 
pažymėtina - 
nuspalvinti langelį: 

arčiau vidurio - silpnesnė vieta, arčiau pakraščio - stipresnis 
bruožas ar įgūdis. Taip kiekvienas turės savitą “žemėlapį”. 
Tada su draugu pasižiūrėti — kaip kitiems atrodo savęs 
įvertinimas — kaip kiti mato stipriąsias, išvystytas savybes bei 
įgūdžius, - ir kuriose srityse būtų naudinga vystytis.

(Ačiū Broliui Antanui Saulaičiui atsiuntusiam šiuos 
žaidimus. Red.)
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200 METŲ

2001-iais metais šventėme vysk. Motiejaus Valančiaus 200 metų gimimo jubiliejų. 
Prie jo muziejaus Nasrėnuose buvo pastatytas paminklas, vyko didelės iškilmės. Tris 
metus prieš jubiliejų, muziejaus vadovas Algirdas Cėsna pradėjo ruoštis tai svarbiai 
šventei - suorganizavo pasodinti “Motiejaus Valančiaus ąžuolyną. Ąžuoliukus 
sodinti buvo suvažiavę žmonės iš visos Lietuvos, o skautės iš Klaipėdos prie naujai 
pasodinto ąžuoliuko davė įžodį.

Ps.Zibutė Gadeikytė iš Klaipėdos praėjusį spalį atsiuntė šį nežinomo autoriaus 
eilėraštį rašytą vysk. Motiejaus Valančiaus šimtmečiui, bet nebespėjome 
jubiliejiniais metais įdėti į “Skautų Aidą”. Spausdiname jį dabar Didžiojo Žemaičio 
201-jam gimtadieniui.

Paminėjimui
am. at. Vyskupo Motiejaus Valančiaus

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
klėtelė Nasrėnuose

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
paminklas Nasrėnuose

Šiandien užbaigė metų šimtą, 
Brangaus sulaukė jubiliejaus, 
Užtraukim, broliai giesmę rimtą

• Pagarbai vyskupo Motiejaus.

Kam ano vardas nemalonus?
Kas jo knygelių nėra skaitęs?
Jis šaukė, kėlė milijonus, 
Rodė ką gali viens žemaitis.

Darbščių artojų tikras sūnus,
Mėgo į darbą įsiknisti;
Raštu senovės skaitė “runas”
Rašė “Žemaičių Vyskupystė”

Nors su didvyriais mokslu lygus, 
Salin netraukęs nuo prastųjų;
Jiems dorų skaitymų pristigus, 
Davė “Gyvenimus Šventųjų”

Kaip geras tėvas, jis žinojo,
Kam duoti pieną, kam duonelę, -
Mažus mylėdams, dovanojo
Jiems su vaizdais “Vaikų Knygelių”

Taip dėl mažiukų ir galinčių
Jis buvo vadas viens tikriausių, 
įgijo garbę tarp išminčių,
O meilę tarp nemokančiųjų.

Budrus piemuo avis pažino,
Gražiai į jas prabilt mokėjo;
Joms maistą dvasišką gamino 
Ir jas apgynė nes mylėjo.

Apgynė jas ir išliuosavo
Iš po vergijos pragarinės, 
Kad vienu rimtu žodžiu savo 
Visas sulaikė nou degtinės.

Krutėdams taip lyg pat mirimo 
Paveizdą skaistų mums paliko...
Tebūn gi šventi dėl jaunimo 
Darbai to didžio darbininko!...
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\vyks Rugpjūtio 4-16d.d. 2003^ >
Holocotnb V alley Seoul Ranch, Kalifomlj°le' ’•

ŠIUO KVIEČIAME VISUS IŠEIVIJOS SKAUTUS/SKA

bAtWAun...

ubiliejinės Stovyklos mokestis! Jeigu 
jūsų projektas del stovyklos ženklo bus 
trinktas, galėsite stovyklauti veltui!

Reikalavimai:
^bMsjinės Stovyklos ženklą naudojant ne

Va,P5SPalVaS-> Ant at1Jirn°|lapO pasi5ašyt| Slapyvardžiu.
nava h -° apo Parašyti slapyvardį ir savo tikrą vardą, 
Halini Ir adres3- Šitą lapą įdėti į atskirą voką. Voką 
užlipdyti Ir atsiųsti kartu su ženklo piešiniu.

C ci.hxUS pristatyd iki birželio Id., 2002m.
P Siųsti Šiuo adresu: ps. Jūratė Batūrienė

1 Burkston Place
Toronto, Ontario, M9B 3E4 
Canada

Visiems linkime sėkmės!!/

Georce H. Ryan 
Governor

Orricc of the Governor 
JRTC, 100 Wist Randolph, Shut 16 

Chicago, Illinois 60601

December. 2001

Greetings:

As Governor of the State of Illinois. I would like to extend my warmest holiday 
wishes to each of you.

The holiday season is a time of magic and wonder. During this season, we lake 
time to celebrate with family and friends and are mindful of the countess blessings we 
share.

This year, in the spirit of the holidays, may we all find joy in extending a hand to 
those in need of help Our nation yiew fium ihe ideal of neighbor helping neighbor, an 
ideal that continues to strengthen each of us today. May we also realize that 
expressions of fellowship and goodwill toward others need never be confined to a 
holiday season.

On behalf of my wife. Lura Lynn and the entire Ryan family, we wish you a 
joyous holiday season and a New Year filled with peace and prosperity.

Sincerely.

GEORGE H. RYAN 
Governor
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SKAUTU MIDMS
4613 W. I06TH PLACE 
OAK LAWN, IL 60453-5246 ‘4;«w-8177

ASS Metinė šventė - tai šeimos šventė.
Jennifer Antanaitytė, Darius Buntinas ir Tina Antanaitytė-Buntinienė.
Visi užaugo Chicagoje, Darius su Tina dabar gyvena Columbus, OH
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