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Šv. Pranciškaus Asyžiečio sesers 
saulės arba sutvėrimų giesmė

Aukščiausias visagali, geras Viešpatie, 
Tavo yra giesmės, garbė ir didybė 
Ir kiekvienas palaiminimas.
Viskas iš Tavęs prasideda, 
Ir žmonės nėr verti Tavęs minėti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji sutvėrimai,
Ypač puikioji sesė saulė, 
Kuria dienas ir mus Tu apšvieti;
Jinai graži ir, spindėdama didžiu spindėjimu, 
Mums atneša, Aukščiausias, Tavo vaizdą.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis mėnuo ir žvaigždynai; 
Danguj Tu jiems teiki puošnumą, grožį ir šviesumą.

Tegarbina, Tave, o Viešpatie, brolis vėjas, 
Erdvės, debesys, giedra ir oro atmainos, 
Per kurias Tu savo kūriniams teiki gyvastingumą.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, broliai vandens, 
Kurie labai naudingi, ramūs ir gaiviną, ir skaistūs.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė ugnis, 
Ja Tu švieti nakties tamsybę, 
Jinai graži, džiaugsminga, ir stipri, galinga.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė žemė motina, 
Kuri mus valdo ir maitina.
Ir augina visokį vaisių, ir žiedus 
spalvinguosius, ir žolę.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, kurs, Tavosios meilės 
padedamas, atleidžia

Ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią. 
Palaiminti, kurie išlaiko taiką,
Jie bus Tavo, o Aukščiausias, vainikuoti.

Vertė Stasys Santvaras 
("Aidai", 1976 m. nr. 8)

Tegu buna laimingos, džiaugsmingos ir skautiškos musų stovyklos gamtos draugystėje

Z Lietuvos \ 
: nacionalinė 
i M.Mažvydo
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BUDĖKIME DĖL MUSŲ
AUGANČIO JAUNIMO

P
radėdama LSS Tarybos Pirmininkės pareigas 
1997 m. gavau malonų laiškelį iš LSS Garbės 
ženklų skyriaus vadovo brolio Prano 
Pakalniškio. Tame laiške jis užsiminė, kad Lietuvos 

Respublikos prezidentas Valdas Adamkus yra skautas 
vytis, įžodį 1946 m. davęs Vokietijoje ir, kad jis pats 
tada Valdą Adamkų ir kitus tam įžodžiui paruošęs. 
Savo laiške brolis Pakalniškis pasiūlė LSS Pirmijoje 
pasvarstyti apie prezidento Valdo Adamkaus 
apdovanojimą Geležinio Vilko ordinu,

Prie LSS kryžiaus Kryžių kalne: v.s. Laima Kiliulienė, v.s. Iii. 
Rimas Griškelis, v.s.fil.Rita Penčylienė, v.s. fil. Meilė Mickienė, 
v.s. Irena Markevičienė, v.s. Birutė Banaitienė ir vysk. 
E.Bartulis.

M. Mickienės nuotr.

Po penkerių metų nutariau pristatyti LSS Pirmijos 
balsavimui presidentą V. Adamkų apdovanoti 
Geležinio Vilko ordinu. Pirmija, įvertindama išeivijos 
skautą ir prezidentą Valdą Adamkų atlikusį ir 
atliekantį ypatingus darbus, balsavo teigiamai. Skautų 
šūkis yra tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Ir ar gali 
geriau atlikti savo įsipareigojimus Tėvynei ir artimui, 
kaip tampant aukščiausiu jos vadovu - prezidentu.

Taip prasidėjo didelis rūpestis ir darbas to užsimo
jimo įvykdymui. Sesė Rita Penčylienė apsiėmė tvarkyti 
kelionės reikalus, užsakyti viešbučius, gidę ir t.t. Ji 
užmezgė ryšį su broliu Remigijum Gaška 
Prezidentūroje, kuris suderino apdovanojimo reikalus 
su prezidentu. Sesė Regina ir Bernardas Narušiai mal
oniai pasiūlė priėmimui savo butą Vilniuje. Istorinėn 
kelionėn į Lietuvą vyko 25 skautininkai - 22 iš JAV, 2 iš 
Anglijos ir 1 iš Kanados.

Skautiškas ačiū sesei Ritai už didelį darbą ir 
atsakomybę, Jos pastangos buvo neveltui - viskas buvo 
gerai ir gražiai suorganizuota. Širdingai dėkoju pon
ams Reginai ir Bernardui Narušiams už gražiai 
paruoštą priėmimą jų bute. Buvo nuostabus vakaras 
visiems su Prezidentu ir ponia Alma. Broliui Remigijui 
Gaškai širdingai dėkoju už visą pagalbą, susijusią su 
ordino įteikimu Prezidentūroje.

Skautiškas ačiū sesėms Irenai Markevičienei ir 
Laimai Kiliuliene. Sesė Irena padėjo man su finansais 
bei dovanų parūpinimu, o sesė Laima labai gražiai sut
varkė įvairias apeigas Antakalnio kapinėse, Kryžių 
kalne ir Šiluvos Marijos koplyčioje, Ačiū sesei Alei

Tarybos Pirm. v.s. Birutė Banaitienė prie LSS kryžiaus.
R.Griškelio nuotr.
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LIEPA-RUGPJUTIS 3

Lietuvos prezidentūroje, įteikus Geležinio Vilko ordiną prezidentui V. Adamkui. Matosi Lietuvos skautų vadovai, priekyje fil. Regina 
Griškelienė, fil. Zita Rahbar, v.s. fil.Albinas Sekas, dešinėje - Benardas Narušis.

R. Griškelio nuotr.

Namikienei už gražias apeigas Trakų pilies menėje.
Nuoširdi padėka broliui Vytui Dilbai, 

paruošusiam pakvietimus i Geležinio Vilko ordino 
įteikimo iškilmes bei priėmimą.

LSS vardu buvo pastatytas ir pašventintas šešių 
pėdų aukščio kryžius su LSS emblema, įrašu "Lietuvių 
Skautų Sąjunga išeivijoje" bei pastatymo/pašventini
mo data "2002 m. kovo 7 d" Kryžius, pagal s.Broniaus 
Banaičio techninius nurodymus, buvo Lietuvoje 
pagamintas tautodailininkų. Labai gera vieta buvo 
parūpinta iš anksto Kryžių kalne - dešinėje pusėje pir
mas takelis į kalną. Nuoširdus ačiū mano giminaičiui 
Dailiui Mišeikiui, suradusiam kryždirbį-tauto- 
dailininką ir broliui Broniui Banaičiui paruošusiam 
LSS kryžiaus projektą.

Si kelionė turėjo tris tikslus sąjungai: įteikti Geležinio 
Vilko ordiną Prezidentui Valdui Adamkui, pastatyti 

sąjungos kryžių Kryžių kalne ir artimiau susipažinti su 
dabartiniais vadovais Lietuvos Skautijoje ir Lietuvos 
Skautų sąjungoje.

Džiugu buvo skaityti "Skautybės kelyje" sesės 
Taiydos Chiapettos kelionės įspūdžius ir mintis. 
Smagu, kad šioje kelionėje turėjome dvi jaunesnes 
seses skautininkes - vadoves Taiydą Chiapettą ir 
Renatą Ramanauskaitę-Borucki. Iš jų pasisakymų 
jaučiu, kad Sąjunga vis dėl to atlieka gražų ir naudingą 

darbą - išaugino dvi tokias puikias seses vadoves. 
Tokių vadovių,-ų kaip sesės Taiyda ir Renata yra 
nemažai visuose vienetuose. Budėkime dėl mūsų 
augančio jaunimo ir toliau, ir auklėkime juos DIEVUI, 
TĖVYNEI ir ARTIMUI tarnavimo kelyje.

v. s JBirutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė

Istorinis momentas Lietuvos prezidentūroje š.m. kovo 5 d. - 
Europos rajono skautų vadovai su auklėtine ir bendradarbe, 
ilgametis lietuvių skautų vadovas, rajono vadas v.s.Jaras Alkis, 
Anglijoje nuo paukštytės augusi dabartinė LSS Tarybos Pirm, 
v.s.Birutė Banaitienė, buv. "Aušros" tunto Vasario 16 gimnazi
joje, Vokietijoje t-kė v.s. fil.Meilė Mickienė ir Europos rajono 
vadas v.s. Vincentas O'Brien.

M.Mickienės nuotr..
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KAI REIKIA 
PASIRINKTI 
SVARBIAUSIĄ 
KELIĄ

J
 r vykiai žmogaus gyvenime kartais pasuka žmogaus 

kelią į netikėtą pusę, šiais (2001) metais iškilo svar- 
Lbus klausimas apie skautavimą mano gyvenime, 
aujos patirtys bei pareigos vertė rinktis... Bet jaunys
tės skautavimo prisiminimai, mintys "ką reiškia būti 

skaute" ir svarbi kelionė parodė man gerąją kryptį.
Baigusi gimnaziją, pradėjau studijuoti univer

sitete. Pirmą kartą gyvenau viena — bendrabutyje. 
Tėvai padėjo, bet aš viską turėjau tvarkytis pati. 
Reikėjo ne tik mokytis, bet ir dirbti, ir pirkiniais apsiri- 
ipinti, valgį pasigaminti, susitvarkyti ir bandyti daly
vauti lietuviškoje veikloje. Mašinos neturėjau. Nors 
universitete viskas yra 
gana arti, bet į parduo
tuves ar kur kitur norint 
nuvykti reikėjo ieškoti, 
kad kas nors mane 
pavežtų. Laikas pasidarė 
ribotas, be ratų nebeturė
jau galimybės dalyvauti 
ten kur norėjau. Reikėjo 
kai kuriuos užsiėmimus 
atidėti ar nutraukti, nes 
pirmenybė yra mokyklai.

Nusprendžiau vienus 
metus nebešokti tautinių 
šokių grupėje, bet dar 
pasilikti skaučių vadove. 
Galvojau, kad galėsiu bal
ansuoti mokslą, darbą, 
gyvenimą ir skautavimą. 
Metų pradžioje viskąsus- 
pėjau ir džiaugiaus, kad 
taip gerai sekasi. Klysčiau,
jei nesakyčiau, kad vadovauti dvidešimt dvejom mer
gaitėm yra daug darbo. Jos buvo puikios, triukšmin
gos, pilnos entuziazmo ir nuolat norėjo būti linksmos. 
Ir aš vis stengiausi jas patenkinti.

Gale semestro pamačiau, kad man reikėjo daugiau 
laiko skirti mokslui. Gi skautiški darbai reikalavo dau
giau laiko, negu aš jo turėjau. Buvo atvejai, kai skautės 
manęs laukė, o aš negalėjau nuvykti, nes turėjau dirbti 
arba ruoštis egzaminams. Gal man reikėjo dar bandyti 
labiau pasistengti, nes jaunos mergaitės ima pvyzdį iš 
savo vadovių, taip kaip ir aš dariau kai buvau jauna. 
Nežinodami mes kartais gyvenime pasiimame dau
giau darbų, negu, kad galime juos atlikti. Atėjo laikas 
pasirinkti patį svarbiausią gyvenimo kelią. Pajutau, 
kad kuriam laikui teks nutraukti skautišką veiklą.

Nuo pat mažens žinojau, kad gimiau skaute. Kiek

RVR Kaziuko mugėje, Los Angeles, "Šatrijos Raganos" vyr. 
skaučių d-vės vadovė ps.Tara Barauskaitė, vyr. sk. Simona 
Gajauskaitė ir straipsnio "Kai reikia pasirinkti svarbiausią kelią 
autorė vyr. sk. Lina Wallace.
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tik aš prisimenu, kiekvienus metus praleidau stovyk
laudama. Skautauti pradėjau su šeima ir draugais, kai 
dar buvau kūdikis, o vėliau jau kaip paukštytė ir 
skautė. Tuo laiku susiartinau ne tik su pasauliu, gamta, 
bet ir su žmonėmis. Skautavimas suteikė progą įsigyti 
drauges su kuriomis kartu užaugau ir išgyvenau ne tik 
linksmus, bet ir liūdnesnius laikotarpius. Nežiūrint 
pergyvenimų, kai mes kartu stovyklaudavome, 
kažkaip visada sutarėme ir atrodė, kad viskas sekasi. 
Per daugelį metų visos gerai susidraugavome. Sueigos 
buvo smagios. Daug puikių nuotykių. Nuo pat mažens 
jodinėjom arkliais, čiuožėm ant ledo, ruošėme 
eksponatus Kaziuko mugei ir kartu stovyklavome. 
Nesvarbu ką mes veikėme (nors mums ir nepatiko 
septynių mylių iškyla), visada buvo gerai, nes dirbome 
kartu. Atsimenu, vienoje stovykloje, kai aš dar neturė
jau kaklaraiščio, nakties žaidimų metu pavogė visus 
lauke kabojusius drabužius. Mums sukėlė daug juoko, 
kai norėdamos atgauti drabužius, turėjome juos 
išsipirkti gamtoje surastomis dovanomis.

Mano įspūdingiausias stovykloje momentas buvo, 
kai aš pirmai skautei užrišau kaklaraištį. Nuo pat 
mažens norėjau būti skaučių vadove ir mano noras tuo 
metu buvo išpildytas! O, kaip man sakė - kad kai aš 
buvau septynių metukų, buvau stovyklos teroras ...

Šiais metais su tėvais turėjau progą pirmą kartą 
aplankyti tėvynę Lietuvą. Man tai paliko nuostabų 
įspūdį. Nesitikėjau, kad Lietuva yra toks gražus

LIEPA RUGPJŪTIS 5
kraštas. Kai atsiradau Lietuvoj, pasijutau tikra lietu
vaite, norėjau kalbėti tik lietuviškai, valgyti lietuvišką 
maistą, pamatyti ta gražiąją gamtą - miškus, ežerus, 
gyvulius. Apsistojome Kaune, vaikščiojau Laisvės 
alėjoje, apžiūrėjau Vilnių, pamačiau Trakų pilį, 
meldžiausi Kryžių kalne, pamirkiau pirštą Nemune. 
Važiavau į Šiaulius, Alytus, Klaipėdą, Palangą ir Nidą. 
Apžiūrėjau pastatus, bažnyčias muziejus, apvaikščio
jau parkus. Taip pat važiavau į kaimą, kur mačiau 
kiaules, arklius, karvutes. Nuostabus išgyvenimas!

Metų eilėje apie skautybę turėjau visokių idėjų. 
Kai buvau maža, skautybė buvo pilna žaidimų ir links
mumo. Paaugus nuomonė keitėsi, pradėjau suprasti 
skautybės reikšmę. Skautė myli ne tik savo šeimą ir 
draugus, bet visą žmoniją. Skautė tarnauja Dievui, 
Tėvynei ir Artimui ir vykdo skaučių įstatus. Tai yra 
didelė pareiga, kurią mes sąžiningai atliekame ne tik 
sau, bet ir kitiems.

Pagalvojus apie skautybę, pasikalbėjus su 
draugėmis ir vadove, ir prie to prijungusi kelionės 
Lietuvon įspūdžius, nusprenžiau, kad skautybė man 
yra labai svarbi. Dabar galiu pasakyti, kad nors gyven
imo kelias trumpam laikui buvo pasukęs į šoną, jis 
išsitiesino ir vėl veda skautybės pusėn.

Vyr. sk. Lina Wallace
(RVR "Palangos" tuntas)

SVEIKINAME v.s. fll. ANTANĄ SAULAITĮ SI

2002m. Vilniuje buvo išleista knyga 
"Lietuvių Misijos Amazonėje", 
Autoriai: pirmos dalies - kun. Kun. Antanas Saulaitis SJ

Antanas Saulaitis SJ, antros - dr. Aleksandras Guobys.
Lietuviškoje skautybėje turime dvi brolio Antano 

paruoštas knygas: "Skautų užsiėmimai" Skautų 
Brolijos išleisti 1971 m, ir "Skautiškųjų vienetų vadovai
ir vadovės" 1975 m. išleista Skaučių Seserijos ir Skautų 
Brolijos.

"Lietuvių Misijos Amazonėje" knygoje, parengtoje 
pagal 1976 - 1991 m. rašytus dienoraščius, kun. A. 
Saulaitis, skyriuje "Trys dešimtmečiai Pietų Amerikoje"
rašo:

"Per tuos 30 metų teko aplankyti kone visas ben
druomenes ar kitais būdais palaikyti ryšius su atskirais 
gyvenančiais, kaip kad darė ir daro kiti 
visuomenininkai bei dvasininkai. Akyse tebestovi tai 
miestas, tai sodyba, tai įmonė, tai namai, kuriuose, 
būdami toli nuo Lietuvos, žmonės kūrė savo gyven
imą, širdyse sergėdami tai, kas brangiausia. Vieną 
kartą per keturis mėnesius aplankiau tūkstantį lietuvių

TRYS DEŠIMTMEČIAI
PIETŲ AMERIKOJE

Ši knygas dalis parengta pagal 
1976-1991 m. rašytus dienoraščius.
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kilmės (dažniausiai tautiškai mišrių) šeimų ir radau tik tris, kurios 
nešvęstų Kūčių, o kitos dar ir savo kaimynus brazilus pamokiusios šios 
šeimyniškos susitaikinimo šventės."

įdomiai aprašoma dešimties tūkstančių kilometrų kelionė į 
Amazonijos gilumą, kurios metu brolis Antanas aplankė ypatingąjį 
lietuvi misionierių - gydytoją kunigą F. Bendoraitį, indėnų, brazilų bei 
boliviečių vadinamą "padre medico", seselę misionierę Ksaverą (Emiliją 
Šakėnaitę), antropologą kun. Kazimierą Bėkštą bei dr. Vytą Kiaušą, 
Brazilijoje pasilikusį po III Jaunimo kongreso, kuriame dalyvavo kaip 
Australijos atstovas.

10508 km. nukeliavo per 256 valandas: 138 vai. autobusu, 115 vai. 
laivais ir 3 vai. lėktuvais. "Dvi paras šutęs raudonų dulkių keliu 
važiavusiu autobusu, jautiesi kaip paskutinis žmogus pasiekęs pasaulio 
galą".

Šiuo metu v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ tempia didelę naštą. Yra 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas, Vilniaus Akademinės 
Sielovados Centro vadovas. (Drįstu pasidalinti vieno dėstytojo Vilniaus 
universitete žodžiais: "kai atvyko kun. Saulaitis -krikščionybė pradeda 
ateiti į universitetą". Red.) Be tų didžiųjų darbų, brolis Antanas dar 
suranda laiko ir noro skautiškiems darbams. Sveikiname ir linkime sėk
mės!

MALDOS - MĄSTYMAI
Užrašyti misijų Brazilijoje metu 1968 - 1980 m. (Ištraukos)

Antanas Saulaitis SJ

Jeigu tiesa, kad Dievas kalbėjo ne tik pranašams ir apaštalams, bet 
šnekučiuojasi ir su mumis, tai kasdieniai įvykiai yra Dievo žodis, taria

mas mums šiuo laiku ir šiose sąlygose. Jo žodis niekada nenuaidi 
tuščiai, negrįžta bergždžias, o pašaukia mūsų kad ir nepratusį atsiliepti ar 
nedrąsų balsą, kurį kartais galima vadinti malda...

Kunigėlis atėjo
Jau batai apkibo dumblu. Peršoku griovelį, kunigui nepriderančiu 

bildesiu pažadindamas šunį, pro atdaras duris įeinu į plūktos žemės ir 
kiaurų lentų namelį.

Ką tu čia, Viešpatie, veiki dieną naktį, kur visa šeimyna guli viename 
kambaryje, kur kiaurai košia vėjas ir tai tyliau, tai garsiau dūsauja luoša 
senelė? Kodėl jai kaskart, Viešpatie, rieda ašaros, skausmo išsukioti pirštai 
kyla prie manųjų, o sausos lupos bučiuoja mano, kunigo, rankas?

Kad galėčiau nors žodelį tarti, tave dar ilgiau čia palikti, kad jai kalbė
tum, kad ją savo šiluma užklotum, kad jai graudžią ašarą džiaugsmu paver- 
stum.

Nuo Adomo ir Ievos
Buvau minėjime, Viešpatie. Kaip ir kasmet kalbėtojai pradeda nuo 

priešistorės ir tais pačiais žodžiais pabrėžia tuos pačius dalykus, daro tas 
pačias išvadas, susilaukdami tų pačių mandagių plojimų.
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LIEPA-RUCPJUTIS 7

Ar tau nenusibosta klausytis ir mano istorijos, kai irgi pradedu dėstyti 
savo bylą nuo Adomo ir Ievos ir tavo atlaidžias ausis apipilu prašymais?

Kaip daug būtų lengviau, jei mokėčiau matyti vis ką nors nauja, tavo 
ranką čia, žemėje, pastebėti, už globą padėkoti, tavo rankos įsikibti ir atgaiv
inta dvasia į tave, save ir savo brolius žiūrėti.

Auką aukojame
"Ir auką aukojame ta-a-a-vo Sūnaus", - gieda būrelis lietuvių pirmuose 

didelės bažnyčios suoluose. Vaikučiai viens kitąknibinėja ir laksto iš vietos 
į vietą, senutė įgudusiomis maldai lūpomis kalba rožančių, vyras sklaido 
Mišių knygelę, rūpindamasis, ką toliau reikės į kunigo kreipinį atsakyti.

Kur mūsų, to mažojo būrelio, auka, Viešpatie?
Pasižiūriu į kryželį toli nuo tėvynės.
Akla senutė
Tolimame mieste, prieglaudoje, įpusėjusi devinton dešimtin, akla lietu

vė stipriai suspaudusi laiko ranką, nors kalba ne apie save, o apie kitus, ją 
lankiusius ir jau mirusius, apie džiaugsmą, kurį suteikė atneštas obuolys ar 
kitas vaisius. Tik akys sudrėksta, nes žino, kad tik už metų ar dviejų vėl 
galės sulaukti lietuvio kunigo.

Nauji namai
Kitokie kvapai, kitokie medžiai ir gyviai šioje vietovėje. Viskas ne taip, 

kaip buvai pratęs. Net ir aprimusia vakaro šiluma kitaip skleidžiasi. Kita 
kalba, kitokie papročiai, nauji žmonės.

Gal tik išeivis gali visur tavo prieglobstyje namus rasti, Viešpatie.

v.s.fil. Antanas Saulaitis SJ 
(antras iš deš.viršuje) 

Akademikų skautų sueigoje 
Vilniuje. 

R.Norvaišos nuotr.
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"Lyg ošimu pušy, lyg rago gaudimu
Tu mus kvieti ir vadini Tu mus
Nakvot į Tavo tolimus namus..."

A. Jasmantas

I
šsivadino Viešpats mūsų sesę į tolimus Namus, 
nusiskynė mūsų Ramunę ... Ne tik tuščia vieta prie jos 
šeimos stalo, bet tuščia vieta ir mūsų sesių būrelyje, 
tuščia ir nebeužpildoma ...

Daug moterų nešioja vardą Ramunė, bet nesutikom 
nei vienos, kuriai tas vardas būtų labiau pritikęs, kaip 
mūsų Ramunei. Ji buvo kaip ta gėlė: kukli, švelni, bet 
labai tvirta. Jos širdy visad ir visiems švietė seseriška, šilta 
saulutė.

Kiek linksmų sueigų Tavo namuose, Ramune, pralei
dom! Kiek įdomių pasišnekėjimų ir pajuokavimų!
Nepamiršim! Ypač Tavo švelnaus, labai taiklaus ir labai nuotaikingo humoro: niekad 
nereikalavai būt pralinksminta, bet linksminai kitus. Nepamiršim ir Tavo optimizmo ir tvirtu
mo ligoje, kuri Tave tiek metų tai nutoldama, tai priartėdama persekiojo. Palikai, Ramune, 
pavyzdį mums visiems, kaip gyvent su šypsniu ant mirties slenksčio.

Giliai liūdėdamos, guodžiame Tavo, Ramune, gražiąją skautišką šeimą ir artimuosius. 
Pasiliekame mes "Verpsčių" būrelis toliau verpt tą lietuvišką - skautišką giją, kuri mus su 
Tavimi tvirtai rišo ir riš iki Anapus. Anot poetės:

"Ratelio giesmelė
Vis viena, vis viena
Ir raudą ir dainą 
Vynioja į vieną.
Iš vieno į vieną
Kasdieną, kasdieną
Ratelis vis bėga -
Ir mintys, ir dienos, 
Ir metai vis viena
Vienan kamuolėliu subėgs..."

O. Mikailaitė

Todėl, Ramune, iki pasimatymo!
Tavo sesės "Verpstės", 2002 m. vasaris

(s. fil. Ramunę Kviklytę Lukienę atsisveikinant.
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Ramiojo Vandenyno Rajone

Šv. Jurgio šventės iškyla

Ramiojo Vandenyno rajono šv. Jurgio šventės iškyla 
šiais metais vyko balandžio 13-14 dienomis La 
Jolla Group Campground, Point Mugu State Beach 

parke netoli Ramiojo vandenyno.
Iškilminga sueiga buvo šeštadienį, kurios metu 

RVR vadė v.s.Birutė Prasauskienė kalbėjo apie skautų 
globėją šv. Jurgį ir papasakojo apie jį žinomas legen
das. Vyr.sk.t.n.v.sl. Aušra Venckutė buvo apdovanota 
Pažangumo žymeniu, s.v. Marius Anelauskas, baigęs 
LSB Ąžuolo mokyklos kursą, gavo pažymėjimą ir tun- 
tininkas s.fil. Vytenis Vilkas jam įteikė Ąžuolo mokyk
los ženklą. Sesės - vyr. skaučių vadovė ps. Tina 
Udrienė, t-kės pavaduotoja ps. Regina Polikaitienė ir t- 
kė ps. Danutė Mažeikienė pakeltos į skautininkės laip
snį.

Iškyloje dalyvavo 49 "Palangos" ir "Kalniškių" 
tuntų skautai ir skautės, o į iškilmingą sueigą 
suvažiavo "Gražinietės", paukštytės, vilkiukai ir daug 
svečių.

Stovyklavietė, kurią surado s. Alma Stočkienė, 
buvo labai gražus privatus miškas prie kalno. Gamta 
nuostabi. Oras nei per šiltas, nei per šaltas, miglota. Iki 
jūros galėjome pėsti nueiti. Pajūryje žaidė delfinai, kol 
mūsų jaunimas grupelėmis vakare ir ankstų sekmadi
enio rytą ėjo į pliažą. Kiek toliau suradome didžiulę 
smėlio kopą, kurios viršūnę pasiekė prityrusios 
skautės ir ten Daina Karaliūtė davė prityrusios skautės 
įžodį.

s.fil. D. Mažeikienė

Šių metų Kaziuko mugę, Los Angeles, nuotraukose 
Įamžino Ramiojo vandenyno rajono Vadė v.s. Birutė 
Prasauskienė.

"Anykščių šilelio" d-vės vilkiukai Matas Empakeris, Tomas 
Narbutas, Aliukas Grinius ir d-kas ps.Kęstas Reivydas džiau
giasi svečiui pardavę loterijos bilietus.

"Dariaus ir Girėno" d-vės prityrę skautai Tomas Mikuckis, 
Tauras Stoškus, Erikas Dudor, Darius Aneliauskas ir Andrius 
Mažeika gaivino svečių troškulį egzotiškais gėrimais.

Kas gi pavaišintų svečius 
atsilankiusius j Los 

Angeles Kaziuko mugę, 
jei ne darbščiosios "Kun. 

Gražinos" būrelio sesės?
Iš k. vyriausia šeimininkė 

Gražina Talandienė, 
Gražina Herzog, Violeta 

Gedgaudienė, Dalia 
Sodeikienė, Helen 

Vidugirienė, Daiva Griežė 
-Jurgelevičienė ir 
Nijolė Singleton,

11
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Vyr. skautės kepė duoną

MT)alangos" tunto vyr. skautės, Los Angeles mieste,
1 stengiasi išlaikyti ir puoselėti lietuviškus 

papročius. S.m. vasario 23 dieną susirinkome parapijo
je ypatingai sueigai. Laima Gajauskienė, sesės Simonos 
mama, sutiko mus pamokyti kepti lietuvišką duoną ir 
slėgti sūrį,

Pirmiausia žiūrėjome į Laimos rodomas sudėtines 
dalis (ingredients) duonai, stebėjome, kaip viską 
sumaišė ir parodė kaip duonos kepalas turi atrodyti 
prieš dedant į pečių. Lietuvišką duoną kepti nėra taip 
lengva, kaip galvojome! Kadangi tešla turi "ilsėti" 
šaldytuve per naktį, tai Laima mums atvežė jau iškep
tos duonos kepalėlį,

Kol mokėmės apie duoną, užvirė sūriui pienas. Ir 

kaip nustebome pamatę varškę, kai Laima į karštą 
pieną įpylė šaltas pasukas (buttermilk)! Sūrį padaryti 
yra daug lengviau negu duoną. Visos nutarėm ir 
namuose pabandyti padaryti sūrį. Paskui ragavome 
mūsų padarytą sūrį ir keptą duoną - pasakiška! Taip 
skanu buvo!

Po to, sesės Teresytė ir Andrytė Giedraitytės mums 
parodė kaip gaminti šaltibarščius ir varškėčius pagal jų 
močiutės receptą. Mums buvo smagu daryti 
varškėčius ir palyginti kitose šeimose naudojamus 
šaltibarščiams receptus. Kai pietūs buvo paruošti, 
padengėm stalą ir kartu pietavome, Buvo malonu, kad 
išmokome gaminti šiuos lietuviškus patiekalus ir 
žadame tą gražų paprotį tęsti toliau.

Sesė Tara Barauskaitė

Los Angeles vyresnio
sios skautės - "ir prie 

pečiaus, ir prie svečio!" 
Tara Barauskaitė, Tina 

Udrienė, Teresytė 
Giedraitytė, Aušra 

Venckutė, Laima 
Gajauskienė, Miranda 
Frankenaitė ir Andrytė 

Giedraitytė. 
Taros Barauskaitės nuotr.

Kanados Rajone

Šv. Jurgio šventė Toronte

n ambyno" ir "Šatrijos" tuntai šv. Jurgio šventei 
JLvsusirinko gegužės 11 d. po "Maironio" litu

anistinės mokyklos pamokų. Dalyvavo gražus būrys 
skautų,-ių ir vadovų,-ių. Salėje gražiai išrikiuotas 
draugoves tuntininkai pasveikino "Budėk!" Jiems buvo 
garsiai atsakyta - "Vis budžiu!" T-kas s.M.Rusinas 
įdomiai pakalbėjo apie šv. Jurgį, tuo metu buvusį vieną 
iš geresnių Romos imperijos, Dioklecijono asmeninės 
gvardijos karių, kuris buvo nužudytas 303 m. už savo 
tikėjimą. Apie šv. Jurgį yra įvairių legendų. Jis yra visų 

Pasaulio skautų gobeju.
Sekė įžodis. Šeši vilkiukai davė skautų įžodį ir 

buvo pervesti į "D.L.K. Mindaugo" draugovę. 
Draugininkas s. R. Kalendra džiaugėsi, kad d-vė paau
go viena skiltimi. Šios draugovės adjutantas 
M,Sungaila pakeltas į skiltininko laipsnį,

"Šatrijos" tunte skautės įžodį davė Rasa 
Saučiūnaitė. Kaklaraištį uždėjo tuntininkė, o gerąjį 
mazgelį užrišo mama, Pritymsios skautės antrąpatyri- 
mo laipsnį išlaikė J. Sondaitė ir J. Valaitytė, o pirmąjį - 
E.Yčaitė, R. Janušonytė ir A. Krakauskaitė. J. skautė A. 
Birgiolaitė baigė pirmą pat. laipsnį.

Baigiant sueigą, tuntininkai s. M.Rusinas ir ps. R.
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Baltaduonytė-Lemon visus gavusius aukštesnius 
laipsnius bei pakėlimus pasveikino, palinkėjo gražios 
skautiškos veiklos ir tuo pačiu priminė, kad registmo- 
tusi vasaros stovyklai Romuvoje, šiais metais 
Romuvos stovyklavietė švenčia sėkmingo gyvavimo 
40 metų jubiliejų rugpjūčio 4-18 d.d. Visi ruoškimės. 
Pakvietė visus į ratą maldai "Ateina naktis" ir ... sudie 
iki stovyklos Romuvoj. Draugovių sueigos vyksta ir 
toliau.

E M.

Europos Rajone
Brolis Jaras grįžo Tėvynėn

Ilgametis lietuvių skautų vadovas v.s. Jaras Alkis 
šiais, 2002 metais iš Anglijos grįžo gyventi į Lietuvą.

Lietuviškajai skautybei išeivijoje brolis Jaras atidavė 
visą savo jaunystę bei subrendusį gyvenimą — 50 
metų. Verčiant "LSS Anglijos rajono albumas 1947- 
1983" lapus, brolį Jarą matome skautų pastovyklės 
vadovu 1955 m., o 1957 metais, jau stovyklos 
viršininku. Iki 1992 metų brolis
Jaras vadovavo 18-kai stovyklų! 
Taip pat dalyvavo skautų vyčių "Dr. 
Vydūno" būrelio veikloje, buvo 
išrinktas būrelio vadu.

1960 - 1965 m., 1972 -1980 m. ir 
1994 -1996 m, v.s. J. Alkis buvo LSS 
Anglijos ir Europos rajono vadu. 
Šeštos Tautinės stovyklos antroje 
dalyje 1978 m. Treasure Valley, JAV 
(pirmoji dalis vyko Australijoje prie 
Melboumo), brolis Jaras buvo vyri
ausiu laužavedžiu; dalyvavo JAV 
vykstančiuose LSS Tarybos 
suvažiavimuose. Apdovanotas 
Geležinio Vilko ordinu.

Visuomeninėje veikloje — daly
vavo Londono lietuvių gyvenime, 
priklausė chorui, Daug metų 
vadovavo Didžiosios Britanijos 
Lietuvių sąjungai. LR prezidento 
Valdo Adamkaus yra apdovanotas
Gedimino ordinu.

Šia proga norom, nenorom sugrįžta mintin tų 
mūsų stovyklų išeivijoje (nesvarbų kur jos bebūtų) 50 - 
ties metų laužai.. . "Norėčiau aš keliauti ...", "Grįšim, 
grįšim ten kur teka Nemunėlis ir Neris..." ir kiek kartų 
brolis Jaras vedė dainą ... ?

Anglijos lietuvių skautų vadovai v.s. Vincent O'Brien ir 
v.s.Jaras Alkis su buvusia Vasario 16 gimnazijoj tun- 
tininke v.s.fil. Meilė Mickienė prezidento V. Adam
kaus pagerbime Lietuvoje 2002 m. kovo 5 d.

M. Mickienės nuotr.

Sėkmės Namuose!
v.s.Alė Namikienė

13



12 SKAUTŲ AIDAS

Vidurio Rajone

Chicagos tuntų sueiga Lemonte

Po šv, Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
balandžio 21 d. "Lituanicos, "Nerijos" ir "Aušros 
Vartų - Kernavės" tuntai rinkosi "Lietuvių fondo" salė

je, PLC. Susirinko daug skautų tėvelių, senelių ir 
svečių, o patys tuntai išsitiesė trejose salės pusėse.

Sueigos komendantės pareigas atliko ps.fil.Vida 
Brazaitytė, visi trys tuntininkai savo bendram šūkiui 
sulaukė garsaus "Vis budžiu!" ir "Vėjo, vėjo!" Per 
ilgiausius įsakymus kas kurią specialybę išlaikė, kam 
suteikiama teisė duoti paukštytės, vilkiuko įžodį, jau
nimas kantriai be nualpimų išstovėjo, taip kaip ir prieš 
20, 30 metų... Ir štai jau įžodis. Kokie 
gražūs tie mūsų mažieji! Septynios sesės 
duoda paukštytės įžodį. Draugininke 
s.Audra Lintakienė užriša kaklaraiščius, o 
kitos paukštytės ir "Nerijos" tunto ūdrytės 
įteikia joms dovanėles. Tvirtu žingsniu 
žygiuoja prie vėliavos "Lituanicos" tunto 
vilkiukai. Taip pat septyni. D-kas 
s.fil.Vytenis Lietuvninkas užriša kak
laraiščius. Nesuspėju padaryti nuotraukos 
kaip "Aušros Vartų - Kernavės" t. tun- 
tininkė s. Rasa Conklin atsiklaupusi riša 
gerojo darbelio mazgelį savo sūnui vilk
iukui. Įteikęs dovanas įžodį davusiems 
vilkiukams, draugininkas brolis Vytenis duoda 
komandą "aplink!". Ups, pagalvojau, grįžti į tunto rik
iuotę reiktų sukti "dešinėn" ... Bet ne! Vilkiukai ant 

mos dėvėti Darbštumo Ženklelį - Karinai Butikaitei, 
Renatai Butikaitei, Vijai Lietuvninkaitei, Rimai 
Lintakaitei, Reginai Ramanauskaitei, Daivai 
Siliūnaitei, Andrėjai Varaneckaitei ir Natalijai 
Vaznelytei.

"Onos Mašiotienės” būrelio sesės Audra Brooks, 
Alina Meilytė ir Milda Plioplytė pakeltos į skiltininkės 
laipsnį.

Vidurio rajono Atstovė j.s.fil.Rūta Kirkuvienė 
įteikė LSS Žymenis Vilijai Kielienei (Žuvėdros), Žibai

Tuntų vėliavas pasiruošę įnešti Robertas Senkevičius, 
Antanas Senkevičius, Krista Weir, Aida Zygaitė ir Julija Vallee.

kulno smarkiai apsisuka į tėvelius ir 
svečius. "Pristatau "Geležinio Vilko" drau
govės naujus vilkiukus!" pasididžiuoja 
draugininkas, o mes visi griausmingai plo
jam!

Vilkiuko įžodį davė: Declan Conklin, 
Kajus Kavaliauskas, Jonas Majauskas, 
Matas McCarthy, Kovas Rugienius, Petras 
Rušėnas ir Paulius Siliūnas.

"Aušros Vartų - Kernavės" t. tun- 
tininkės s. Rasos Conklin įsakymuose skel
biama, kad paukštytės įžodis leidžiamas 
duoti Vilijai Aleksaitei, Brigitai Augytei, 
Viktorijai Augytei, Alexiai Kelpšaitei, 
Godai Latvytei, Ievai Marcinkevičiūtei, 
Rūtai Misiūnaitei, Sofijai Mockaitytei,

Šaunieji "Geležinio Vilko" d-vės vilkiukai: Andrius Lietuvninkas, 
Aleksas Conklin, Aleksas Jučas, Darius Lelis, Martynas Matutis, 
Kajus Kavaliauskas, Andrius Lelis, Dovas Lietuvninkas.

Eglei Navasaitytei, Aleksai Rugieniūtei, Ievai 
Sobelskytei ir Viktorijai Stroputei.

Aštuonioms paukštytėms, įsigijusioms visus šešis 
paukštyčių ženklus, suteikta teisė visada prie unifor-
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Pranskevičienei (Pažangumo) ir Dainai Siliūnienei 
(Pažangumo).

Salės vidury sustoja didelis skautininkų ratas. 
Duoti įžodį ateina s.v.v.sl. Romas Senkevičius, 
"Lituanicos" t. vėliavą į ratą įneša jo sūnus Antanas.

Greitai baigsis draugovių sueigos, visų mintys jau 
krypsta stovyklos link. Praėjusių metų stovyklos 
viršininkas s. Edis Leipus su palyda perduoda gairę 
šių metų stovyklos vadovybei, kurią perima virš, 
pavaduotoja sesė Loreta Jučienė.

Sesė Alė

Vidurio rajono Atstovė j.s.fil. Rūta Kirkuvienė įteikia Pažangu
mo žymenį Zibai Pranskevičienei.

LIEPA-RUGPJUTIS 13

Vilkiuko įžodį davė sūnus Paulius, jo pusbroliukas Matas 
McCarthy, o Pažangumo žymeniu apdovanota sesė mama, 
sesė teta, vadovė Daina Siliūnienė.

"Aušros Vartų / Kernavės" tunto paukštytės pasiruošusios įžodžiui.
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Ką mums sako brolis vadas? Dovas Lietuvninkas, Vilius Sieczkowski, Kajus Kavaliauskas, Matas McCarthy, Declan Conklin ir 
Paulius Siliūnas. Vadovės - Loreta Jučienė ir Daina Siliūnienė.

Labai daug specialybių ir ženklų įsigijo linksmos paukštytės. Pranskevičių šeimoje - visi skautai. Tėveliai - Pranas ir Žiba 
priekyje: Alena, Emilia ir Juozas.
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Pavyzdingosios "Nerijos" tunto udrytės Julia Petraitytė, Liana Jokubauskaitė, Daina Kielaitė, Viktorija Kirkutė, Gabrielė Tvaskutė, 
Ginta Sutkutė, Loreta Butkutė ir jūrų jaunė Vida Ignatonytė 

j paskautininkio laipsnį pakeltas s.v. Romas Senkevičius 
šeimos tarpe. Iš k. Robertas, ps. Romas, Antanas ir 
ps.lrena, buvusi ilgametė skaučių vadovė "Aušros Vartų" 
tunte.

Žuvėdros žymeniu apdovanota sesė Vilija Kielienė su 
dukrelėmis Andrea ir Daina.
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"Sietuvos" d-vės sueiga

Labai įdomios būna vyr. 
skaučių -skautininkių

"Sietuvos" draugovės suei
gos. Jaukiuose Ateitininkų 
namuose, Lemonte, d-vės 
vadija visada gražiai susta
to stalus (šį kartą - 
trikampiu), nuolat juos 
papuošia, o salės šone vis 
kvepia kava, laukia 
užkandžiai. Balandžio 27 d. 
lyja. Prie durų visų laukia 
draugininke, išmarginam 
prieangį lietsargiais.

Sueigą pradėjo sesė 
Irena Galinienė su "Šv.
Pranciškaus Asyžiečio sesers saulės arba sutvėrimų 
giesme". (Spausdiname šio SA numerio pradžioje). Po 
vadijos pranešimų, sesė Stasė Korres davė labai 
išsamiai, įdomiai paruoštą pašnekesį apie Amerikos 
skautes, kurios kovo 12 d. šventė 90 metų veiklos

Sietuvos" d-vės 2002 - jų metu vadija: Birutė Vindašienė, 
d-kė Irena Kirkuvienė, Valė Kliknienė, Janina Mozoliauskienė, 
Stasė Korres, Irena Galinienė ir Aurelija Kriaučiūnienė.

Birutės Trinkienės nuotr.

sukaktį, Yra virš 3 milijonų 
skaučių. Temą sekė gyvas 
minčių pasidalinimas, 
žiūrėjome įvairias 
brošiūras. Gera skautauti 
savame krašte... Buvo net 
pagundų lyginti "mus ir 
jas" ...

Sekančiai sueigos daliai 
d-kė sesė Irena Kirkuvienė 
pasiūlė kreipti mintis į 
gėrio pusę— kas GERO 
vyksta Lietuvoje? Ji per
skaitė straipsnelį apie 
Aloyzą Daniusevičių ir 
skulpt. Vladą Krušną, 
kuriems LR prezidentas Valdas Adamkus įteikė 
Sausio 13-os medalius už "Dzievulėlio" sukūrimą 
Sausio 13-ai atminti, Sesė Danutė Bilaišienė atsivežė 
irgi labai įdomų straipsnį apie prof. Ziną Gineitienę, 
savomis pastangomis įsteigusią mokyklą kaime, 
Vilniaus rajone. Sesė Sofija Jelionienė linksmumui 
davė iškarpėlę "Opa - opa į Europą!", o prie jos 
prisidėjo sesė Leonida Kazėnienė su keliais anekdo
tais, Draugininke iš straipsnio "meilės simfonija" dar 
papasakojo apie vienuolį tėvą Stanislovą, kuriam 
žmonės savo jėgomis pastatė namą Paberžėje, Tėvas 
Stanislovas tame name pasirinko sau mažiausią kam
barėlį, o du didžiuosius atidavė vaikų valgyklai.

"Du broliukai kunigai ..." užvedė dainą sesė Valė

Klausomės sesės Stasės Korres pašnekesio apie Amerikos 
skautes. Valė Kliknienė, Žibutė Ziupsnienė, Stasė Korres, 
Aurelija Kriaučiūnienė, Žiba Pocienė.

Kliknienė. Ją sekė kitos dainos ir pabaigai - "Ilgiausių 
metų!" šio mėnesio jubiliatėms Danutei Bilaišienei ir 
Liucijai Krutulienei.

Paragavusios lietuviškų saldainių, kuriuos keli
auninkės parvežė iš buv. po Atgimimo Lietuvių 
skaučių Vyr. Skautininkės Alinos Dvoreckienės, sto
jome prie užkandžių tolimesniam pabendravimui.

Sesė Alė

18



LIEPA-RUGPJUTIS 17

IŠKYLA GIRAITĖN

Kandidatės Kaja Kijauskaitė ir Ugnė Vucianytė davė jaunesniųjų skaučių jžodj* GJuškėno nuotr,

"Pilėnų" ir "Neringos" tuntų vėliavos North Chagrin 
Metroparko giraitėje. G. Juškėno nuotr.

Kai pavasaris ateina, Puošiasi žiedais laukai, Mes 
jauni uztraukiam dainą, Aidi girios ir miškai. 
Atskubėjo dar vienas pavasaris 52-sius metus gyvuo

jančiai Cleveland© Skautijai. Šiemet gegužės mėnuo 
buvo labai užgaidus - kas antrą dieną sulaukdavome 
lietučio. Ir štai gegužės 20 d. pirmadienį lietutis 
pamiršo atvykti skautiškon iškylon North Chagrin 
Metroparko giraitėn.

Tą vakarą bendra "Neringos" ir "Pilėnų" tuntų 
sueiga pradėta vienetų raportais, skautiškų vėliavų 
įnešimu ir Tautos himnu.

"Neringos" tunte skautės įžodį davė kandidatės: 
Alina Čepulytė, Daina Chmieliauskaitė, Aistė 
Degėsytė, Elena Juodišiūtė, Neris Klimaitė, Lina 
Majorovaitė ir Laura Tulak. Joms užrišti geltoni kak
laraiščiai. Jaunesniųjų skaučių įžodį davė ir raudonus 
kaklaraiščius gavo Kaja Kijauskaitė ir Ugnė Vucianytė. 
Viktorijai Taraškaitei įteiktas pirmasis - Liepsnelių kak
laraištis, o liepsnelė Sara Verbyla tapo jaunesniąja 
skautė kandidatė. Naujus kaklaraiščius gavusioms 
vienetų vadovės rišo gerojo darbelio mazgelius, o 
Tėvynės meilės mazgelius rišo mainytės, tėveliai arba 
seneliai.

Lietuvių Skaučių Seserijos vadovių lavinimo skyr
iaus vedėjos s. R. Sušinskienės pranešimu, Clevelando
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"Neringos" tunto skautės baigė LSS Gintaro vadovių 
mokyklos programa ir turi teisę dėvėti Gintaro 
vadovių mokyklos ženklelį bei pilkos spalvos kak
laraištį: Venta Civinskaitė, Laura Rukšėnaitė ir Saulutė 
Tamošiūnaitė. Taip pat pasveikintos ir atžymėtos 
"Neringos" tunto sesės - stropiai lankiusios sueigas.

Tuntininkė s.fil. Virginija Juodišiūtė Rubinski 
padėkojo "Neringos" tunto vadijos narėms už jų 
pasišventimą einant pareigas vienetuose arba tunto 
vadijoje.

Po trumpų užsiėmimu, "Ąžuolo lapo" pastogėje 
pasivaišinta atsivežtais užkandžiais ir ugniakure 
užkurtas laužas. Dainos ir vaizdeliai buvo palydėti 
katutėmis. Visiems rate susiėmus rankomis, iškyla 
užbaigta tradicine - Ateina naktis.

Pasidžiaugėme tuo, kas buvo atlikta 52-jų metų 
veikloje. O dabar linkime sesėms ir broliams smagių 
kelionių ir nuotaikingos vasaros stovyklos,

Brolis Gerardas Skambios balsingų sesių dainos iškylos lauže.
G.Juškėno nuotr.

T-kė s. til. V. J. Rubinski 
[teikia skautybės knygas 

įžodį davusioms sesėms.
G. Juškėno nuotr.

“Pilėnų" t., broliai iškyloje 
North Chagrin metroparko 
giraitėje.

G. Juškėno nuotr..
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(GAMTOS DEAUCAD

-i- HE - IW ) GARI

Pasitaikė kelios progos aplankyti Lake apskrities
Metroparkų Penitentiary Glen Gamtos centrą, Tai 

buvo "Neringos" t. skaučių iškyla ir Clevelando foto 
mėgėjų draugijos išvyka. Tame centre veikia laukinių 
gyvūnų gelbėjimo klinika. Dažnai jiems atgabena sužeis
tus paukščius arba gyvulėlius. Juos ten maitina, o veteri
narijos gydytojas slaugo ir gydo sužeidimus.

Tą gydyklą belankant mane sudomino vienišas gar
nys vardu Artie. Jis ten gyveno nuo 1993 m. lapkričio 13 
dienos. Jo nelaimei, jis skrisdamas palei Grand River 
upę, susižeidė atsitrenkdamas į medį ir apako. Garnys 
negalėjo vienas išlikti gamtoje. Ir taip ji tapo nuolatiniu 
gyventoju Gamtos centre, kur už maistą ir pastogę atsily
gindamas aiškina žmonėms apie mėlynuosius garnius.

Šis Gamtos centras turi "Adopt-an-Animal" pro
gramą, kuri yra palaikoma gamto mylėtojų aukomis. Ir 
aš tapau to Artie globėju. Kasmet gaunu neva paties 
Artie rašytą padėkos laišką ir nuotrauką. Tame laiške 
pasakojama apie garnio išvaizdą: ilgas kojas pelkėje 
braidyti, ilgą kaklą su durkliniu snapu žuvims, varlėms 
ir žalčiams gaudyti. Garnys be judesio stovi vandenyje ir
savo snapu pagauna praplaukiantį grobį. Dažnai žmonės ARTIE-Mėlynasis garnys (Ardea herodias) 
mato praskrendančius garnius, lėtai plazdenančius spar- q Juškėno nuotr
nais ir ištiestomis kojomis, šiaip garniai yra tylūs 
paukščiai, bet tarpusavio ryšiams arba pabaidyti jie kranksi.

Artie dėkodamas man už jo adoptavimą, kviečia jį aplankyti Gamtos centre. Jų kiemas (Wildlife Yard) yra 
atdaras 7 dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Artie prisipažįsta, kad kasdien suvalgo 4-5 žuvis ir primena — jei mes turime atliekamų žuvų po žuvavimo 
iškilos, jis mielai jas valgytų.

Čia siunčiu Artie nuotrauką ir kviečiu jus jį ir kitus aplankyti. Adresas:
Penitentiary Glen Nature Center ,8668 Kirtland-Chardon Rd., Kirtland, OH 44094.
Tarp kitko Penitentiary Glen parkas praėjusiame šimtmetyje buvo Halle turtuoli šeimos užmiesčio vasar

vietė. Prieš Kalėdas to Gamtos centro pastate dažnai rengiama buv. Halle prekybos centro Kalėdinė paroda.

Brolis Gerardas

KAIP MES INDIJOJE TIGRŲ IEŠKOJOME

Sausio-vasario mėnesiai Ranthambhore Naciona
liniame parke skaitosi patys geriausi pamatyti 
laisvėje gyvenančius Indijos tigrus. Todėl džiaugėmės, 

kad mūsų ekskursinėje kelionėje 2002 metų sausio 
pradžioje buvo numatyta ten praleisti dvi dienas.

Anksčiau ši kalnuota ir pusiau tropikiniais 
medžiais gausi giria priklausė Jaipuro valdovams - 
maharadžams, kurie mėgdavo pasikviesti ir suruošti 

įspūdingas medžiokles savo svečiams, dažnai Anglijos 
karališkosios šeimos nariams (1960 m. Karalienei 
Elzbietai II) bei kitiems didikams,

Mus, 16-kos asmenų grupę, apgyvendino viename 
iš keletos medžioklinių būstų, išsirikiavusių pusračiu 
aplink pagrindinį pastatą (lodge). Šiame pastate 
įrengti prabangūs svečių kambariai, medžioklių 
trofėjomis išpuoštas didelis valgomasis, bilijardu kam-
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20 SKAUTŲ AIDAS

barys ir t.t. Įpusėjus atosto
goms, puiki — karališka 
vieta trumpam poilsiui.

Sekančią dieną, anksti 
rytą ir po pietų, buvo 
numatytos dvi 2.5 valandų 
trukmės išvykos į Rantham- 
bhore parko gilumą. Kad
angi iš vakaro netikėtai 
pradėjo smarkiai lyti, 
susirūpinom ar iki ryto nu
stos. Ir, iš viso, jei toje 1,334 
kv. km. teritorijoje šiuo 
metu gyvena tik apie 40 
tigrų, kokia galimybė bent 
vieną iš jų pamatyti? 
Statistika rodė, kad iš 
dešimties išvykų, šešios 
būna sėkmingos. Pa
skutinėje išvykoje anglai 
turistai sakė, kad tigrą 
matė. Tad, gal? ...

Nors paryčiais lietus 
nustojo, bet atsibudom 6 
vai. ryto apsupti tiršto rūko. 
Nuotaikos — priblokštos. 
Atsigėrę karštos arbatos,

Karališkosios medžioklės trofėja bilijardu kambaryje.
s.fil. R. Rudaitienės nuotr.

sulipom į specialų atvirą sunkvežimį, kuriame jau

Išklausėm svarbius 
nurodymus ir taisykles: 
1) garsiai nekalbėti ir 
nemaitinti laukinių 
žvėrių ir paukščių, 2) 
būti akyliems ir ieškoti 
tam tikrų įspėjimų - ant 
kelio paliktų pėdsakų ir 
"teritorinių ženklų" ~ t.y. 
medžių žievėse nagais 
padarytų įdrėskimų, 3) 
klausytis miško garsų, 
nes kai kurie paukščiai - 
samba (didžiausia) ir 
chital (taškuotoji) sti
rnos, pamatę tigrą ar leo
pardą, sukelia didelį 
triukšmą.

Labai norėjom, kad 
rūkas pakiltų, bet tai 
neįvyko. Gal kur nors 
arti kelio, aukštoje žolėje 
ilsėjosi tigrė su mažais 
tigriukais, bet ir su geri
ausiais žiūronais — 
viskas kaip per rūgusį 
pieną. Na, bet dar liko

antroji, popietinė išvyka. Gal rūkas prasisklaidys?
laukė vaimotojas ir vietinis gamtininkas - gidas. Važinėdami Ranthambliore keliais, kurie vinguri-

Ranthambhore nacionalinio parko pagrindinis bustas (lodge). s.fil. R. Rudaitienės nuotr.
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uoja nemažiau kaip per 90% parko teritorijos, 
susirinkom įdomių žinių. Šis parkas yra vienas iš 
mažiausių Indijos tigrams draustinių, bet gal 95% visų 
darytų spaudai, kalendoriams ir pan, nuotraukų, 
aprašymų ir studijų apie tigrus yra kaip tik iš čia. 
Parko viduryje stovi didelė tvirtovė, statyta apie 8-tąjį 
Šimtmetį. Joje randasi garsi hindu šventovė, kas met 
sutraukianti šimtus tūkstančių žmonių - pėsčių ir 
važiuotų - atšvęsti dievo Ganeshos gimtadienį. įvairūs 
festivaliai, kurie beveik kas mėnesį vyksta šio parko 
ribose esančiose kitose šventovėse, taipogi sutraukia 
dideles minias žmonių. Ir kas nuostabu, kad per 
paskutiniuosius 25 metus yra užrašytas tik vienas 
atvejis, kai keturiolikmetis jaunuolis, nuėjęs nuo kelio, 
buvo užpultas ir suplėšytas. Iš viso, yra užregistmota 
16 užpuolimų, bet jie nebuvo mirtini, ir kai kurie kitų 
laukinių žvėrių, kaip meškų ir leopardų. Taigi, 
ekologiniai išbalansuotoje ir "veikoje" teritorijoje 
gyvenantys tigrai, paprastai žmonių nemedžioja.

Šiuo metu visame pasaulyje tebėra likę tik apie 
6000 trijų rūšių tigrai: Bengalo, Sibiro ir Sumatros. 
Indijoje Bengalo tigrų skaičiuojama tarp 2000 ir 3000.
Nors dedamos didelės 
pastangos, kad taip 
nebūtų daroma, bet 
tigrai dar vis tebėra 
nelegaliai naikinami 
dėl kailio, religinių, 
kultūrinių ar su sveika
ta surištų kai kurių 
žmonių įsitikinimų. 
Ranthambhore parke 
tigrai buvo medžiojami 
net iki 1970 metų ir tik 
dabar pradeda skaičiu
mi atsigauti.

Vidutinio dydžio 
tigras nuo nosies iki 
uodegos galo, gali būti 
1.9 - 3.3 metrų (6.2 - 
10.8 pėdų) ilgumo ir, 
atsižvelgiant į rūšį ir į 
lytį, gali sverti 63 - 306 
kg. (140 -751 svarus). 
Laisvėje gali gyventi 
nuo 15 iki 18 metų.
Tigrė atsiveda 1-4 tigriukus. Tigrai mėgsta gyventi 
giriose, pelkėtose vietose ir ten, kur tanki augmenija.

Antrą valandą po pietų, apsiginklavę žiūronais ir 
užrašų knygutėmis, vėl leidžiamės parko link. Rūko - 
anei kvapo! Zujam vėl, bet jau kitais keliais. 

Nuostabiame ir neįprastame gamtos prieglobstyje 
matom pulkus beždžionių, įvairių rūšių stirnų, 
krokodilų, povų. Bet tigro nesutinkam. Gidas mums 
rodo smėlyje ir medžių kamienuose jų paliktas žymes, 
net tą vietą, kur prezidentas Clintonas pereitą vasarą 
turėjo didelį malonumą stebėti ant sraunaus upelio 
kranto didžiulių akmenų, aukštų lapuočių ir krūmų 
paunksnėje besiilsinčią tigrės šeimyną. Deja, mes tos 
laimės neturėjome... Lyg būta Romoj, bet nematyta 
Popiežiaus!... O, tačiau, argi Roma nėra įspūdinga ir 
nepamačius Jo Šventenybės?...

Pamatyti tigro tikruosius namus, pajusti jo buvimo 
artumą ir jo gyvenimą supančią aplinką, iš tikro, buvo 
didelė laimė ir netgi privilegija.

s.fil. Ritonė Rudaitienė

Tigro ieškotojai—anksčiau ant dramblių su šautuvais, 
dabar—sunkvežimiuose su foto aparatais.

R. Rudaitienės nuotr.
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SAULĖLYDIN IRKLUOJU KAJAKĄ

Dviejų dienų lietus iki kraštų pripildė netoli mūsų namų 
esantį ežerą. Sargyboje stovėdamos Kanados žąsys su
gageno man atplaukiant - po nusvirusiu medžiu matau perinčią 

žąsį. Tyliai praplaukiu. Perinčioji žąsis neapleidžia savo lizdo, ji 
nulenkia savo ilgą kaklą, prispaudžia prie krūtinės ir tyliai tupi, 
kol praeina pavojus.

Plaukdamas tolyn sutinku beveik šalia manęs plaukiantį 
bebrą pavakario pasimaudymui. Mane pamatęs, jis pliaukšteri 
savo uodega ir pasineria. Minutėlę vėliau išnyra į paviršių, dar 
kartą pliaukšteri ir pradingsta. Netoli ežero kranto vanduo taip 
tyras, kad pamatau tris delno didumo vėžlius plaukiančius riki
uotėje, vienas paskui kitą.

Staiga dvi antys (mallards) pakilo nuo vandens ir 
nuplasnojo tolyn, o akimirka vėliau pastebiu mėlynsparnės 
kryklės baltą pusmėnulio skruostą pasislėpusi tarp vandens 
žolynų.

Grįžtu prieplaukon. Dangaus skliaute tyliai 
plasnodamas, vilkdamas savo ilgas kojas praskrenda mėlynasis 
garnys.

Thomas Jefferson sakydavo, kad jis negali gyventi be 
knygų, o aš negalėčiau gyventi be gamtos.

Gamtos Draugas “Skautų Aido" bendradarbis 
brolis Tomas Dunzila.
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IŠLYDĖTI

ps.Algirdas Draugelis mirė 2002 m, 
kovo 25 d., Toronte, ON.
Brolis Algirdas buvo pirmasis Toronto 
skautu vyčių draugovės vadas, toms 
pareigoms išrinktas 1949 m, gruodžio 
mėn.

s.v.fil. Viktoras Aras - Arlauskas mirė 
2002 m. balandžio 9 d., Omaha, NE 
Brolis Viktoras priklausė skautų vyčių 
"Dariaus ir Girėno" būreliui, 1971 m. 
rudenį Omahos "Neries" ir "Dr. Vinco 
Kudirkos" tuntų skautams ir skautėms 
suorganizavo ekskursiją į Nebraskos 
sostinę ir Minden "Pioneer Village", 
s.v.fil. V. Aras buvo Korėjos karo veter
anas, priklausė "Rambyno" chorui, labai 
mėgo liaudies meną. Kryžius ant jo 
karsto paskutinei kelionei buvo paties 
padarytas.

ps. Aleksas Urbonas mirė 2002 m. 
balandžio 18 d», St. Pete Beach, FL., 
sulaukęs 98 metų.
Brolis Aleksas į paskautininkio laipsnį 
buvo pakeltas 1928 m. Lietuvoje. 
Tauragėje vadovavo jūrų skautų 
"Algimanto" laivui.
Vokietijoje, 1945 m, spalio 17 d. 
Muenchene įsteigė "Baltijos" tuntą ir jam 
vadovavo.

j.s. Bronė Stravinskienė mirė 2002 m. 
balandžio 29 d.
Sesė Bronė priklausė Chicagos skau- 
tininkų,-ių ramovei, kelis metus buvo 
valdyboje. 1976 - 1978 m. Skaučių 
Seserijos vadijoje buvo jūros skaučių 
skyriaus vedėja.
Paskutiniu metu gyveno Atlanto rajone, 
priklausė Washingtono židiniui.
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SKAUTAI LIETUVOJE

SKAUTAI: PRAMOGA SU TIKSLU

"... Lygiuot!.. Ramiai!.. Mūsų šūkis! ..." Tai skautų 
rikiuotės garsai... Pažiūrėjus iš šono, atrodo labai 
gražiai: visi skautukai susirikiavę lygiai į vieną eilę, 
pasitempę, laukia vado komandos.

Daug kas išgirdę žodį "skautas" puls aiškinti, kad 
ten labai stipri drausmė, reikia 
klausyti vadų kaip mokytojų, 
kiekvieną dieną verčia padaryti gerą 
darbelį. Daugelis šių teiginių 
neteisingi. Skautuose drausmė yra, 
bet ne tokia kaip kariuomenėje. 
Skautuose bandoma išmokyt vaikus 
ir paauglius turėti valios pabūti rami
ai. Vadovai tikrai nėra griežti, ir jų 
nereikia bijoti. Skautų organizacijoje 
vadas ir paprastas skautas turi būti 
lygūs. Vadas yra supratingas, geras, 
paslaugus kaip tikras DRAUGAS. 
Visi skautai yra draugai. Ir tas drau
giškumas ugdo draugiškumą kitiems 
- tai ir vadinasi geras darbelis. Padaryti gerą darbelį 
yra ne prievolė, o kiekvieno skauto garbės dalykas.

Mūsų gimnazijoje skautų tuntas įsikūrė 1999 m. 
Tuntas — tai skautiškas vienetas, kuris jungia tam 
tikro miesto ar mokyklos skautus. Mūsų tuntas dar 
jaunas. Jam priklauso trys draugovės: "Medeinos" - 
sesių (visi skautai yra broliai ir sesės) draugovė, brolių 
-"Šventaragio" draugovė ir jauniausių skautukų 
"Spenglos" draugovė. Mūsų yra kolkas tik apie septy
niasdešimt. Ir visi mes draugai, Įsivaizduokite, kad 
turite septyniasdešimt draugų, ne, šimtą, du šimtus! Ir 
su visais jais susirašinėjat elektroniniu paštu. Tokie jau 
tie skautai - draugiški.

Skautų susirinkimuose mes mokomės įvairių 
skautiškų dalykų: kaip rišti mazgus, kaip statyti palap
ines, išgyventi gamtoje turint minimalią maisto 
atsargą, ką pasiimti į žygį, kaip suteikti pirmąją pagal
bą, kaip iš šlapių malkų užkurti laužą ir panašius 
dalykus. Savo žinias ir patyrimą skautai gali išbandyti 
stovyklose ir žygiuose. Atrodo, kas čia tokio - stovyk
la. Bet skautų stovyklose būna truputį kitaip. Viskas 
prasideda nuo atidarymo laužo su dainomis ir žaidi
mais iki naktinių žygių, karų ir sunkių užduočių. 
Žygiai - kelių dienų išvyka, kai daugiausia žygiuojama 
ir nužygiuojama net iki dvidešimt kilometrų per 
dieną! Žygiai būna ir žiemą. Praeitą žiemą jėzuitų gim
nazijos skautų "Skaisčio” tuntas buvo apsistojęs mūsų 

gimnazijos stovyklavietėje. Tikriausiai įdomesnio 
žygio dar niekur nebuvo, Žaidėme sniego karą ir ,.. 
ledo ritulį!! Visas ežeras buvo padengtas storu ledu, tai 
kodėl gi nepažaidus?

Visos kitos stovyklos būna vasarą. Atvažiavus į 
stovyklą, pirmiausia skautai įsikuria, kad galėtų pato
giai gyventi (pasidaro stalą, suolus, indaują, laužą, 
pavėsines ir kitokius dalykus). Vėliau prasideda pro

grama. Manau, įdomiausias dalykas 
stovyklose būna naktiniai žygiai. Kai 
visi sumiega, staiga visus vėl prikelia 
ir liepia eiti ką nors atlikti. Dažniau
siai žygis trunka iki ryto. Žygiuojant 
tamsoje, netrūksta ir staigmenų: 
einant staiga iš miško riaumodamas 
iššoka kažkoks padaras ir mirtinai 
visus išgąsdina. Dieną tokie dalykai 
nepavyksta, todėl organizuojami 
įvairūs kliūčių ruožai, pavyzdžiui, 
lipimas virvėmis, rąstu, draugų 
nešimas neštuvais, atsispaudimai 
vandenyje ir t.t. Arba rengiamos fut
bolo rungtynės.

Skautai stovyklose niekada nenuobodžiauja. Jei 
jiems liūdna ir nėra ką veikti, jie būtinai susiras kokį 
užsiėmimą. Net jeigu lauke lyja ...

Toks skautų gyvenimas. Sueigos, stovyklos, 
žygiai, šventės, renginiai ir daug daug daug draugų.

Mykolas Pleskas Ic

Vilniaus jėzuitų gimnazijos laikraštėlis "Quo 
vadis" 2002 vasaris

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Gegužės 18-19 dienomis buvo surengta kasmetinė 
Lietuvos skautiįos Telšių krašto kandidatų į skautus 
mokomoji stovyklėlė "Pirmieji žingsniai 2002". Šįkart ji 
vyko Plungėje, kur visus maloniai šv. Jono Krikštytojo 
parapijos salėje priėmė ir globojo Plungės vikaras 
Saulius - Paulius Bytautas OFM.

Šeštadienį iš pat ryto į Plungę sugužėjo kandidatai 
iš Plungės, Rietavo, Lieplaukės ir Telšių. Po stovyklos 
atidarymo rikiuotės ir pietų, Babrungo slėnyje vyko 
skautoramos, t.y. skautiškos pamokos. Jų metu skautai
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mokė kandidatus įvairių skautiškų gudrybių:
kaip rišti mazgus, kokios yra skautavimo pakopos, ką reiškia skautiški 

kelio ženklai, pasakojo pasaulio ir Lietuvos skautų istoriją ir t.t. Vėliau kan
didatai Plungės parke žaidimo metu turėjo sekant skautiškus kelio ženklus 
atrasti tam tikrus punktus, kuriuose atliko įvairias skautų jiems parengtas 
užduotis.

Po vakarienės vėl visi keliavo į slėnį. Gražiame slėnyje prie vakaro laužo 
vyko programa. Jos metu kandidatai rodė savo artistinius sugebėjimus, 
dainavo dainas, žaidė žaidimus.

Sekmadienio ryte visi kandidatai ir skautai dalyvavo šv. Mišiose, kurias 
aukojo vikaras Saulius - Paulius Bytautas OFM. Joms pasibaigus, visi vėl 
grįžo į salę. Stovyklos uždarymo metu buvo apdovanotos šauniausios kan
didatų skiltys. Po uždarymo visi gerai nusiteikę išsiskirstė į namus, ruoštis 
Lietuvos skautijos Telšių krašto stovyklai "Kupeta 2002", kur įgytas žinias 
galės pritaikyti praktiškai.

Jovita Šarpnickytė
LS Telšių krašto seniūnė 

Sesė Sigita Vaitkutė moko kelio ženklus.

Stovyklos “Pirmieji žingsneliai 2002” dalyviai Plungės parke prie Oginskių rūmų.

TELŠIŲ SKAUTŲ VIEŠNAGĖ VOKIETIJOJE

Organizacija Bund ohne Namen ir šv. Antano skautai iš Gronau miesto
Vokietijoje pakvietė Telšių skautus apsilankyti pas juos. Balandžio 29 

d, vakare devyni skautai ir skautės, vadovaujami kunigo ps. Viliaus 
Viktorąvičiaus, išvyko į Vokietiją.

Kitos dienos rytą autobusiukas riedėjo Lenkijos keliais ir vis artėjo prie 
Vokietijos sienos. Kiekvienas širdyje jautė savotišką džiaugsmą ir jaudulį.

Vokietija mus pasitiko žydinčiomis alyvomis ir gerokai vėsesniu oru 
nei Lietuvoje. Gegužės 1 d. 9:00 vai. ryte sėkmingai pasiekėm Gronau mies
telį, kuris savo dydžiu prilygsta Telšiams, Tai be galo tvarkingas, žalias 
miestas. Mus stebino tai, kad visur žydėjo gėlės ir nepaprastai švaru. Visur 
mus pasitiko besišypsantys miesto žmonės, ko mes pasigendame Telšiuose. 
Svetingai mus sutiko Bund ohne Namen vadovas Hans Dieter Meyer, Su 
juo nuvykome į Epe miestelį, kur mūsų jau laukė Ingo Terhalle, Epe skautų 
vadovas ir grupelė skautų. Papusryčiavę išsiskirstėme į šeimas. Keturi 
skautai gyveno pas Ingo Terhalle, o kiti penki įsikūrė skautų Kosters šeimo-
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Telšių skautai Epe miestelio savivaldybės kalbų mokyklos 
klasėje.

je. Jų namuose buvome labai svetingai priimti. Vėliau 
išvykome pasižvalgyti po Epe miestelį. Kadangi buvo 
gegužės 1 d., nedarbo diena, tai mus labai nustebino 
kaip jie tai švenčia. Šeimomis vyksta į gamtą, nieko 
nepalieka namuose ir visi daugiausia keliauja dvirači
ais, nežiūrint to, kad šeimose turima po kelias mašinas.

Vakare naujieji draugai surengė lietuviams puikų 
susipažinimo vakarą -Grillabend (dešrelių vakarą). 
Paskanavę vokiškų dešrelių, dainavome lietuviškas ir 
vokiškas dainas, žaidėme žaidimus. įdomiausia buvo, 
kaip vokiečiai, nemokėdami lietuvių kalbos, skaitė 
lietuviškų dainų tekstus. Vakarėlio metu įteikėme iš 
Lietuvos atvežtus šakočius, kuriųjie nebuvo nei matę, 
nei ragavę. Pasilinksminę ir atsisveikinę grįžome į 
šeimas.

Kitos dienos rytą, papusryčiavę, išvykome į 
Gronau miestą. Pirmiausia aplankėme rotušę. Čia mus 
pasitiko spaudos atstovas. Mūsų laukė maloni staig
mena. Skelbimų lentoje jau iš anksto buvo nurodyta 
mūsų priėmimo valanda ir pagarbiai mus priėmė, ko 
mes dažnai pasigendame Lietuvoje. Mums papasakojo 
Epe-Gronau miestų susijungimo istoriją, sužinojome, 
kad ten gyvena 45 tūkst. žmonių. Vėliau lankėmės ir 
pietavome šv. Agotos senelių namuose. Jie seniai 
statyti, bet labai gražiai atrodo iki šiol. Ir vėl stebino 
tvarka ir švara, ir vokiečių žmonių nuoširdumas. 
Toliau nuvykome į netoliese esantį miestelį Bentheim. 
Čia aplankėme Bentheim pilį, kurioje iki šių dienų 
gyvena grafo giminaičiai. Iš pilies bokšto grožėjomės 
miestelio panorama, taip pat apžiūrėjome 23 m. gylio

šulinį, kurį uolose iškasė du 
vergai - darbininkai. Pilyje 
matėme alchemikų labora
toriją, kur paspaudus myg
tuką, galėjome išgirsti jos 
istoriją. Iš pilies vykome 
prie upės, kur susijungia 
trys šalys: Vokietija, 
Nyderlandai ir Olandija. Čia 
vėl grožėjomės nuostabia 
gamta. Vakare lankėmės 
parapijos namuose, kur 
buvo surengtas "hotdogų" - 
dešrelių vakarėlis. Čia 
žaidėme bilijardą, stalo 
tenisą ir rankinį futbolą. 
Vėlai vakare grįžome į 
šeimas. Nors jau būdavo 
vėlus metas, tačiau ir tada 

šeimininkai mus pasitikdavo ir paklausdavo kaip 
sekėsi, gal ko nors mums trūksta.

Kitos dienos rytą po pusryčių išvykome į žaidimų 
parką. Išbandėme įvairiausias supynęs, nusileidimą 
lynu. Tą pačią dieną aplankėme ir Olandiją, kurią nuo 
Gronau-Epe skiria tik keletas kilometrų.

Vakare Epe skautai surengė nedidelę stovyklėlę. 
Ten turėjome galimybę parodyti savo kulinarinius sug
ebėjimus gamtoje, kadangi stovyklos sąlygomis virėm 
tradicinį lietuvių patiekalą - cepelinus. Pavalgę dar 
ilgai sėdėjom prie laužo, dainavom dainas, pasikeitėm 
adresais. Naktį praleidome palapinėse.

Ryte susitvarkę išvažiavome. Aplankėme baroko 
bažnyčią ir papietavę grįžome į Epę. Vakare daly
vavome šv. Mišiose, kur giedojome lietuviškas 
giesmes. Po to vėl vykome į parapijos namus. Čia buvo 
įteikti suvenyrai iš Lietuvos, pasakyta daug gražių 
padėkos žodžių. Pakvietę juos apsilankyti Lietuvoje, 
su ašaromis akyse atsisveikinome ir išvykome. Tuo 
mūsų kelionė nesibaigė, nes gegužės 6 d. (sekmadienį) 
mes visą dieną praleidome Berlyne. Čia mus maloniai 
sutiko Ulrich Kaiser, kuris aprodė Berlyno įžymybes, 
dalyvavome šv. Mišiose, teko pabuvoti Reichstage 
(Vokietijos parlamente), pamatėm įžymiąją Berlyno 
sieną, universitetus, televizijos bokštą, Brandenburgo 
vartus. Berlynas daug kuo skyrėsi nuo mažesnių 
Vokietijos miestų. Matėme ir besišlaistančių benamių, 
trūko tvarkos ir švaros. Atsisveikinę su Berlynu, mūsų 
grupelė patraukė link Lietuvos. Kelionė gana ilga, net 
179 valandos, o nuvažiuota 3600 km. Į Lietuvą par- 
sivežėm ne tik suvenyrų, nuotraukų, bet ir daug 
įspūdžių, o labiausiai tą nuoširdumą, svetingumą, 
kurio taip pasigendame Lietuvoje.

Sesė Rimantė Balnytė
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LSS VADOVYBĖS PRANEŠIMAI

2002 metais vyksta LSS Vadovybės rinkimai
LSS Tarybos Pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė praneša LSS Rinkimų 
Prezidiumo sudėtį:
v.s.Romas Fabijonas - LSS Vadovybės rinkimų prezidiumo pirmininkas 
v.s.fiLLiūdas Ramanauskas - Mandatų ir balsų skaičiavimo komisijos 

pirmininkas
v.s.Marytė Utz - Nutarimų komisijos pirmininkė
vyr.sk. Judita Stanislovaitienė - sekretorė

LSS Nuostatų peržiūrėjimo komisija.
LSS nuostatams peržiūrėti bei pritaikyti pakeitimus, pagal 2001 m. aki
vaizdinio LSS Tarybos posėdžio nutarimą, komisijos pirmininkas yra 
v.s. Gediminas Deveikis, nariai - s.fil. Nida Bichnevičiūtė, v.s.fil. Laima 
Kiliulienė, v.s.fil. Zita Rahbar.

Ruošiami "Tax exempt" nuostatai.
Naujus nuostatus dėl "Tax exempt" padėties LSS ruošia s.fil.Vytenis 
Lietuvninkas, pirmininkas, v.s. Irena Markevičienė ir v.s. Birutė 
Banaitienė.

PAŠTO DĖŽUTĖ
"Skautų aidui" straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė: v.s. G. Juškėnas, Cleveland, OH, v.s. J. 
Galinienė, Lemont, IL, s.v.fil. T. Dundzila, Warrenton, VA, s.fil. V.Lietuvninkas, Lemont, IL, j.s. fil. R. 
Kirkuvienė, Lemont, IL, ps.fil.T. Barauskaitė, Los Angeles, CA, v.s. B. Prasauskienė, Lomita, CA, v.s. F. 
Mockus, Toronto, ON, v.s. L. Kiliulienė, Lexington, MA, v.s.fil. A. Saulaitis SJ, Vilnius, ps.kun. V. 
Viktoravičius, Telšiai, s.fil. R. Rudaitienė, Lemont, IL, v.s. B. Banaitienė, Abington, MA, v.s.fil. R.
Griškelis, Hinsdale, IL. v.s.fil. M. Mickienė, Springfield, VA, v.sl. S. Korres, Palos Hills, IL, s. R. Conklin, 
Lombard, IL.

Visiems nuoširdus ačiū! Ypatingas ačiū Vidurio raj. Atstovei sesei R. Kirkuvienei ir "Geležinio Vilko" 
d-vės draugininkui broliui V. Lietuvninkui tuoj atsiliepusiems į prašymą ir atsiuntusiems "Nerijos" ir 
"Lituanicos" tuntų sesių ir brolių vardus bei pavardes po nuotraukomis.
Juntu pareigą atsiprašyti, kad dėl sunkių techniškų kliūčių, taip baisiai buvo pavėluotas "Skautų Aido" 
kovo - balandžio numeris ir, kad jame tilpusios nuotraukos yra neryškios.

Alė N.

Nuoširdus ačiū buv, "Skautų Aido" redaktoriui v.s. 
Č. Senkevičiui iš Toronto už $75.00 auką.

"Skautų Aido" administratorė
v.s.A.Ramanauskienė
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

2002 metai

Lietuvių skautų sąjunga skelbia 2002 metų rašinių konkursą 
L.S.S nariams ir narėms šiomis nurodytomis sąlygomis:

LAIKAS:
Temos turi būti atsiųstos iki 2002 m. spalio mėn. 28 d. (pašto antspauda)

DALYVIAI-GRUPĖ A:
1. Jaunesnieji skautai ir jaunesniosios skautės, ir kitos tokio pat amžiaus grupės.
2. Skautai ir skautės, ir kitos tokio pat amžiaus grupės.
3. Virš minėtų grupių draugovės.

TEMA:
"Man patinka stovyklauti"

1. Konkurso dalyvis, dalyvė paruošia rašinėlį, kuriame aprašo kodėl patinka stovyklauti 
(programa, vadovai, draugai, vieta, t.t.) Rašinėlis gali būti iliustruotas nuotraukomis ar 
piešiniais su antraštėmis.
2. Draugovė paruošia "didelę knygą", kurioje aprašo kodėl draugovės nariams patinka 
stovyklauti (programa, vadovai, draugai, vieta ir t.t.) "Didelę knygą" sudaro narių rašinėli
ai, nuotraukos, piešiniai su antraštėmis ir t.t.

REIKALAVIMAI:
Pavieniems dalyviams:
Rašinėlis turi būti netrumpesnis, kaip vieno rankraščio puslapis 
(neskaitant nuotraukų, iliustracijų).

Draugovėms:
Draugovės projektas— "didelė knyga" turi turėti nemažiau kaip 10 puslapių.

PREMIJOS:
1. Pavieniai dalyviai:

a) jaunesnieji skautai, jaunesniosios skautės ir kiti tokio pat amžiaus dalyviai
1 vieta 50 dol., II vieta 25 doL, II vieta 15 doL

b) Skautai skautės ir kiti tokio pat amžiaus dalyviai
1 vieta 75 doL, II vieta 50 doL, II vieta 25 dol,

2, Draugovės: Pirma vieta 100 dol.

DALYVIAI - GRUPĖ B:
1. Prityrę skautai, prityrusios skautės ir kitos tokio pat amžiaus grupės.
2. Skautai vyčiai, vyresniosios skautės ir kitos tokio pat amžiaus grupės.
3. Virš minėtų grupių draugovės.
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TEMA:
"Atsimenu, kaip mes linksmai stovyklavom!"

1. Konkurso dalyvis, dalyvė paruošia rašinį, kuriame aprašo dalyvavimą vienoje 
skautiškoje. Čia gali būti aprašyta išeita programa, įdomesni įvykiai, pristatyti sumanūs 
vadovai ir t.t. Projektas gali būti iliustruotas nuotraukomis, piešiniais, iškarpomis ir t.t.
2. Konkurse dalyvaujantys vienetai paruošia rašinių rinkinį, kuriame atsispindi vienos 
skautiškos stovyklos gyvenimas (programa, vadovai, nuotaika ir t.t.) Rinkinys gali būti 
iliustruotas nuotraukomis, piešiniais, iškarpomis ir pan.

REIKALAVIMAI:
Pavieniems dalyviams:
Rašinys turi būti netrumpesnis, kaip du rankraščio puslapiai 
(neįskaitant nuotraukų, iliustracijų, iškarpų).
Draugovėms:
Rašinių rinkinys turi turėti nemažiau kaip 20 puslapių.

PREMIJOS:
1. Pavieniai dalyviai:

a) Prityrę skautai, pritymsios skautės ir kiti to paties amžiaus dalyviai:
1 vieta 100 dol., II vieta 75 doL, II vieta 50 dol.
b) Skautai vyčiai, vyr. skautės ir kiti to paties amžiaus dalyviai:
1 vieta 125 dol, II vieta 100 doL, II vieta 75 dol

2. Draugovės: Pirma vieta 150 dol

PRISTATYMAS:
Po rašiniu, ar prie draugovės projekto, pasirašyti slapyvardžiu ir pažymėti skautišką šaką. Į atskirą 
užklijuotą vokelį įdėti savo tikrą vardą, oavardę, adresą, telefono numerį, vieneto vardą ir vietovę. 
Viską sudėti į voką ir su visa medžiaga išsiųsti šiuo adresu:

Laima Kiliulienė - L.S.S. konkursas
17 Tyler Road 

Lexington, MA 02420

MECENATAS:
L.S.S. Tarybos Pirmija, naudojanti prel. S. Juozo Prunskio Lietuvių Fonde paskirtos sumos 
palūkanas.

VERTINIMAS: Speciali komisija.

PASTABOS VADOVAMS:
1. Patartina rašinius ruošti sueigos ar stovyklos metu. Tuo būdu konkursas taptų 
programos dalis, o ne kaip kažkoks pašalinis įsipareigojimas skautams ir skautėms.
2. Įsijungimas į konkursą ir konkurso pasisekimas priklausys nuo vadovų ir vadovių 
tinkamo dėmesio ir naudos supratimo.

Dėl papildomos informacijos skambinkite v.s.Laimai Kiliulienei (781) 861-1465

Sėkmės rašyboje

Lietuvių skautų sąjungos
Tarybos Pirmija
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"Laiškanešio" žaidime reikia surasti tokį pašto ženklą, kad atitiktų vietovei, kuri pažymėta žemėlapyje.
Suradus tinkamą miestą, nubraukti liniją — "kelią" tarp miesto ir ženklo, kuris vaizduoja to miesto herbą.
(Naudota "Lietuvos miestų herbai - 1". Ar ne puikūs pašto ženklai? Spalvoti jie dar gražesni. Norint įsigyti 
Lietuvos pašto ženklų labai gražiai paruoštus komplektus, kreiptis:
Lithuania Post Stamp Department, Giedraičių g. 60 A, Vilnius, Lithuania www.post.lt)
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SKILTIES TRADICIJOS

DARBELIS - Jei skiltis neturi, pasidaryti gairelę ir įtaisyti jai 
kotą ir vietą, kurioje ji būtų laikoma.

DARBELIS - Iš medžio padaryti skilties gyvio skulptūrą ar 
nupiešti paveikslą. Prie jo pakabinti visų skilties narių vardus 
ir pavardes bei pareigas.

UŽDAVINYS - Sugalvoti ir gerai išmokti skilties šūkį, jeigu 
neturi. Sugalvoti skilties dainą, žodžius ir muziką, arba panau
doti jau žinomą muziką. I žodžius įtraukti skilties vardą, 
vietovę, vienetą, mėgiamus užsiėmimus ir t.t.

UŽDAVINYS - Skautuose nėra būtina rikiuotis pagal ūgį, 
Kiekviena skiltis gali turėti savo tradicijas, kaip sustoti riki
uotėje. Paprastai skiltininkas būna viename gale, o paskil- 
tininkis kitame. Galima sustoti pagal vardų abėcėlės eilę, pagal 
įstojimo į skautus ar skiltį datą.

UŽDAVINYS - Vesti skilties albumą - dienyną, kuriame 
aprašomos sueigos, iškylos, stovyklos, nuotykiai, įdedami 
piešiniai, nuotraukos, ženklai.

UŽDAVINYS - Koks bus skilties gerasis darbelis Kalėdų proga, 
šalia kiekvieno skauto ir paties vieneto gerojo darbelio?
Padaryti žaislų vaikams, aplankyti senus lietuvius prieglaudoje, 
aplankyti tuo metu sergančius ir paduoti dovanėlę, parašyti 
Kalėdų sveikinimus skautams ir skautėms kituose miestuose ar 
kraštuose, įrengti būklui eglutę.

(Iš s. A. Saulaičio S J knygos "SKAUTŲ UŽSIĖMIMAI")
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RAI-RAI-RAI-RITA...!

Gavom tris laiškus iš stovyklos. Kas juos rašo?
Agrada - me nossa stovykla. Hoje recebi o geltoną šlipsą. A nossa patrulha e "Bitės". Hoje 
junto a laužas os skautai vyčiai cantarao "rai - rita - rai". Vem chegando a nossa vadovė, estą 
na hora de ir užsiėmimus. Myliu - sesė "Bitė".

I like our stovykla. Today I received geltoną šlipsą. Our skiltis is "Bitės". Tonight at laužas 
skautai vyčiai will sing "rai - rita - rai"» Here comes our vadovė, time to go to užsiėmimai. 
Myliu - sesė "Bitė"

Man patinka mūsų stovykla, Šiandien aš gavau geltoną šlipsą. Mūsų skiltis yra "Bitės1 
Šiandien lauže skautai vyčiai dainuos "rai - rita - rai". Štai ateina mūsų vadovė, laikas eiti į 
užsiėmimus. Myliu-sesė "Bitė".

Žaidimą atsiuntė ps. Z. Gadeikytė, Klaipėda

Vytukas parsivežė dovaną iš stovyklos.

— Tai dovana už laimėtas gamtos pažinimo varžybas, - sako jis. Mums
uždavė klausimą: kiek strutis turi kojų? Ir aš pasakiau, kad tris.

— Bet juk strutis turi dvi kojas?!
— Taip, bet visi kiti sakė, kad keturias.
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Sesei s. Vilijai Klimienei visos sesės pritarė dainoje. G. Juškėno nuotr.

35



ALp(LK)3083
2002, Nr.4

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

Lith World Co 
5620 S Claremont Ave 
Chicago IL 60636-1039

Tigrų medžioklė, ps|

36


	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0001
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0002
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0003
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0004
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0005
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0006
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0007
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0008
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0009
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0010
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0011
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0012
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0013
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0014
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0015
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0016
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0017
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0018
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0019
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0020
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0021
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0022
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0023
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0024
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0025
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0026
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0027
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0028
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0029
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0030
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0031
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0032
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0033
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0034
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0035
	2002-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0036

