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Prenumerata metams - $5.00
Garbės leidėjo prenumerata - $25.00
Garbės prenumerata - $10.00
1 Lietuvą - $10.00, oro paštu - $40.00 
Prenumeratos kainos US doleriais
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M. Kapačinskienė - $10.00, Chicago

Viltis Januta, San Francisco - $20.00
Rev. Jonas Staškevičius, Mississauga

Canada - $45.00
v.s. Birutė Abromaitienė siunčia $500.00 
jos surinktą paramą Toronto, Kanadoje
Aukojo:

"Parama” Lietuvių kredito korp. - 200.00
Pranciškonai - $200.00
‘Talka” - $ 100.00

MUMS RAŠO
(Mieli sesės ir broliai,

Šventa Kalėdą naktisjeatneša Jums visiems 

džiaugsmą, meilę ir groži- Ąaujieji metai ■ 

laimęl Vdmus

s. Alina ‘Dvoredjįenė

ir "(Birutės" draugovės sesės ir broliai

(Mūsą "Skautą Aido ” didžiajai Šeimai linkime 

gražiausią 1995ją metą.

"Skautą Aido "Šeima išsisklaidžiusi po visą 

pasaulį. Siaurės Amerikojė, Kanadoje, 

Australijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, (Brazilijoje, 

Argentinoje, Venezueloje, Urugvajuje, 
Kolumbijoje, Anglijoje, Lenkijoje, Japonijoje.

Lebūna "Skautą Aidas ” visą brolią ir s estą 

junginys.
Kędakcija ir administracija
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TM ai klausimai, kurie kyla 
Kalėdų laiku, jeigu tik galim nors 
valandėlei atsitraukt nuo minčių 
apie dovanas, skanius valgius, 
blizgančias eglutes, svečius ir 
pobūvius.

Atsitraukim nuo jų ir 
pabandykim atsakyt į šiuos 
klausimus.

Ar tikrai žinai, kad Kalėdos 
— Jėzaus Kristaus 
gimtadienis?

Jei taip, ar žinai, kas Jis?
Jis ne prezidentas ir ne 

ministras; Jis ne garsus 
mokslininkas ir ne demokratinių 
partijų vadas, ne garsus 
rašytojas, ne turtuolis ir ne filmų 
žvaigždė. O tačiau Jis — 
žmonijos Viešpats ir Karalius! 
Taip Jį apibudina Senojo 
Testamento pranašai, taip Jis 
save vadina Naujojo 
Testamento evangelijose. Jis 
ne tik karalius — Jis — Meilė ir 
Tiesa, todėl Jam priklauso visų 
mūsų meilė ir gerieji darbai.

Kur Jis? Ne pilyse, ne 
r-ūmuose, ne ištaigingose 
rezidencijose ir ne skurdžių 
kvartaluose, bet kiekvieno, 
kuris myli savo artimą, širdyje.

O kur esu aš? Kur esi Tu? 
Ar tikrai Jis mūsų Karalius, o 
mes Jo vaikai — karalaičiai? 
Per dažnai elgiamės ne taip, 
kaip karalaičiams dera... 
Kartais esam kažkur taip toli 
nuo Jo, kad net pamirštam, 
kokia šventė yra Kalėdos.

Kartą vienoj mokykloj, 
kalėdinio vaidinimo metu, 
susijaudinąs šviesų 
tvarkytojas, išjungė lemputę, 
kuri turėjo apšviest Prakartėlę 
ir Kūdikėlį. Nejaukiam patamsy 
staiga kažkas šūktelėjo: “Ei, 
kodėl išjungei Jėzų!?”

Ar neatsitinka tau ir man, 
kad staiga jaučiamės pikti ir 
suirzę? Nepatenkinti, 
nelaimingi? Kad dienos pilnos 
nekantrių klausimų — kodėl? 
Ar ne todėl, kad iš savo 
kasdienybės “išjungiame” 
Jėzų? Tik saulės šviesoj 
viskas auga, klesti ir žydi. Tik 
Dievo šviesoj užsimezga ir 
prinoksta mūsų gerieji darbai ir 

įgauna prasmę skautiškasis 
šūkis — Dievui — Tėvynei — 
Artimui.

Kas Jis? Kur Jis? O kur 
aš? Atsakykim į šiuos 
klausimus po Kūčių 
vakarienės, tyloje, patys sau.

Tebūna tavo, mano, mūsų 
Kalėdos gimtadienio šventė 
švenčiama Jam ir su Juo!

Sesės, broliai — sveiki 
sulaukę šv. Kalėdų!

“šiandien mums gimė 
Išganytojas"

KERNĄ VĖS tunto 
paukštytės, 1971 Kalėdos
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LIETUVA

Vieną gražų liepos vakarėlį 
susirinko aštuonetas nenuoramų. 
Niekaip negalėdami nusėdėti vie
toje (nes kaip tik buvo kuisių 
vakarienės metas), susigriebėme 
miegmaišius, „nudžiovėm“ paskuti
nius lašinius iš kamaros ir patrau
kėme link Tausalo, kur stovyklauja 
Lietuvos lenkų skautai — harcerai. 
tad vykome į „priešų“ stovyklą 
žvalgybon (kaip gi jie ten gyvena?).

Kai išėjome iš miesto buvo 
apie dvyliktą valandą vakaro (mat 
buvome užbėgę pasiimti br. Žydrū
no, kuris, netyčia užklydo metereo- 
loginėn stotin ir pasiklydo tarp tų 
stulpų stulpelių). Nutarėm eiti ne 
plentu,''o tiesiai per laukus ir miš
kus. T; Ja tai ir prasidėjo visas 
linksmumėlis. Ėjome kaip sakoma 
„tiesiai per aplinkui“. Ne kartą 
teko grzti per 200 metrų nuo tos 
vietos, nuo kurios išėjome prieš 
valandą. Visko buvo užtektinai: ir 
juoko, ir ašarų, netrūko diskusijų 
astrologinėmis, ekologinėmis bei 
kitomis rimtomis temomis. Vos ne 
iki „kraujo susipešė“ br. Žydrūnas 
su br. Viliumi aiškindamiesi, kaip 
pagal Siaurinę žvaigždę rasti Di
džiuosius Grįžulo ratus, o pagal 

juos ir Mažuosius. Dar ilgai klai- i 
džiojome po Telšių apylinkės 
miškus, išmaišėm pelkes, nutrypėm 
keletą pievikių. Ne vienas bešoki
nėdamas per kanalus pylėsi iš 
batų, praradusių ir spalvą, ir for
mą, vandenį, o rūbai irgi buvo ne 
ką geresni. Neapsieita ir be Gerojo 

darbelio — mes suteikėme galimy
bę nemokamai panaktipiečiauti 
kokiam tūkstantukui kuisių (o gal 
buvo ir daugiau tų bedarbių, kas 
juos suskaičiuos?).

Jau auštant galų gale atsibastė- 
me „priešų“ stovyklom Žinoma 
nieko gero ten nepamatėme: lakstė 
visi užsimiegoję po mišką, du 
metrus prieš savo nosį tematydami 
(vėliau mums paaiškino, kad tai 
buvo naktinis žaidimas), o mums 
medžioklėnepasisekė: „nušvilpėme 
vieną kibirą“. Po šio „žygdarbio“ 
sulindome į miegmaišius nusnausti.

Rytą šviežut šviežutėliai prisis
tatėme į raportą ir nekaltai mirk
sėjome akutėmis, kai mums pasa
ko’' jog kažkokie žmonės naktį 
š ., žinėjo stovykloje (kad tai buvo- 
'■ ; mes prisipažinome tik išvažiuo- ! 
d imi).

Po puikių pusryčių prasidėjo 
skautorama.

Dar kiek paplepėję ir papieta
vę, išdulkėjome namo. „Ir puikiai 
gi jie įsikūrė — pamaniau — 
miega dešimtvietėse palapinėse, o 
ką jau bekalbėti apie tai, kad 
pietus ir vakarienę jiems pristato 
paruoštus (ir ne bet kokius). Na ir 
karališkai gyvena tie lenkaičiai“.

sės. Dalia Grajauskaitė
LSS Telšių tunto 

„Insulos“ draugovė

PS. kuisiai - uodai

Šventas jaudinantis 
vakaras 

skautu stovykloje
(Dalyvio įspūdis)

Staiga tamsą perrėžia mirgan
čių žvakučių šviesa ir nakties tylą 
pripildo jautrūs giesmės žodžiai: 
„Neužmiršk, motinėle, kai jaunas 
sūnus eis ginti brangiosios tėvy
nės...“. Rimta, uniformuotų brolių 
ir sesių procesija artėja prie alto
riaus. Prie jo, ant padabinto pa
dėklo, padengia vėliavą. Prasideda 
giesmėmis palydima šventoji Auka 
— Mišios už Lietuvą, mūsų skau
tų ą, geradarius, jaunimą, visą 
kenčiančią žmoniją. Altorius skęsta 
gėlių jūroje. Kapelionas kalba apie 
dievišką šviesą kiekvieno žmogaus 
širdyje, apie jaunystės idealus, 
nekaltybę ir gaivalumą; apie rei
kalą grumtis su blogiu ir, jeigu 
pasitaiko suklupti, vėl keltis ir 
tęsti, su Dievo pagalba, šventą 
kovą. Brangūs ir svarūs yra obalsio 
žodžiai: „Dievui, Tėvynei ir arti
mui“ — tai neklystančios gairės 
gyvenimo kelionėje. Visi dalyviai 
pamaldžiai priima šv. Komuniją... 
pamaldos užbaigiamos Tautos 
himnu.

Tai buvo trumpa sielos šventė 
ir tautiškumo valandėlė, trumpa, 
bet labai reikšminga. Matėme 
jaunimo ištiestas rankas į Dangų, 
meldžiant šviesesnio rytojaus.

kun. A. Geryba
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PADAINUOKIME ŽEMAITIŠKAI
Žemaitiškos dainos 
iš Telšių tunto 
dainorėlio
Plateliai 94

Out aukota kal-na ly-pc - Ii puo ta ly - pe - Ii iner-f’e - Ii

Vųo aš šimteli. vuo aš vargdeineli. 
Aš netorio tieveli. 2k.
'Auga pagiielie žals juovarelis.
Tai aug mona tievielis. 2k.
Vuo aš priėjusi. apsikabinusi - 
Tark mon ineilj žuodielj. 2k. 
LėimQU-lT5 tievielis, šakas ne ronkelis. 
Lapele ne žuodete- 2k.
Vuo as sirateli. vuo aš vaigdienelf- 
Aš netoiio muotošės. 2k.
Auga pagirelie žali lėipuželį ■ 
Tai aug mona muotoši. 2k. 
Vuo aš priėjusi, apsikabinusi - 
Tark mon meili žuodielj. 2k. 
Lėimou ne muotoši. šakas ne ronkelis. 
Lapele ne žuodele. 2k.
Vuo aš sirateli. vuo aš vargdeineli.
Aš netorio bruoleli. 2k.
Auga pagirelie žals ąžuolielis - 
Tai aug mona bruolielis. 2k. 
Vuo aš priėjusi, apsikabinusi - 
Tark mon meilį žuodelj. 2k.
Lėimou ne bruolielis. šakas ne ronkelis.
Lapele ne žuodele. 2k.

Vuo aš sirateli, vuo aš vargdeineli - 
Aš netorio seselis. 2k.
Auga pagirelie žali sedoleli - 
Tai aug mona seseli. 2k.
Vuo aš priėjusi, apsikabinusi 
Tark mon meilj žuodelj. 2k.
Lėimou ne seseli. šakas ne ronkelis, 
Lapele ne žuodele. 2k.

1. Ont aukšta kaina lypeli - 
Puo ta lypeli mergeli. 2k.

2. Puo žali lypa stuovieji - 
Su bernužėliu kalbieji. 2k.

3. Oi. ir pamatė bruolelis,
Oi, ir pasakė tieveliū. 2k.

4. Oi. tievai tievai, tieveli, 
Nevierna mūsų 5 eseli. 2k.

5. Puo žali lypa suodely
Su bernužėliu kalbieji. 2k.

6. Su bernužėliu kalbieji.
Rūtų vainiką nešiuoji. 2k.

7. Nedieliuos rytą tep onksti 
Tievas dukreli muokina. 2k.

8. Tievas dukreli muokina -
Į ežerelį skondina. 2k.

9. Oi. tievai tievai, tieveli,
Ar už tun vynajuodelį? 2k.

10. Nei už tun vyną žuodelj,
Tik už rūtų vainikelj. 2k.

[psassM

Oi tu pu-še-H lin-gil-ne-Ii, tin- ga- va j&- ta ■ va- ka li.

1. Oi tu pušeli - lingūneli.
Lingavai rytą, vakarėlį. 2k.

2. Devynias šakas augindama.
Ošę dešimtą vii šunelį. 2k.

3. Visas devynis vietruži lauži - 
Mun. dievi. laikyk viršūnelj 2k

4. Raibai gegutei atsitūpti.
Ryts vakarėlis pakukūti. 2k.

6. Vynuoj runkelie pusrytelis.
Antruoj rankelie abrūselis. 2k.

7. Seselis neštą nevalgysu.
Nei abrūseliu nesišluostysiu. 2k

8. Kukūj geguti viršūnehej.
Neši mergeli pusretelį. 2k.-

9. Vynuoj rankelie pusrytelis.
Antroj rankelie abrūselis. 2k.

5. Kukuj geguti viršunelie - 
Neši seseli pusrytelį. 2k.

10. Mergytis neštą ta valgysiu.
Ir abrūseliu nusišluostysiu. 2k.
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s.v.kand. Saulius Dambauskas
i e

AUGIAI) HMESIO PROGRAMAI GAMTOJE
Jau nuo senų senovės žmogus 

ir gamta yra neatskiriami. Kalnai, 
medžiai, upės visada būna persipy
nę su žmogaus gyvenimu.

Dauguma žmonių turėdami 
laisvą minutėlę patraukia ilsėtis j 
gamtą. Juk ir visų valstybių skautai 
savo stovyklas rengia ne miestuose 
ar prie jų, o visada rengia toliau 
nuo triukšmo, nuo žmonių spūs
ties, eina kuo toliau į miškus ar j 
kalnus. Juk ir skautų įstatuose yra 
parašyta, kad skautas — gamtos 
draugas. Todėl, mano manymu, 
visas gamtos programas reikia 
plėsti ir tobulinti. Reikia pasiekti, 
kad kiekvienas skautas būtų gam
tos draugas ne tik pagal įstatą, bet 
ir širdyje, ir darbuose, gamtą pui
kiai pažinodamas, mylėdamas, 
tvarkydamas, bei tausodamas. 
Norint pasiekti geresnių rezultatų, 
reikia nuo pat mažens eiti į gamtą: 
kalbėti apie medžius, gėles, dangų, 
gyvulius ir gamtos išsaugojimą. 
Mes visi puikiai žinome, kad iškir
tus visuš medžius žmonės neturėtų 
kuo kvėpuoti, todėl ir skautams 
reikia žinoti, kokį medelį galima 
kirsti savo lazdai, gairelės kotui ar 
kokiam pionerijos projektui, kokį 
reikia palikti augti.

Kaip pavyzdį noriu pateikti 
vieną matytą vaizdelį iš Jubiliejinės 
stovyklos: skautas nupjovė jauną 
medelį, kad galėtų pasidaryti gaire

lei kotą, o tas medelis galėjo išaug
ti į didelį medį ir augti dar šimtą 
metų. Kodėl skautas nupjovė me

delį? Tikriausiai jam trūko meilės 
gamtai ir medžiui jau iš pat vaikys
tės. Manau, kad jis tai padarė ne iš 
blogos valios, o tiesiog nežinoda
mas. Per mažai, matyt, buvo aiš
kinta apie meilę gamtai, apie svei
kų medžių svarbumą. Juk gairelės 
kotui pasidaryti užtektų kokio 
krūmo, ar nesveikos medžio šakosi 
Jeigu prieš kirsdamas sveiką medį 
skautas būtų žinojęs, kiek ilgai 
užtrunka tam medeliui išaugti, jis 
tikrai būtų jo nekirtęs.

Aš puikiai prisimenu savo 
vaikystę, kai vaikščiodavau grafo 
Flaterio parke ir kiekvieną kartą 
su didžiausiu susidomėjimu žiūrė
davau į šimtamečius medžius. 
Daug man pasakodavo mano 
promočiutė, močiutė, mano tėvai 
apie to parko istoriją, ir man tas 

Rokiškio dvaro parko vartai

parkas buvo tarsi šventovė. Aš 
žinojau visus medžių pavadinimus 
ir kurioje parko dalyje koks medis 
auga. Man buvo be galo širdyje 
graudu, kai pernai sužinojau, jog 
audra nulaužė gražiausią, didžiau
sią, vienintelę parke Veimutinę 
pušį, kuri puikavosi parko centre. 
Man buvo skaudu, nes su ja aš 
augau nuo pat kūdikystės. Todėl 
nuo pat mažens vilkiukams reikia 
pradėti aiškinti, pasakoti apie 
gamtą: kuo daugiau rodyti jiems 
medžius, krūmus, gėles, vabalus, 
dangų su savo nuostabiomis, pas
laptingomis žvaigždėmis.

Dabar stovyklose taip pat 
vyksta daug įdomių užsiėmimų, bet 
jų neturi būti mažinama, o priešin
gai, dauginama. Aš puikiai prisi
menu savo pirmą stovyklą Kerna-
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vėje, tada mes keli skautai dalyva
vome užsiėmimuose su vilkiukais, 
kuriuos pravedė kunigas Saulaitis. 
Buvo pasakojama vilkiukams apie 
jiems rūpimus klausimus: apie 
vabalus, grybus, medžius, akmenis. 
Buvo nuostabu žiūrėti, su kokiu 
susidomėjimu vilkiukai klausėsi 
kunigo Saulaičio pasakojimų. 
Jiems viskas rūpėjo, apie viską 
norėjo sužinoti, ir kuo daugiau 
išgirsti. Įdomu buvo ir mums, jau 
vyresniems. Prisimenu ir kitą labai 
įdomų užsiėmimą gamtoje, kai 
buvau Rambyno stovykloje. Skau
tai suskirstyti grupėmis išėjo į 
mišką. Jie turėjo parnešti kuo 
daugiau įvairių rūšių augalų. Kitą 
dieną iš surinktų augalų buvo 
padarytas stendas ir po kiekvienu 
augalu buvo parašyti pavadinimai. 
Tai buvo didžiulė nauda: skautai 
galėjo susipažinti su įvairiais auga

lais, kurių prieš tai nežinojo. Gal
būt reikėtų organizuoti konkursus: 
kas pažįsta daugiau augalų rūšių.

Tokios programos yra nuosta-

Obelis Rako stovyklavietėje

bios ir be galo naudingos, bet 
mano manymu jų turėtų būti nors 
keletas vienos stovyklos metu. 
Jubiliejinėje stovykloje Rakė, 
mano sesuo davė paukštytės įžodį. 
Tai buvo jos pirmoji stovykla ir jai 
paliko labai stiprų įspūdį kunigo 
Saulaičio pasakojimai apie mėnulį 
ir žvaigždes. Jinai net prašė tėčio, 
kad jai nupirktų knygą apie žvaigž

dynus. Reiškia, užsiėmimo įspūdis 
buvo labai didelis, bet trūko užsiė
mimų apie gamtą. Žinoma, paukš
tytėms įvairūs darbeliai yra reika
lingi, bet, taip pat, yra be galo 
reikalingi ir užsiėmimai apie auga
lus, medžius ir t.t. Ar žinos kuo 
skiriasi medis nuo krūmo? Vaikai 
visada ilgisi gamtos ir jiems patin
ka iškylos į gamtą.

Palangos pušys - K. Šklėriaus paveikslas

Susipažinimas su gamta skau
tui duoda dvejopą naudą. Pažinda
mas ir mokydamasis apie gamtą jis 
tuo pačiu tobulina ir lietuvių kal
bos žinojimą. Ir lietuvių kalbos 
žinojimas, ir meilė gamtai, tai visų 
skautų ryšys su mūsų protėviais, su 
mūsų Tėvyne — Lietuva.

Visi, kurie trokšta 
džiaugsmo, turi juo 
dalintis su kitu. Laimė 
gimė dvynuku.

Byron
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1980 metais Lįtuanicos tuntas 
išleido knygelę “Rako medžiai”.

Tai labai originalus leidinys, kurį 
galima pavadinti studija. Rako 
stovykloje surasta 20 rūšių medžių, 
kurie gražiai aprašyti, iliutruoti 
fotografijomis ir piešiniais. Tai 
bendras bent kelių autorių darbas.
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ĖDAMEDIS — SASSAFRAS

Ėdamedis (Sassafras albidum) priklauso 
prie Lauraceae šeimos. Jis siekia 50 pėdų 
aukštumo ir yra maždaug trijų pėdų skersumo. 
Tačiau, jis dažniausiai auga kaip krūmas.

Jo lapai yra nuo 4 iki 6 colių ilgumo ir nuo 2 iki 4 
colių skersumo. Lapai turi 2-3 išlankas. Lapai yra 
tamsiai žalios spalvos, o rudenį pasidaro geltonos 
ir raudonos spalvos.

Ėdamedis turi du žydinius. Vienas yra 
geltonas, o kitas yra panašus į mėlyną kamuolį, .3 
colio didumo, kuriame yra laikoma sėkla.

Lapai ir šaknys saldžiai kvepia. Išvirus išknis 
ir žievę gaunama arbata. Taip pat iš ėdamedžio 
alyvos yra daromi dekalonai ir muilas. Yra skanu 
paimti šaknį, apvalyti ir ją čiulpti.
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Tadas Miniotas

Bus daugiau

8

Mano vardas Tadas. Man 
vienuolika metų. Aš su tėveliu 
jachta “Laisvė” jau antri metai 
keliauju aplink pasaulį. Nuo 
mokyklos išsisukti nepavyko, 
nes reikia mokytis plaukiant 
laive. Norėčiau papasakoti jums, 
ką mačiau svetimose šalyse.

Anglijoje sustojome Doverio 
uoste ir kelioms dienoms 
buvome Londone. Aplankėme 
visas ^miesto įžimybes. Tauerį, 
Big . Beną, Tauerio tiltą, 
Westminstcrio katedrą. Taip pat 
vaškinių figūrų muziejų, kur aš 
nusifotografavau su Tatcher, 
Goibačiovu ir Švarcnegeriu. 
Visos figūros atrodo, kaip 
gyvos. Labai patiko dviejų 
aukštų autobusai. Jie važinėja 
kaire kelio puse. Iš čia 
išplaukėme į Pietų Ameriką.

Plaukti labai įdomu, tačiau 
kartai^'pasiilgstu savo amžiaus 
vaikų,\ su kuriais galėčiau 
padūkti.

1 < Mjii *i ‘
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Jachta “Laisvė”

KLAIPĖDA JUNE 26, 1993
KIEL ’JUL 02
LONDON JUL 09
PLYMOUTH JUL 12
MADEIRA JUL 26
TENERIFE, Canarian isl AUG 03
SAN VINCENTE, Verde isl AUG 10
RIO DE JANEIRO SEPT 12
SAO PAULO SEPT 17
BUENOS AIRES SEPR 27
MONTEVIDEO OCT 05
CAPE TOWN, South Africa NOV 10
PERTH, Australia DEC 28
ADELAIDE JAN 18, 1994
MELBOURNE JAN 25
SIDNEY FEB 05
WELLINGTON, New Zeeland •FEB 20
AUCKLAND MAR 05
FIJI MAR 25
THAITI APR 15
HONOLULU, Hawaii MAY 20
SAN FRANCISKO JUN 15
LOS ANGELES JUN 25
GALAPAGOS ISL data will be advised
BUENAVENTURA, Columbia NOV 15
CALUXO, Peru NOV 25
VALPARAISO, Ghillie DEC 05

CAPE HORN DEC 25
FOLKLEND ISL JAN 03, 1995
MONTEVIDEO JAN 15
BUENOS AIRES JAN 20
SAO PAULO FEB 08
RIO DE JANEIRO FEB 17
RECIFE FEB 26
SAO LUIS MAR 12
PORT OF SPAIN, Trinidad MAR 22
CARACAS, Venecuela APR 01
ST.CROIX, Virgin isl APR 10
MIAMI APR 17
BALTIMORE APR 22
NEW YORK MAY 05 ■
BOSTON MAY 10
HALIFAX ■ MAY 16
QUEBEC MAY 26
MONTREAL MAY 29
TORONTO JUN 06
CLEVELAND JUN 09
DETROIT - JUN 12
CHICAGO JUN 20
QUEBEC JUL 02
REIKJAVIIK, Island JUL 26
COPENHAGA AUG 10
KLAIPĖDA AUG 14
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Arba mįslę arba dainą - 
Užrašykit, kaip išeina. 
Papaišykit paveiksliuką - 
Palapinę ar šuniuką...

Ei, paukštytės, ei, vilkiukai - 
Didesnieji ir mažiukai, 
Kviečia “Aidas” jus visus 
Prirašyti šiuos lapus!

Galit piešti gražią gėlę, 
Parašyti pasakėlę. 
Arba įvykį mokykloj. 
Arba nuotykį stovykloj.

v

f

Sesės, broliai ir draugai 
Viską perskaitys lengvai.
Jums bus linksma, ir ne kartą, 
Čia matyti savo vardą!

Laukiame mažųjų bendradarbių

Rašinėlius - piešinėlius siųsti:

Skautų Aidas / mažieji bendradarbiai 
4235 S. Sacramento Ave 
Chicago, IL 60632

KALBĖKIME
LIETUVIŠKAI
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ienoje pelkėje gyveno gužutis ir gervė. Nusibodo 
jiems gyvent po vieną, ir užsimanė gužutis vesti. Užsimanęs 

eina per pelkę tris varstus: dibu dibu dibt. Nuėjęs beldžia- 
į gervės namus ir sako:
— Gerve, gerve, aš noriu tave vesti. Ar būsi mano pati? 
Pažvelgė gervė pro langelį ir, nė durą neatvėrusi, sako:
— Nelabai tu dailus, gužuti: tos kojos — vieni stibinkau- 

liai, pats keršas, nemiklus, be jokio vikrumo. Netekėsiu už ta
vęs, gužuti, man dar nė nelaikąs. Palūkėsiu.

Susigėdo gužutis, tokį atsakymą gavęs, ir vėl traukia per 
NERIESK AUGŠTYN 

NOSYTĘ!

PR. IMSRYS

Gabre, Gabre, ei Gabrele! 
Taip augštaį periesk noselę! 
Ką gi žpionės pasakys?
Jei augštyn nosytę riesi, — 
Bus ne nosis, bet kablys.

Gabre, Gabre, ei Gabrute! 
Ar galvoji bent truputį? 
Juk taj paprasta mįslė. 
Jei augštyn nosytę riesi, — 
Bus ne nosis, bet knyslė.

Kai turėsi tokią nosį 
Būsi įkyri — pabosi... 
Žmonės bėgs, toliau keliaus. 
Jei augštyn nosytę riesi, 
Nieks su tavim nedraugaus.

balas namo: dibu dibu dibt.
Išėjus gužučiui, gervė ėmė galvoti ir štai ką sugalvojo: 

„Koks yra, toks, tas gužutis, o vis vyras. Tos jo kojos, kad ir 
stibinkauliai, bet raudonos, o kad ilgos — tai ir pravartu, pel
kėse gyvenant, ne taip plunksnos susiteršia. Ir iš viso — šau
nus vyras tas gužutis, ir kai laksto, gražiai sparnais vasnoja, 
ne viena pavydės, kad gaunu tokį kavalierių. Ir kvailumas gr 
mano: pats vyras atėjo pirštis, o aš atsakiau! Šimtąkąrt ge
riau būt ištekėjusiai negu vienišai mergelei. Eisiu aš pati pas 
jį, atsiprašysiu, ir tegu sau mane veda."

Ir eina gervė pas gužutį, grakščiai žirgliodama per pelkes: 
capu capu capt... Atėjo, pasibeldė į gužučio duris ir sako:

— Aš pergalvojau, kad negerai padariau, atsisakiusi nuo 
tavo pasiūlymo, kaimyne. Tu geras ir dailus vyras, todėl ir 
atėjau pas tave: imk mane per pačią, dviese bus smagiau.

— Kad nėjai, kai aš tau piršausi, tai dabar gali grįžti be 
nieko. Gausiu aš pačią ir be tavęs, gal dar net ir gražesnę.

Susigėdo gervė, snapą nuleidusi, spūdina namo: capu ca
pu capt...

O tuo tarpu gužučiui širdis atlyžo, ir graužiasi jis, blogai 
padaręs, gervės pasiūlymą atmetęs: „Gera paukštė ta gervė, 
pati atėjo, be reikalo jos nevedžiau."

Ir vėl dūlina pas gervę: dibu dibu dibt... Gervė nesileidžia 
į kalbas, neina už jo, o kai jau gužutis nucapnoja, nieko ne
pešęs, namo, gervė sielvartauja:

— Nebėra ko man ilgiau mergauti. Dar kokia kita gervė 
gužutį iš po nosies nušvilps. Eisiu ir atsiprašysiu, gal ir su
eisim į porą.

Taip jie amžinai nesutaria. Ir ligi šiol vienas pas kitą 
vaikščioja.
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t'BMAICIf

PINIGAI
ŽEMIUI! WON ARKA PlfflS

Sakoma, kad žemaičiai labai rimti žmonės. 
Retai šypsosi, o dar rečiau juokiasi. Bet štai 
žemaičiai išleido jomarko pinigus. Jomarku 
vadino prekymetį, kada iš apylinkių 
suvažiuodavo apylinkių ūkininkai su savo 
gaminiais parduoti. Ir ne tik gaminiai, bet taip pat 
atveždavo gyvulius. Jomarkas buvo netik 
prekymetis, bet taip pat gera proga susitikti su 
giminėmis ir pažįstamais. Kartais net ir cirkas 
pasirodydavo.

Pastebėkite, kad parašai ant pinigų žemaitiška 
tarme.
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14



l^pėrikėsdjE&nit^

13

15



NARKOTIKŲ 
ALKOHOLIO
IR TABAKO

S.v. kand. RYTAS STANKŪNAS

Pasaulyje jau seniai bujoja 
problema, kuri žmonijai ypatingai 
brangiai apsieina. Narkotikų ir 
cigarečių piktnaudojimasyra nelai
mė kiekvienam krašte. Amerikoj ir 
Lietuvoj kasmet ši problema auga.

Amerikoj keliamas klausimas 
legalizuot narkotikus, ypač kanapę. 
Dabar advokatai prieš ii' už legali
zaciją ginčijasi. Vienas advokatas 
„prieš“, skelbia: „Marijuana iškrai
po vietos, laiko, aplinkos ir galios 

^suvokimą ir naudotojas yra atviras 
nelaimėms. Nelaimių procentas ir 
taip aukštas šiame krašte dėl alko
holio naudojimo. Čia būtų dar 
vienas nereikalingas žalingas įpro
tis — Amerikai nereikalinga, kad 
marijuana pablogintų sąlygas“. 
Daktaras Donald Louria — auto
rius ir Cornell Universiteto medici
nos fakulteto profesorius — var
tojo kąnapes būdamas jaunas, o 
vėliau’rašė: „Keliais atvejais, kai 
yra naudojamos kanapės, naudoto
jas pasidaro ne euforiškas, bet 
paranoiškas. Tyrimai parodo, kad 
dažnas naudojimas kanapių veda 
prie protinio balanso stokos ir net 
kartais (užrekorduota Indijoje ir 
Šiaurės Afrikoje) daveda iki be
protystės“. Sausio mėnesį, 1992 
metais, Suvienytų Tautų Tarptauti
nis Narkotikų Kontrolės Komitetas 
išleido 39 puslapių raportą, kuria
me sakoma, kad pasaulio narko

tikų problema yra jau smarkiai 
padidėjusi per paskutiniuosius 
metus. Bet’ legalizavus narkotikų 
vartojimą, narkotikų naudojimas 
padidėtų. Tie, kurie dabar naudoja 
ir toliau tęstų, bet tie, kuri niekad 
nenaudojo — būtų sugundyti pa: 
mėginti.

Iš kitos pusės, advokatai „už“, 
konstatuoja, „marijuana nėra 
žalingas narkotikas dėl to legaliza
cija nieko blogo neatneštų; alkoho
lis yra narkotikas, kuris ištiktųjų 
yra daug stipresnis, prie kurio 
greičiau priprantama ir pavojinges
nis“. Kiti tvirtina, kad 1992 metais 
prezidentas Bush įsiprašė $11.654 
bilijonų dėl "Fiscal Year 1992". Iš 
tos sumos 13% buvo paskirta 
kovai prieš narkotikus ($1.514 
bilijonai).

Lietuvoje problema nėra kana
pės, bet opiumas. Sovietų laikais 
Mikhail Gorbachev pradėjo puoli

mą prieš aguonų auginimą. Šis 
puolimas buvo pirmas toks Sovietų 
istorijoj. Sovietų policija savo 
kovoje sunaikino daugiau negu 
2,000 aguonų laukų, pilnai apie 
120 akrų. Visoj Sovietų Sąjungoj 
buvo apie 46,000 narkomanų. Šis 
skaičius yra tik pusė tų, kurie 
naudoja narkotikus iš viso. Nar
kotikų piktnaudojimas JAV-se yra 
daug žiauresnis, negu buvo Sovietų 
Sąjungoj. Pačioje Lietuvoje proble
ma irgi dar vis auga. Bet laikas 
parodys, ar Lietuva pakankamai 
griežtai kovos prieš narkotikų 
piktnaudojimą.

Cigarečių pramonė labai įdo
miai įvairuoja pagal kraštą. Ameri
koj tabako pramonė mažėja kas
met, tuo tarpu Lietuvoje ta pati 
pramonė auga. Maždaug vienas 
ketvirtis gyventojų Lietuvoje rūko. 
Tabako auginimas nuo 1980 iki 
1990 m. kilo nuostabiai 179.58%.

Indėnų pasirodymai visiems patinka
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Amerikos tabako pramonės kom
panijos pradeda plėstis į rytų kraš
tus, įskaitant ir Lietuvą. Vakarų 
cigaretės kainuoja nuo dviejų iki 
keturių kartų daugiau nei vietinės 
cigaretės. Philip Morris kalbėtojas 
sakė, „Mes esam labai pozityviai 
nusiteikę dėl galimybių, kurios 
iškilo trečioj didžiausioj pasaulyje 
prekyboje— senoje Sovietų Sąjun
goje“. Tabakas yra labai turtinga 
pramonė. Philip Morris (kuri ga
mina Marlboro cigaretes) neseniai 
nusipirko seną tabako fabriką 
Lietuvoje. Amerikoje vienas žemės 
akras tabako duoda gryną pelną 
kasmet — $3,206. Palyginus su 
kukurūzų pelnu, kuris duoda $724, 
kviečiai, kurie duoda $96, ir med
vilnė, kuri duoda $459.

Pasaulis turi atsakyti į klausi
mą: „kas svarbiau, sveikata ar 
pinigai?“ Narkotikai, alkoholis ir 
cigaretės — tegu būna tik nepažįs
tamo žmogaus bėda ar labai arti
mo draugo — vienaip ar kitaip — 
liečia mus visus.

Naudojausi
PERIODIKA:
- Goštautas, Antanas & Pilkaus
kienė, Ina „Rūkymas Lietuvoje“

Mokslas ir Lietuva 1992
- Gray, Malcolm "Nicotine Rush"

Maclean’s July 26, 1993
- The Raiders of "Tashkent Vice"

US News & World Report 
August 31, 1987

- "Drugs — to Make War Or 
Peace"

America April 27, 1991
- Sterling, Eric "What Should We 
Do About Drugs?"

Vital Speeches of The Day 
August, 1991

- Corellil, Rae "A New War of 
Worlds"

Maclean’s January 22, 1990
- Gordon, Diana "Go Ask Alice..."

The Nation October 26, 1992

KNYGOS:
- Goode, Erich Marijuana

New York: Atherton Press, 
1970

1. Daryk visada tai, kas tau atrodo 
yra tavo prievolė, nežiūrėdamas, kokių 
pasekmių susilauksi.

2. Išsirink vieną idėją, kuriai no
rėtum tarnauti, ir palik jai ištikimas 
ligi savo mirties.

3. Būk kietas nepasisekimuose; būk 
kuklus pasisekime, nes tai yra dar svar
biau.

4. Niekad neprižadėk daugiau, kaip 
pusę to, ką gali ir esi pasiryžęs pada
ryti.

5. Su geiduliais reikia kovoti lygiai 
kaip su liga — dar jiems nepasirodžius. 
Kitaip su jais nesusitvarkysi.

6. Mokykis didelio paklusnumo. Tuo 
įgysi jėgos įsakinėti.

7. Jei turi pasirinkti griežtumą ar 
gailestingumą — būk gailestingas.

8. Jei gali pasirinkti gailestingumą 
ar teisingumą — būk teisingas.

9. Elkis visada taip, kaip elgtumeis 
būdamas didelėje aikštėje, apsuptoje 
tūkstančių j tave žiūrinčių žmonių,

10 Neduok valios mintims, kurios 
neveda prie veiksmų. Nekalbėk be rei
kalo.

- Long, Robert Drugs & American 
Society

New York: H. W. Wilson 
Company, 1986

- Stewart, Gail Drug Trafficking
San Diego: Lucent Books, 
1990

- United States Drug Abuse Coun
cil The Facts About "Drug Abuse"

New York: Free Press, 1980
- Gano, Lila Smoking

San Diego: Lucent Books, 
1989

15

17



Būdama maža, aš nesupratau 
skautavimo pagrindų nei įstatų, 
tik žinojau, kad norėjau daly
vauti sueigose su kitomis 
mergaitėmis po šeštadieninės 
mokyklos pamokų. Tėveliai' 
mane įrašė į skautes. Aš ten 
daug draugių susitikau ir sma
giai laiką praleidau dainuo
dama, žaisdama, ir susipa- 

: žindama su skautavimu.
Vadovė mus mokė kaip su drau
gėmis sugyventi, lietuviškas' 
dainas dainuoti, kaip lietu
viškai įvairius žaidimus žais
ti, kaip būti gera draugė gyvu
liukams, kurie gyveno Rako 
stovyklavietėje. Atėjo laikas pir
majam įžodžiui. Aš buvau lai
minga, kad netrukus būsiu 
paukštytė — pasiruošusi būti 
„tikra skautė”.

Būdama paukštytė, nors 
jauna, aš supratau, kad skau- 
tavimas yra ir bus svarbi dalis 
mano gyvenimo. Sueigose pra
dėjau mokytis apie skautavimą, 

; tikėjimą, lietuvybę ir kaip dirbti 
ir sugyventi su kitomis sesėmis. 
Daug- draugių turėjau ir sma- 

: giai laiką praleidau stovyklau
dama ir daug specialybių įsi- 
gydama. Stovykloje man buvo 
įdomu stebėti vyresnes 
skautes. Jos tiek daug žinojo 
apie Dievą, gamtą, skautavimą 
ir gyvenimą. Aš nekantriai 
laukiau tos dienos, kai ir man 
bus laikas būti pavyzdžiu 
kitoms skautėms. Tėvelių daly
vavimas skautuose man padėjo 
įgyvendinti skaučių įstatus 
namuose, kur vadovės nebuvo. 
Šitas pagrindinis paruošimas 
man padėjo būti geresne, kai

1 pasiruošiau duoti skautės įžodį.
Tapdama skaute aš dar dau

giau sužinojau apie skautavimą 
ir lietuvybę. Stebėdama vyres
nes skautes, nustebau, kad man 
reikėjo dar daug daugiau 
išmokti. Sueigose stengiausi 
kiek galėdama daugiau išmokti 
apie skautavimą. Mes jau 
žymiai mažiau žaidimų žai
dėme, daug daugiau stovykla
vome ir specialybėms ruošėmės. 
Būdamos skautės gavome jau ir 
nedideles pareigas, mokėmės 
kaip tarnauti Dievui, Tėvynei ir' 
Artimui. Mokėmės gyventi 
pagal skaučių įstatų 
reikalavimus ir jų vykdymą 
kasdieniniame mūsų gyvenime. 
Daug išmokom apie lietuviškas 
tradicijas ir Lietuvos istoriją. 
Taip artėjo laikas įžodžiui, kad 
galėčiau pakilti į prityrusias 
skautes.

Tapdama prityrusia skaute, 
sueigose mokiausi apie religiją, 
Lietuvą, lietuviškus papročius,■ 

Lituamcos tunto tuntininkas jps. fil. dr. Marius Naris tarp savo sesučių, 
„Nerijos” tunto vadovių — jps. Lauros Lapinskienės ir jps. Dainos 
Rudaitienės.

skautybės įkūrėjus, skautybės 
istoriją, vadovavimą ir skau
tavimą. Dabar jau man laikas 
artėja vyresnės vadovės parei
goms, ir subrendusio amžiaus 
atsakomybei. Skautybė išmokė 
daug apie pasaulį, gamtą, drau
gystę, Lietuvą, Dievą ir pareigą. 
Aš išmokau kaip vienai gyven
ti miške, kaip bendrauti su 
žmonėmis, kaip vadovauti skil
čiai ir kaip gyventi lietuvišką 
gyvenimą. Nors tėveliai daug 
ką išmokė, aš pati daug 
išmokau per skautišką gyve
nimą. Beveik visas ligšiolinis 
mano gyvenimas buvo susietas 
su skautavimu. Dėka skautybės 
įkūrėjo Baden Powell ir savo 
vadovių, aš išmokau kaip 
gyventi pasikliaudama skautų 
ideologiją, kuri, man tapus 
vyresniąja skaute, bus mano 
gyvenimo kelrodis.

Julytė Plačaitė
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„Miško vaikų” pastovyklės stovyklautojai žygiuoja į vėliavos nuleidimo stovykloje iškilmes.
Nuotr. I. T.

MŪSŲ MAŽIEJI - 
„MIŠKO VAIKAI”

„Aro” stovyklos Rako ąžuc 
lyne jaunų šeimų pastovyklėje 
„Miško vaikai” jau pramok 
pravesti savo lauželį.

Pirmadienio vakarą, ses~ 
Silvija iškvietė brolius: Paulių, 
Tomą, Andrių, Darių; seses 
Gintę, Laurą, Aidę ir Ingą pra
vesti dainas ir žaidimus.

Sekmadieniui praėjus, „Miško 
vaikai” vyko iškylon į Luding
ton miestelį. Buvo per šalta 
maudymuisi, tai žaidėme paplū- 
dymio sūpynėse, piknikąvome 
ir skaniai pavalgę ėjome į kiną.

Prie „Nerijos” stovyklos yra 
didelis prūdas ir mūsų mažieji 
gaudė jame varles. Pagavome 
12 ir jas atsinešėme į gairės 
nuleidimą, vėliau visas palei
dome.

Didelis ačiū broliui Levanui ir 
jųrų skautams — sesei Dainai, 
Vilijai, Jonui ir Pauliui, kad 
suteikė galimybę paburiuoti ir 
pasiirstyti baidarėmis.

Sesės Rūta ir Alė suorgani
zavo vaikučiams labai įdomius 

Tas puodas, tas puodas... Sesių Dainos Lukaitės ir Alisos Kosmopolaitės Rako 
stovyklavietėje nušveisti puodai žiba kaip veidrodžiai. Nuotr. I.T.

meno darbelius. Vaikučiai, 
naudodami įvairiaspalvį smėlį, 
padarė spalvingus smėlio 
paveiksliukus, gal gražiau atro
dančius negu modernių meni
ninkų paveikslai.

„Miško vaikai” ir Tėveliai

f7

19



MONTREAL - KANADA

SKAUTĖS ŠILUVOS
MARIJOS

ATLAIDUOSE
Rugsėjo 8 dieną Čikagoje, Švč. 

Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, prasidėjo 
Šiluvos Marijos atlaidų 
pamaldos.

Sekmadienį, rugsėjo 11 dieną, 
baigiant atlaidus įvyko eisena, 
kuri 1:30 v. p.p. prasidėjo Ma- 

. rijos gimnazijos kieme. Diena 
buvo graži — saulėta ir nekarš
ta. Eiseną vedė parapijos pradi
nės mokyklos mokiniai. Juos 
sekusioje ilgoje procesijoje ėjo 
dauguma vyresnio amžiaus 
žmonės. Dalyvavo ir kelių or
ganizacijų atstovai su vėlia
vomis. Į šią eiseną įsijungė ir 
mišrus būrelis uniformuotų 
Čikagos lietuvių skautų.

Dalyvių tarpe trūko, ne tik 
mūsų lietuviško jaunimo bei. 
jaunimo organizacijų narių ir 
vadovų, ; bet ir jų tėvelių bei 
senelių, kurie praleido retą 
progą ugdyti lietuvišką 
pamaldumą į Švč. M. Mariją. 
Taip pat pasigedome neseniai iš 
Lietuvos čia apsigyvenimui 
atvykusių tėvynainių. Šie 
Šiluvos atlaidai yra vieninteliai 
visoje Čikagos apylinkėje. Kol 
dar nepraradome šios lietuviš
kos bažnyčios, mes turime gali
mybę šiuos mums priklausan
čius atlaidus atgaivinti! Atei 
nančiais metais dalyvaukime 
visi!

M. Utz

“Baltija 30" stovykla Montreal, Kanada

/ Stovyklos štabas

Jūrų skaučių valtis „Karaliaus Aro” pastovyklėje š.m. rugpjūčio mėn. Rakė vykusioje Čikagos 
skautijos stovykloje. Iš k. — Karina'Turnerytė, Lina Lendraitytė, Marytė ir Laura Jokubauskaitės, 
Kristina Jonušaitė ir Karina Pauliūtė.

Nuotr. V. Lenttraitienės
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Buriavimo iškyloje - [ ežerą išplaukti pasiruošusios, “Nerijos” tunto jūrų jaunės ir 
jūrų skautės: Andrea Dutton, Deanna Juškytė, j. jaunių laivo vadė v. v. Aida 
Mikučiauskaitė, Lina Lendraitytė, Kristina Jonušaitė ir Deimantė Žukaitė

Nuotr. V. Lendraitienės„Nerijos” tunto ūdrytės stovykloje.

Apsilankymas Lietuvos konsulate Chicago

KERNAVIETĖS
LIETUVOS

KONSULATE
Šeštadienio, vasario 12 dienos 

popietę, „Kernavės” tunto ,^M. 
Zauniūtės” vyresnių skaučių 
kandidačių būrelio narės su 
globėja v.s. Maryte Utz rinkosi 
Lietuvos konsulato raštinėje, 
Balzeko muziejaus patalpose. 
Viena iš mūsų būrelio narių, 
sesė Danutė Genčiūtė, dirb
dama šeštadieniais konsulate, 
mus įleido į raštinę. Ten mūsų 
laukė konsulo padėjėja sesė 
Daiva Meilienė ir pats konsulas 
Vaclovas Kleiza. Vos sutilpo 
mūsų būrys. Kai kurioms teko 
po dvi susėsti ant vienos kėdės.

Jaukios raštinės sienas puošė 
žymesnių Lietuvos vietovių foto
grafijų plakatai. Konsulas Klei
za paaiškino, kad ši raštinė 
skaitosi Lietuvos žemės sritis; o 
jis — jos atstovas. Išsamiai api
būdino skirtumus tarp amba
sados ir konsulato, jų paskirties, 
uždavinių ir atsakomybių. Pa
brėžė, kad Čikagos konsulatas 
negauna jokios finansinės 
paramos, bet susimoka savo 
išlaidas ir paremia ambasadą iš 
surinktų aptarnavimo mo
kesčių.

Mus pasveikino kaip pirmas iš 
visų lietuviškų organizacijų 
Čikagoje, susidomėjusias ir ap
lankiusias šią Lietuvos at
stovybę. Kiekvienai įteikė turis
tinį žurnalėlį, „Vilnius In Your 

, Pocket”. Baigdamos šią įdomią 
iškylą, padėkojome konsului 
Kleizai ir sesei Meilienei už jų 
parodytą dėmesį ir nuoširdumą. 
Ateityje norėtumėm konsului 
padėti savo konkrečiais, gerais 
darbais. Žadame kasmet 
apsilankyti.

Kernavietė
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Džiugo tuntas

Su vėliava bažnyčioje

Paukštyčių įžodį duoda Elena Tamašauskaitė

Paukštytė Raminta Kymantaitė 
šauna strėlę stovykloje
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1994 - Nr. 19
LIETUVIU SKAUTĘ SĄJUNGOS VADOVYBĖS BIULETENIS

PIRMT.IALSS TARYBOS PIR1MJA

SKAUTIJZ
1994m. spalio men. 4d.

SKAUTIJA ir vėl grįžta į SKAUTU AIDĄ. Šiuo būdu reikšminga 
ir reikalinga informacija pasieks greičiau ir daugiau vado
vu, informuos skautijos rėmėjus. Pirmija savo treciame po
sėdyje nutarė SKAUTI JĄ spausdin t į SKAUTŲ AIDE tris kartus per 
metus.

✓ 
SKAUTUOS formatas siek tiek pasikeis (nekartosime tų pačių 
žinių kiekvienos sakos skyriuje). Dalis informacijos/apra- 
symų anksčiau spausdintų SKAUTIJOJE bus perkelti į SKAUTU. 
AIDĄ. Tikimės> kad su šiais pakeitimais SKAUTU AIDAS bus dau
giau skaitomas ir naudojamas vienetu programose. t

Atskira prenumerata SKAUTUAI nebus renkama, nes SKAUTŲ, 
AIDO prenumerata yra dalis Brolijos ir Seserijos nario mo
kesčio. Akademinio Skautų Sąjūdžio (ASS) nariai, nori skai
tyti SKAUTIJA, esate kviečiami užsiprenumeruoti SKAUTŲ AIDĄ 
per jo administratorę v.s. Albiną Ramanauskienę.

v.s. fil. Antanas Paužuoįis Pirmijos yra patvirtintas SKAU
TUOS koordinatoriumi. Aciu,broli Antanai,uz sutikimą eiti 
sias pareigas. Bet kokiais GABIJOS, KRIVŪLĖS IR AD MELIORA 
reikalais prašau kreiptis į jų redaktorius. Bendrais SKAU
TUOS reikalais prašau kreiptis į broli Antaną, jis yra 
atsakingas Pirmijos pirmininkui ir turi teisę, sprąsti ar 
reikia pirmininką varginti.

Jūsų, skaitytojai, pasisakymai;pozityvus ar negatyvus yra 
laukiami. Į kiekvieną vienaip ar kitaip reaguosime.

Budėkime, Ad Meliorem ir Gero Vėjo !

Va i,

v.s. fil. Kęstutis Jecius ; j
LSS Tary.bos Pirmijos pirmininkas
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LSS TARYBOS PIRMININKO
APLINKRAŠTIS NR. 1

1994 m. kovo, 19 d.
Villa Park, IL

Mieli Tarybos nariai ir vadovai,

Reiškiu padėką jums už pasitikėjimą išrenkant 
mane LSS Tarybos Pirmijos pirmininku. Dėkoju LSS 
rinkimų Prezidiumo nariams, ir ypač jų pirmininkui, 
v.s. fil. Eugenijui Vilkui, už gerai atliktas pareigas, 
nors ir žemė drebėjo.

Pareigas perėmiau iš v.s. fil. Sigito Miknaičio, 
Čikagoje š.m. sausio 30 d. Pareigų perdavimo cere
monijos praėjo sklandžiai ir įspūdingai. Džiaugiuosi 
kartu su v.s. Albina Ramanauskiene, j.v.s. Irena 
Regiene ir v.s. Juozu Toliušiu naujai apdovanotais 
Geležinio Vilko ordinu. Jie šį ordiną pelnė už ilgus 
ir našius metus LSS veikloje. Jų atlikti darbai neįkai
nuojami jaunimo auklėjimo baruose. Tebūnie jie 
pavyzdžiu mums visiems.

Dažnai atrodo, kad naujai išrinktieji kurį laiką 
užmiega ant savo laurų. Nei rinkimai, nei iškilmingas 
pareigų perdavimas nesustabdė LSS vienetų veiklos 
nė vienai minutei. Nei vienas skautukas ar skautuke 
dėl to nenukentėjo ir nenukentės. Prieš šį aplinkraštį 
daug kas buvo atlikta tyliai ir kantriai.

Pareigų perėmimo metu savo žodyje trumpai 
paminėjau užsibrėžtus planus, būtent tokioje formoje:

1. Kiek tik jėgos ir sąlygos leis stengsiuosi nei 
jūsų, nei lietuviškos visuomenės, nei jauniau- 

’šio skautuko neapvilti.
2. Ateinančiais metais turėsime progą švęsti 

Lietuvių Skautų Sąjungos 50-ties metų su
kaktį. Per tuos 50-šimt metų Sąjunga atsiekė 
tikslą, būtent: ’remiantis skautybės sistema 
auklėti lietuvių jaunimą, kad jie taptų savis
toviais, sąmoningais lietuviais ir naudingais 
piliečiais. Šio laikysimės ir toliau.

3. Ryšiai su Lietuvos skautais:
a. Palaikysime glaudžius ryšius su visomis 

vadovybėmis.
b. Kaip ir dabar, toliau bendradarbiausime 

su Lietuvos skautų vienetais per viene
tus, ar šakas, ir su pavieniais vadovais.

LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas Kęstutis Jočius

c. Remsime Lietuvos jaunimo auklėjimą 
pagal skautybės sistemą. Tai yra mūsų 
visų svarbiausias tikslas ir pareiga.

Toliau savo žodyje kreipiausi į visus vadovus, 
tėvelius ir visuomenę:

„Nei aš, nei kiti išrinkti vadovai, patys vieni 
savo perimtų pareigų tobulai neatliksime. Tad, 
kviečiu kiekvieną į pagalbą. Kartoju v.s. Vlado 
Vijeikio žodžius: ’eikime kartu, tapsime draugais, 
ir viską nugalėsime, atsieksime ir atliksime’.
Tad kviečiu kiekvieną uoliau pažvelgti į savo 

pareigas ir skatinti kitus jaunimo lavinimo darbuose. 
Kiekvienas skautukas ir skautuke pasitiki mumis ar 
laukia mūsų paramos savo tikslams atsiekti.
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Pareigų perdavimas, v. s. f ii. Sigitas Miknaitis ir 
v. s. f ii. Kęstutis Ječius

Iki šiol jau kai kas atlikta. Pradiniai formalumai 
atlikti. Tarybos Pirmijos veiklos tęstinumui v.s. fil. 
Sigitas Miknaitis buvo kooptuotas į Tarybą. Jo įnašas 
ir toliau bus didelis ne tik man, bet ir visai sąjungai. 
Sudarant bet kokią vadiją, atrodo, būna gausus 
asmenų pasirinkimas darbui. Kai ateina laikas pasiža
dėti trims metams, skaičius gr eit sumažėja. Pirmijos 
pilnas sąstatas yra pristatytas Tarybai tvirtinti. Patvir
tintą Pirmijos sąstatą pristatysime vėliau. Visi kiti 
LSS Pirmijos vadovai sutiko pasilikti einamose 
pareigose, t.y. Lietuviškosios Skautybės Fondas, 
Skautų Aidas, Ūkio Skyrius, Skautija, Mūsų Skautybė 
(knyga), Archyvas.

Tarybos narių pasitarime, š.m. sausio 29 d., 
pasidalinome mintimis ir priėjome kai kurių išvadų: 
būtent:

1. Reikia ieškoti naujų būdų, kad pritraukus 
naujų narių, ypač naujų imigrantų. Turime 
parodyti ir įrodyti skautiško jaunimo tėvams, 
kaip skautų sąjunga gali jiems padėti išlaikyti 
lietuvybę jų šeimoje. Turime parodyti, kaip 
skautiško auklėjimo sistema padeda jaunuo
liui subręsti ir užaugti savistoviu geru lietuviu 
ir piliečiu.

2. Reikia atkreipti dėmesį į rinkimų dalyvių 
pasisakymus, ir tinkamai juos pristatyti šakų

vadijoms ar Tarybai, kad tinkamus siūlymus
■ įgyvendintų. Rinkėjų pasisakymai niekuomet 
nebuvo ignoruojami. Jie yra Pirmijos svarsto
mi ir priimami ar atmetami. Pasisakytojai 
atsakymą gaus laikui bėgant, nes jų parama 
mums reikalinga.

3. Reikia stiprinti kiekvieno vadovo lavinimą 
pradedant skiltininkais, toliau tėvų komite
tais, ir baigiant aukščiausiom pareigom. 
Dažnai asmuo paskiriamas arba apsiima 
pareigas eiti tikrai nežinodamas, ką jam 
reikia atlikti.

4. Reikia tobulinti mokymo priemones. Dabar 
jau vis mažiau skaitoma, o atmintis nėra 
tokia gera kaip manoma. Garsinės ir vaizdi
nės priemonės lengvai prieinamos visiems ir 
jomis lengva pasidalinti.

5. Reikia peržiūrėti Sąjungos nuostatus ir 
pritaikyti juos prie šių dienų reikalavimų. 
Reikia išleisti naują laidą LSS Statuto ir 
Nuostatų. Paskutinė laida buvo 1981 m. Ji 
išsibaigusi ir prašosi atnaujinama.

6. Reikia ieškoti naujų kelių padėti Lietuvai ir 
Lietuvos skautams.

Visų Lietuvių Skautų Sąjungos uždavinių vienu 
kartu neįmanoma išvardinti. Jų bus daugiau. Svarbu 
išlaikyti ir tobulinti tai, ką turime, neužmirštant 
ateities. Tad kviečiu visus vieningai jungtis į Lietuvių 
Skautų Sąjungos užsibrėžtą tikslą: remiantis skauty
bės sistema auklėti lietuvių jaunimą, kad jie taptų 
savistoviais sąmoningais lietuviais ir naudingais 
piliečiais. Budėkime ir Ad Meliorem

v.s. fil. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos pirmininkas
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’'1994 m. rugpjūčio mėn. 22 d.
Villa Park, IL

LSS VADOVYBEI APLINKRAŠTIS NR. 2

Mieli Tarybos nariai ir vadovai,

Jūsų informacijai siunčiu pataisytą LSS vadovybės 
sąrašą. Šis sąrašas karts nuo karto keisis, nes vis 
atsiranda pataisymų. Prašau peržiūrėti ir pranešti, 
jeigu dar kokių netikslumų, papildymų ar pataisymų 
atrasite.

Trečiame LSS tarybos posėdyje buvo patvirtinta 
Tarybos Pirmija. Visi formalumai užtruko daugiau 
dviejų mėnesių. Per tą laiką Pirmija turėjo jau tris 
korespondencinius posėdžius ir vieną pasitarimą. 
Šiuose posėdžiuose buvo išdiskutuota visa eilė veiklos 
reikalų ir pravesti pakėlimai ir apdovanojimai. Buvo 
apdovanoti ar pakelti į aukštesnį laipsnį šie asmenys:

PADĖKOS ORDINU _>U RĖMĖJO- 
KASPINU: Lietuvos Ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Anicetas Simutis.

PADĖKOS ORDINU: v.s. fil. dr. kun.
Pranas Dauknys ir v.s. Henrikas Antanaitis, 
abu Australijoje.

Į SKAUTININKĖS LAIPSNĮ PAKEL
TOS: ps. Renata Ramanauskaitė Borucki, 
Čikaga; ps. Gailė Anužytė-Dėdinienė, De
troit; ps. Birutė Prašmutaitė, Australija; ps. 
Virginija Juodišiūtė-Rubinski, Cleveland; ps. 
Dalia Trakienė, Čikaga.

Į PASKAUTININKĖS LAIPSNĮ PAKEL
TOS: v.sk. v.sl. Vida Brazaitytė, Čikaga; v.sl. 
Ona Prašmutienė, Australija; v.sk. v.sl. Kristė 
Jankutė-Zamborienė, Detroit.

Visas pakeltąsias ir apdovanotus sveikiname ir 
linkime ištvermingo, kūrybingo, veiklaus skautavimo.

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI: pagal 
LSS nuostatus į skautininkrj laipsnius keliama du 

kartus metuose — balandžio 23 d. ir lapkričio 1 d. 
Apdovanojimai daromi vasario 16-tos dienos proga.

2<

Visais pakėlimais ir apdovanojimais rūpinasi v.s. 
Marytė Utz. Visi pakėlimai pristatymui turi būti v.s. 
Marytės Utz rankose iki spalio 17 d. Galite siųsti jai 
FAX. Jos FAX numeris yra: (708) 423-8497.

v.s. Marytė Utz primena, kad su visais pristaty
mais pakėlimui ir apdovanojimams esate prašomi 
pridėti ’Asmens žinių lapą’, kuris turi būti pilnai 
užpildytas su tiksliomis pareigų, apdovanojimų bei 
pakėlimų datomis. Ir dar, kad pagal LSS Garbės 
ženklų nuostatus „garbės“ ženklu galima apdovanoti 
ne anksčiau kaip po dviejų metų nuo paskutinio 
apdovanojimo, išskyrus Gyvybės gelbėjimo kryžių. 
Apdovanoti aukštesniais garbės ženklais į skautininkų 
laipsnius keliami tik po dviejų metų.

NARIO MOKESTIS: pereitoji Pirmija patvir
tino naujus Brolijos ir Seserijoj narių mokesčius. Į 
šiuos nario mokesčius yra įskaičiuota ir SKAUTŲ 
AIDO prenumerata. Šie nario mokesčiai įsigalioja 
nuo 1994 m. rudens. ASS nario mokestis nebuvo 
pakeistas. Visais nario mokesčio reikalais prašome 
kreiptis į atatinkamos šakos vadijas.

Tarybos nariai pagal LSS nuostatus pilną nario 
mokestį sumoka tiesiog LSS Tarybos iždininkui v.s. 
Antanui Jarūnui. Visi Tarybos nariai prašomi pra
nešti iždininkui kam ir kada esate susimokėję savo 
nario mokestį. Šios pareigos neatlikę prašomi nedels
ti. Pagal Broliją ir Seseriją skautininko/ės nario 
mokestis yra $20.00. Dažnai pastebėta, kad nario 
mokestis susimokamas balsavimo metu, tai yra 
nepriimtina.

v.s. Antanas Jarūnas ragina visus LSS narius kuo 
greičiau susimokėti nario mokestį. Nario mokestisyra 
mokamas per vienetus ar vadijas. Tad visi pavieniai 
ar vieniši LSS nariai esate kviečiami nelaukti sekan
čių rinkimų.

SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ SIŪLYMŲ 
DUOMENYS: Rinkimų biuletenyje Nr. 4-tam 
paskelbti rezultatai nereiškia, kad pasiūlymai, gavę 
daugumą balsų, yra įsigalioję. LSS Statutą ir Nuosta
tus gali pakeisti tiktai LSS Taryba.

Artimoje ateityje, kiekvienas rinkimuose išreikš
tas pasisakymas bus pristatytas Tarybos narių svarsty
mui. Kai kurie pasisakymai reikalingi paaiškinimų. 
Kreipsimės į siūlytojus, kad išsamiau pasisakytų.
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS:
Pirmijos antrame korespondenciniameposėdyje buvo 
patvirtinta LSF valdyba. Pirmininkas v.s. fil. Petras 
Molis; Mykolas Banevičius — vicepirm.; v.s. fil. 
Kostas Nenortas — iždininkas; v.s. Saulė Šatienė — 
sekretorė ir nariai v.s. Česlovas Kiliulis, s. fil. Danutė 
Marcinkevičiūtė ir s. fil. Julius Špakevičius. Su 
energingu pirmininku LSF vėl smagiai juda.

Paskutiniaisiais metais LSF buvo šiek tiek visų 
užmirštas ir aukos sumažėjo. Kviečiame visus Tary
bos narius ir LSS vadovus skirti daugiau dėmesio 
LSF-ui ir daugiau jį reklamuoti LSS ir visuomenės 
tarpe. LSF palūkanos padeda išlaikyti LSS veiklą.

LIETUVOS SKAUTŲ PARAMOS KASA 
tebeegzistuoja. Kasos vedėja yra ps. Danutė Kazakai- 
tienė. Ir j šią KASĄ aukos priimamos. KASA yra 
LSS Tarybos pirmininko žinioje.

AUSTRALUOS RAJONAS: per rajono spaudą 
— RASTAI ir TĖVYNĖS ŽIDINYS, susipažinome 
su rajono veikla. Čia yra vienetų sąrašai ir kitokia 
statistinė medžiaga bei gražūs veiklos aprašymai, 
kurie buvo atspausdinti vietos lietuviškoje spaudoje.

1994-8-22Aplinkraštis Nr. 2
EUROPOS RAJONAS: per BUDĖKIME, 

kuriam madžiagą renka v.s. Juozas Maslauskas 
susipažinome su LSS veikla Anglijoje ir Vokietijoje. 
BUDĖKIME administruoja J. Levinskas, o redaguoja 
H. Gasperas.

Rajono tradicinė 45-toji stovykla „MŪSŲ 
SODYBA“ praėjo su dideliu pasisekimu. Tarpe 
dalyvavusių 82 skautų ir skaučių buvo svečių iš 
Lietuvos, Kanados, JAV, Brazilijos ir Argentinos. 
Stovyklai vadovavo s.v. Vincentas O’Brien.

INVENTORIAUS MAŽINIMAI; Seserija 
praneša, kad dar turi marškinėlių su šiais užrašais:

’Seserija 75’ ir ’Jubiliejinė Stovykla’. Kaina $2.00. 
Gera dovana Lietuvos skautams.

LSS praneša, kad dar galima įsigyti 75 metų 
jubiliejinių metalinių ženkliukų. Kaina $5.00.

Budėkime ir Ad meliorem! v>s< fiL Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos Pinnijos pirmininkas

paSnekesys
vadovų suvažiavime Toronte 

1994m. spalio m 
(Santrauka)

LSS DABARTINĖ VEIKLA IR
VEIKLA ATEITYJE

Per trumpą laiką buvau priverstas susipažinti su 
visa Lietuvių Skautų Sąjunga. Būtent, kiek jos yra, ką 
ir kaip ji veikia. Ir štai turiu progą pasidalinti su 
jumis surinktomis žiniomis. Vien dėl to, kad turiu 
jūsų visų pasitikėjimą, nemanykite kad viską žinau, ar 
geriau žinau negu jūs. Per mus visus mes pažįstame 
visą Sąjungą.

Mano pašnekesys labai trumpas ir lengvas. 
Truputį monologo, tada sudarysiu progą daugeliui iš 
jūsų pasisakyti, ar pataisyti mano pašnekesį.

Sąjungoje yra skautų ir skaučių, ir kaip matome, 
čia yra visa eilė vadovų. Iki dabar jums buvo prista
tyta kaip reikia veikti. Taipogi pasigilinote kaip ir ką 
reikia veikti. Visa tai parodo, kad Sąjunga veikia.

Antra, kol bus skautų ir skaučių, ir vienas kitas 
vadovas, Sąjunga veiks ir toliau.

Pradėkime su šiek tiek statistikos. Seserijoje yra 
1150 sesių. Tą skaičių sudaro 470 židiniečių ir skauti- 
ninkių, ir 680 skaučių. Veikla beveik galėtų vykti 
viena prie kitos, o skundžiamasi, kad trūksta vadovių.

Brolijos sąrašuose, manau, yra panašiai. Ąkade- 
miniame skautų sąjūdyje yra virš 600 narių, iš kurių, 
deja, tik pora šimtų aktyvių. Ačiū Dievui, virš 50 
aktyviai įsijungę į Brolijos ir Seserijos vadovų eiles.

Taigi, arti 3000 asmenų, kuriems turiu privilegiją 
vadovauti. Tai bent skiltis. Šie 3000 yra išsisklaidę, 
taip:

JAV • ...............   . i 2300
Australijoje................................279
Europoje ...............................  130.
Kanadoje ..................  344
Pietų Amerikoje ........................ 20

Per visus kontinentus yra tarp 20 ir 40% vadovų.
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Koks vienetų sąstatas? Priklauso nuo vietovės ir 
skaičiais. Kur mažiau, ten mišrus vienetas. Kur 
daugiau, pora.-skilčių sudaro draugovę, pora draugo
vių sudaro tuntą ar vietininkiją. Tiesa, skiltis tai lyg 
tai naujas žodis, ir beveik retenybė.

Kaip dažnai vyksta sueigos? Ir vėl įvairiai, kas 
savaitę, kas antrą savaitę, kas mėnesį, vasaros stovyk
loje. Sueigų turinys irgi įvairus. Apie tai jau kalbėjo
te, be to galėsite patys pasipasakoti.

Kaip vyksta lavinimas? Ąžuolo/Gintaro mokyklos, 
tuo tarpu, kasmet. Miško ženklo kursai — Gilwell’is: 
grupėmis, kaip lietuvių skiltis, ar pavieniui, sąskry
džiai, kaip ir šis. Apie kitokį lavinimą mažai girdėti. 
Bendra nuomonė: tuntininkas atsakingas už lavinimą 
vienetuose. Tačiau, niekas nesigiria, kad vienete 
vyksta formalus lavinimas.

Neturiu duomenų, gal jų nėra, kiek per metus 
įgyta specialybių, kiek patyrimo laipsnių, kiek žemes
nių apdovanojimų. Tai būtų savotiškas veiklos įverti
nimas.

Tiekimo skyrių vedėjai turi labai lengvas parei
gas. Retai kas į juos kreipiasi. Ar žinote, ko tuose 
skyriuose galite gauti ir kaip?

Statistiniai duomenys gal skamba negatyviai, bet 
tas nereiškia, kad kas nors yra kritikuojamas. Tačiau 
iš šių duomenų galime daryti išvadas apie tai, ko 
reikia ar reikės daryti ateityje.

Ta'd žvelkime į ateitį. Kiekviename kontinente 
sąlygos skirtingos ir skiriasi prieauglio skaičiai, bei 
prieauglio auklėjimas. Dėl to Sąjungos veikla ateityje 

i,
bus nevięhoda, tačiau Sąjunga gyvuos. Ar už 10 metų 
Sąjunga turės 3000 narių, nenorėčiau spėlioti. Ste
bint, kad vis daugiau jaunesnių šeimų apleidžia 
didesnius lietuviškus telkinius, ir vis daugiau pasi
šventusių vadovų ir darbuotojų pasitraukia į pensiją, 
galime spręsti kad skaičiai bus mažesni. Šiuo metu 
man sunku spręsti, ar tada turėsime daugiau skau- 
tų/skaučių ar vyresniųjų, ar atvirkščiai.

Kad Sąjungą galėtumėm išlaikyti veiklią ir gausią, 
mums reikėtų pasispausti štai tose srityse: nebūtinai 
pristatytoje eilėje:

1. REKLAMOJE:
a. Sužinoti pavardes ir adresus lietuviškos 

kilmės šeimų.

b. Per lietuvišką spaudą pristatyti skautybės 
naudą lietuviškos kilmės šeimoms ir 
visuomenei.

2. LAVINIME:
a. Prieš paskiriant, ar ieškant vadovų ar 

darbuotojų, aiškiai jiems išaiškinti ką, 
kaip ir kada reikės atlikti pareigas.

b. Pradėti lavinti kiekvieną nuo pirmos 
dienos. Šis lavinimas neturi būti toks 
formalus kaip Ąžuolo/Gintaro mokyklo
se. Gali būti vienas prie vieno abiem 
patogiu laiku.

c. Sudaryti lavinimo kadrus prie kiekvieno 
vieneto ar kiekvienos vietovės.

d. Skatinti ir raginti visus, bet ypač pajėges
nius išeiti Ąžuolo/Gintaro mokyklas ir 
Miško ženklo kursis..

e. Sudaryti progas baigusiems kursus savo 
žinias tikrai panaudoti.

3. PAREIGŲ ATLIKIMAS IR ATSKAITO
MYBĖ:

Sustiprinti pareigų atlikimo įvertinimą.
Lietuviškai kalbant "quality control", prade

dant nuo mano pareigų. Toliau sekant kitais rinktais 
ir skirtais pareigūnais, vadijų nariais, vienetų vadovais 
ir jų vadijomis. Kiekvienas iš mūsų esame atsakingi 
kam nors. Tie, kurie mus turi prižiūrėti/įvertinti turi 
turėti užtenkamai drąsos įvertinimus daryti dažniau 
negu per rinkimus. Sakykime, kas mėnesį. Neuž
mirškime, kad visi esame savanoriai ir greitai be 
reikalo užsigauname. Labai lengva atsistatydinti, bet 
kartais geriau likti be to pareigūno, negu su juo.

4. VEIKLOS PLANAI:
Sustiprinti veiklos planų paruošimą, prista

tymą, jei tas reikalinga. Planuoti turime 
kiekvienas, ne tik vienetų vadovai. Be plano 
lengva paklysti ir nukeliauti kažin kur.

5. TIKSLAS:
Pagal mūsų statutą mes esame ’visuomeni

nis lietuvių sambūris’, kurio tikslas yra: pagal 
Baden Powell’io skautybės sistemą auklėti 
lietuvių jaunimą tapti sąmoningais lietuviais 
ir naudingais piliečiais. Peržiūrėkime, ar šių 
tikslų siekiame. Tada kiekvienas pasitikrinki-
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me, ką darome.
6. ŽIDINIETĖS IR SKAUTININKŲ/KIŲ 

RAMOVĖS:
Peržiūrėkime metodus, kaip juos visus ir 

visas įtraukti į skautų/skaučių auklėjimą. 
Nepalikime jų, jų pačių valiai.

4. • Atskiros prenumeratos nėra, nes SKAUTŲ 
AIDO prenumerata yra dalis Brolijos ir Seserijos 
nario mokesčio. Kas nori skaityti SKAUTIJĄ, 
kviečiami prenumeruoti SKAUTŲ AIDĄ per jo 
administratorę v.s. Albiną Ramanauskienę.

Tai tokia mano apžvalga apie dabartį ir apie 
ateitį. Klausimai, komentarai, papildymai ar kritika:
— būkite drąsūs, aš savo drąsą jau parodžiau. 1.

v.s. fil. Kęstutis Ječius
2. 

1994 m. spalio mėn. 4 d.

SKAUTIJA 3.

1. Yra dalis SKAUTŲ AIDO ir yra spausdinama
tris kartus per metus. 4-

2. Susideda iš GABIJOS, KRIVŪLĖS, AD ME- 
LIORA IR LSS Tarybos pirmijos pranešimų ar 
rašinių.

3. Kiekviena LSS šaka yra atsakinga už savo me- 
džiaga, kurią pristato SKAUTŲ AIDO redak
cijai per v.g. fil. Haliną Plaušinaitienę.

SKAUTUOS KOORDINATORIUS
Palaiko ryšį su GABIJOS, KRIVŪLĖS ir AD 
MELIORA redaktoriais ir su LSS Tarybos 
pirmijos pirmininku.
Praneša redaktoriams iki kada ir kokioje formoje 
medžiaga turi būti pristatyta SA redakcijai. Tą 
atlieka bent dvi savaites prieš terminą.
Palaiko ryšį su SKAUTŲ AIDO redakcija per 
v.s. fil. Haliną Plaušinaitienę.
Gautas aukas ar prenumeratas SKAUTI- 
JAI/SKAUTŲ AIDUI persiunčia SKAUTŲ 
AIDO administratorei v.s. Albinai Ramanauskie
nei.
Visus klausimus liečiančius GABIJĄ KRIVULĘ 
ir AD MELIORĄ perduoda tų skyrių redakto
riams.

******* ******* >**>^*r*************1

TO Ft O IMTO SKAUTENINKTS

Sąraše 60 pavardžių. Dvi su 
puse generacijos. Vienos jau ligo
ninėje, kitos artėja tik prie trisde
šimtmečio. Kai kurios visai išsijun
gusios iš skautiškos šeimos, kitos, 
dalyvaudamos visuomeninėje veik
loje, nesuspėja į mūsų sueigas, bet 
kai duodami įžodžiai, matai ir jų 
švytinčius veidus besidžiaugiant 
didėjančia mūsų šeima. Visos 
gražiai sugyvename. Ir visai nesi
pykstame.

Jaunosios išimtinai dalyvauja 
Tuntų veikloje, eina draugininkių 
pareigas, sudaro Tėvų komitetus, 
stovyklauja „Romuvoje“. Į vyres
niųjų skautininkių sueigas neatei
na, bet ir savo atskiro vieneto 

sudaryti nesuranda laiko — užsiė- 
musios ir savo atžalų auginimu ir, 
kaip minėjau, dalyvaudamos aktua
liame Tuntų gyvenime. Iškilus 
reikalui, pasikviečia ir vyresnes 
pagalbai, ypač vyr. skaučių progra
mos praėjimui, įžodžio pasiruoši
mui ir paties įžodžio pravedimui. 
Tai vyresniųjų įnašas į skautiškąjį 
darbą.

Moraliai remiame ateidamos į 
Tuntų sueigas, skautiškas šventes, 
dalyvaudamos įžodžiuose, Kapų 
lankymo dienoje pastatydamos po 
žvakutę mirusiems skautams-ėms. 
Materialiai? Ir čia bandome šį tą 
padaryti. Kiekvieną Kaziuko mugę 
suruošiame loteriją, kurioje visi 

bilietai pilni ir dėl to turi didelį 
pasisekimą, nes kiekvienas nori ką 
nors išlošti. Pernai pelną atidavėm 
paremti Lietuvoj e vykusią stovyklą, 
o šiemetinis visas pelnas (apie 400 
dol.) nuėjo į Tuntų aruodus. Šią 
loteriją rengiame kartu su broliais 
skautininkais. Su jais kartais pa
bendraujame bendrose sueigose, 
pasikviesdamisvečiųpašnekesiams.

Mums vadovauja nepailstamoji 
s. Valentina Grybienė. Jai padeda 
s. Aldona Šeškuvienė, kurios na
muose visuomet randame šiltą 
prieglobstį.

Taip ir tęsiasi skautiškojo 
gyvenimo margoji gija, bandant 
puoselėti ir neleisti užgęsti mūsų 
amžinajai Gabijos ugnelei.:

Budėdama
j.v.s. M. Vasiliauskienė
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1994 — 96 m. VADOVYBĖS NARIŲ SĄRAŠAS

LSS PIRMIJA
1 v.s. fil. Kęstutis JeČius TARYBOS PIRMININKAS 708-832-2809

1310 Wayside Dr. fax 708-832-2893
Villa Park, IL 60181-2556

2 v.s. Marytė Utz VICE-PIRMININKĖ 708-423-0307
9149 S. Mozart Ave. fax 708-423-8497
Evergreen Park, IL 60642

3 v.s. fil. Kun. Juozas Vaisnys, S.J. R. KATALIKU DVASIOS VADOVAS 312-737-8400
2345 W. 56th St. fax 312-737-0486
Chicago, IL 60636

Ą A/ysk. Ansas Dumpys EVANGELIKU DVASIOS VADOVAS 708-386-3269
704 S. Clarence Ave.
Oak Park, IL 60304-1306

5 v.s. Birutė Banaitienė SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKE 617-871-1517
84 Margaret Rd. .
Abington, MA 02315

6 v.s. fil. Albinas Sekas BROLIJOS VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 818-240-3674
2940 Hopeton Rd. fax 818-240-3674
La Crescenta.CA 91214

7 s. fil. Gediminas Leškys AKADEMINIO SK SĄJUD. VADUOS PIRM. 818-883-1718
8240 Melba Ave. fax 310-334-2578
West Hills, CA 91304

8 s. fil. Donatas Ramanauskas TARYBOS PIRMUOS SEKRETORIUS 708-832-2480
134 S. Yale Ave.
Villa Park, IL 60181-2556

9 V.S.' Antanas Jarūnas TARYBOS PIRMIJOŠ1ŽDININKAS 708-289-8062
945 Balsam Lane
Bartlett, IL 60103-5802

10 v .fe. fil. Sigitas Miknaitis TARYBOS PIRMUOS NARYS 708-985-1820
7 3101 Grandview PI.

Darien, IL 60561

LSS TARYBA
11 v.s. Jaras Alkis EUROPOS RAJONO VADAS 011-44-071-727-2470

18 Avondale Dr. fax 011-44-071-792-8456
Laughton, Essex 1G10 3B2 England

12 j.s. fil. Milda Arlauskienė* 4005 Shores Ct. 817-478-4614
Arlington, TX 76016

13 ps. fil. Nida BichneviČiūtė 1828 S. 49th Ave. 708-656-3721
Cicero, IL 60650 (D) 708-795-7459

14 v.s. Gediminas Deveikis f3706 W. Young 815-385-0903
McHenry, IL 60050

15 v.s. Irena Kerelienė 8710 W. 123rd St. 708-361-4770
Palos Park, IL 60460-1830
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16 s. fil. Jolanda Kerelienė 2 Norton Dr. 708-257-2558
Lemont, IL 60439

17 j.s. Viligailė Lendraitienė 12513 E. Navajo Dr. 708-388-2041
Palos Heights, IL 60463 ...

18 v.s. fil. Virginija Mačiulienė 31 Ramsgate Dr, 708-361-8831
Palos Park, IL 60464

19 v.s. fil. Meilė Mickienė 5938. Veranda Dr 703-569-5370
Springfield, VA22152

20 v.s. fil. Rita Penčylienė 12617 S. 73rd Ct. 708-448-7279
Palos Heights, IL 60463

21 s. fil. Zita i Rahbar-Čarneckaite RAMIOJO VANDENYNO RAJONO VADĖ 805-497-3557 ’
912 Blue Spring Dr. fax 805-373-9360
Westlake Village, CA 91361 fax 805-496-0399

darbo 805-374-9621
22 s. Narcizas Ramanauskas AUSTRALIJOS RAJONO VADAS 011-61-3-877-4570

95 Vicki St. fax 011-61-3-877-4570
Forest Hills, VIC 3131 Australia

23 vs. Algis Senkus 57 Kirk Braden Rd. E. 416-233-9092
Toronto, ONT M8Y 2E8

24 j.ps. Rimas SriubiŠkis KANADOS RAJONO VADAS
3323 Turnstone Crescent
Mississauga, ONT L5L 5L2 Canada

25 vs. fil. Gintautas Taoras 8967 Ellington St. 813-278-4558
Fort Meyers, FL 33907

26 s. Julija Taorienė VIDURIO RAJONO VADĖ 216-531-9491
17310 Harland Ave. fax 216-844-1419
Cleveland, OH 44119-1924

27 j.vs. Genovaitė Treinienė 375 Compass Circle 617-775-5301
Hyannis, MA 02601

28 v.s. fil. Vytautas Vidugiris 27923 San Nicolas Dr.
Palos Verdes, CA 90274

29-- ■— v.s. fil. Rūta Žilinskienė 2220 Felina Ct. 416-277-2148
Mississauga, ONT L5A 1K5 Canada

GARBĖS TEISMAS
30 v.s. “5Č---------------------

Česlovas Senkevičius 40 Burrows Avė. 416-233-7321
Islington, ONT M9B 4W7 Canada

31 v.s. Danutė Keršiene 487 Windermere Ave
Toronto, ONT M6S 3L5 Canada

32 v.s. Vladas Morkūnas 11 Underwood Ave.
Toronto, ONT M6S 2J6 Canada
KONTROLĖS KOMISIJA

33 j.v.s. fil. Bronius Juodelis 239 Brookside Lane 708-986-1613
Willowbrook, IL 60514

34 j.v.s. Leopoldas KupcikeviČius 6019 W. 59th St.
Chicago, IL 60638

35 j.v.s. Antanas Levanas 5324 S. Hunt
Summit IL 60501
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GARBĖS GYNĖJAI
_

36 .v.s. fil. Kazys Matonis 2 Jackson Circle 908-922-1296
Ocean, NJ 07712-3209

37 v.s. Danutė Surdėnienė 231 Forest Dr. 609-227-2837
Turnersville, NJ 08012

38 v.s. fil. Jonas Dainauskas 4523 S. Francisco 312-523-8690
c Chicago, IL 60632

—— PAVADUOTOJAI —

39 v.s. Romas Otto 147 Gerald St. 514-453-1526
La Salle, PQ H8P2A2 Canada

40 ps. Valentina Čepienė 57 Edgemere Rd. 617-472-4956
Quincy, MA 02169

41 v.s. fil. Eugenijus Vilkas 23912 Via Onda
Valencia, CA 91355

—— SKAUTŲ AIDAS —

42 v.s. fil. Kun. Antanas [Saulaitis, S.J. '23456 W. 56th St. 3H 2-737-8400
Redaktorius Chicago, IL 60636

43 v.s. Albina 'Ramanauskienė 4613 W. 106th PI 708-423-4095
Administracija Oak Lawn, II 60453

44 v.s. fil. Halina | PlauŠinaitienė - 4235 S. Sacramento Ave. 312-523-9162
Pelėdų skiltis Chicago, IL 60632

45 v.s. Vladas j Vijeikis 4346 S. Western Ave. 312-254-1122

—-

—

Tech. Redaktorius

___  OKI
Chicago, IL 60609

fO SKYRIUS
46 v.s. Pranas Pakalniškis 615 12th St. 310-395-0491

-----------------r SF
Santa Monica, CA 90402

(AUTIJA —

47 /.s. fil. ;Xntanas 3aužuolis 7250 S. Sacramento Ave.
—fr-- 1Coordinatorius Chicago, IL 60629

ARCHYVAS --------
48 v.s. Jonas Paronis 5825 W. 103rd St. 708-636-7740

Oak Lawn. IL 60453

r— LIET. SKAUTYBĖS FONDAS —

LIETUVIŠKOJI SKAUTYBĖ
49 v.s. fil. Petras Molis 72 Topsfield Circle 508-845-8092

Shrewsbury, MA 01545-3916
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LSS VADOVĖS / VADOVAI 
1994 — 1996 m.

ATLANTO RAJONAS
ATSTOVE:
s. Aldona Pintsch 
139 High Crest Drive 
W. Milford. NJ 07480 
(201)838-9150

BOSTON: BALTUOS TN.
ps. Jūrate Aukstikalniene
47 Upham Street
Randolph, MA 02368 
(617) 986-5335

ELIZABETH: PALANGOS TN.
v s fil. Gilanda Matoniene
2 Jackson Circle
Ocean. NJ 07712 
(908) 922-1296

HARTFORD: ŠATRIJOS VT.
Iždininke
ps Lione Simonaitiene 
88 Beacon Street 
Hartford. CT 06105

NEW YORK; NERINGOS/TAURO TN. 
ps fil Daina Penikaite 
85-23 87th Stre.et
Woodhaven NY 11421 
(718) 849-5804

NEW YORK "VILIJA" ŽIDINYS:
v sk. Aldona Žakiene
19 Willow Lane
Great Neck. NY 11020 
(516)487-3704

PHILA: LAISVES VARPO VT: 
ps Laima Bagdonavic'ene 
78 Medford Indian Muis Rd 
Vincentown. NJ 08088 
(609) 268-8045

ROCHESTER: DAINAVOS VT. 
ps Gražina Kavaliuniene 
125 Britton Road
Rochester. NY 14612-5403 
(716 ) 621-5724

WASHINGTON: RAMBYNO VT. 
vyr. si. fil. Mirga Buschbacher 
8062 Powder Brook Lane
Sprincfield. VA 22153 
(703) 455-8060

WASHINGTON: ŽIDINYS 
v s. fil Meile Mickiene 
5938 Veranda Drive 
Springfield. VA 22152 
(703) 569-5370

WATERBURY: NERIES TN. 
v.s. Danute Venclauskaite 
89 Spindle Hill Road 
Wollcot. CT 06716 
(203). 879-9084

WORCESTER: NERINGOS/NEVEZK) TN.
v.s. Irena Markevičiene
17 Agate Avenue
Worcester, MA 01604
(508) 799-5469

II AUSTRALUOS RAJONAS

ATSTOVE:
s Rasa Statkuviene
53 The Boulevard
North Balwyn, Vic. 3104
Australia
03/859-9160

ADELAIDE: VILNIAUS TN.
v si. Antanas Pocius
65 Mt. Osmond Road
Mount Osmond. S A. 5074
08/79-7164

ADELAIDE: SKAUTININKU R-VE.
s Albinas Pocius
7 Crossley Street
Erindale. S A. 5066
08/332-5687

CANBERRA: BALTUOS TN.
ps Mindaugas Mauragis
28 Moodie Street
Farrar. ACT 2607
062/86-2447

GEELONG: SATRUOS TN.
s. Vytautas Mačiulis
30 Bayview Avenue
North Geelong. Vic. 3215
052/78-2906

GEELONG: SKAUTU ŽIDINYS
s v. Liudas Bungarda, tėvūnas
167 Victoria Street
North Geelong. Vic. 3215
052/78-3865

MELBOURNE: DŽIUGO TN.
vyr sk Pamela Sadauskiene
1 St James Court 
Blackburn South. Vic 3130 
03/877-7652

MELBOURNE: SKAUTININKU R-VE. 
vs. Jone Žitkevičiene 
29 Ormond Road
Moonee Ponds. Vic 3039 
03/370-5201

SYDNEY: AUSROS TN.
ps fil. Egle Garrick
28 North Street
Balmain, NSW 2041 
02/818-3393

SYDNEY: SKAUTU ŽIDINYS
v s Jonas Zinkus. tėvūnas
84 Victor Avenue
Picnic Point. NSW 2213 
02/774-2914

III EUROPOS RAJONAS

ATSTOVE:
s Vida Gasperiėne
107 Harlaxton Drive
Lenton, Nottingham NG7 1JD
England 
060/241-8706

AUSROS VARTŲ MARUOS D-VE.
s Vida Gasperiene

RAMINTOS D-VE
v.s Gajute.O'Brien
66 James Lane
Leyton. London E10 6H6 
England

ŽIVILĖS D-VE.
s Irena Gerdziuniene
97 Upper Clough
Linthwaite Huddersfield HD7 5PG 
England

AUSROS TN.
ps Petras Veršelis
Viemheimer Strasse 2
'6840 Lempertheim 4
Germany 
06256-1546
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IV. KANADOS RAJONAS

ATSTOVE:
ps. Jūrate Baturiene
1 Burkston Place
Etobicoke, Ont. M9B 3E4
(416) 239-4721

HAMILTON: ŠIRVINTOS TN.
v.s. Danute Gutauskiene
187 Bold Street
Hamilton, Ont. L8P 1V4 
Canada
(416) 529-6982

MONTREAL: GELEŽINIO VILKO/ 
NERINGOS TN.

ps. Gintaras Nagys
8 Beaufort
Dollard Des Ormeaux
Quebec H9A, 2M6. Canada 
(514)683-6147

TORONTO: ŠATRIJOS TN.
s. Vida Senkuviene
57 Kirk Bradden Road East 
Toronto, Ont. M8Y 2E8 
Canada
(416) 233-9092

KUN. BIRUTES D-VE.
ps. Jūrate Baturiene
1 Burkston Place
Toronto, Ont. M9B3E4 
Canada
(416) 239-8986

TORONTO: SKAUTININKIU D-VE.
s. Valentina Grybiene
17 Algonquin Avenue
Toronto, Ont. M6R 1K6 
Canada
(41.6) 532-7284

V. PIETŲ AMERIKOS RAJONAS

ATSTOVE:
v.s. Eugenija Bacevičiene
Rua Pedro'de Godoi 396
Sao Paulo, S.P. 03138 
Brazil 
11/63-9343

ARGENTINA: KLAIPĖDOS TN.
prit. sk. Klara Stukaite
Cados Casares 2885
1824 Lanus Oeste
Buenos Aires, Argentina

SAO PAULO: PALANGOS TN.
v.s. Eugenija Bacevičiene

VI. R. VANDENYNO RAJONAS

ATSTOVE:
s. Daina Kasputiene
3210 Frances Avenue
La Crescenta. CA 91214
(818) 249-8624

DENVER: ŽIDINYS
s. Elena Šakiene
2558 E. Easter Avenue
Littleton, CO 80122
(303) 290-9890

LOSANGEGES: PALANGOS TN.
s Daina Kasputiene
3210 Frances Avenue
La Crescenta. CA 91214
(818) 249-8624

LOS ANGELES: KUN. GRAŽINOS BUR.
s. Zita Rahbar
912 Blue Spring Drive
Westlake Village, CA 91361 
(805) 497-3557

VII. VIDURIO RAJONAS

ATSTOVE:
v s til Rita Pencyliene 
12617 So 73rd Court 
Palos Heights. IL 60463 
(708) 448-7279

CHICAGO: AUSROS VARTŲ TN.
ps. Renata Ramanauskaite-Borucki
1488 Club Drive
Glendale Heights. IL 60139 
(708) 260-1705

CHICAGO: KERNAVĖS TN.
s. Ramute Kemezaite
7201 So. Maplewood
Chicago, IL 60629
(312) 778-2679

CHICAGO: NERIJOS TN.
j.s. Violeta Pauiiene
109 Shagbark Road
Elgin, IL 60120
(708) 584-5527

CHICAGO: VELUNGIU BŪRELIS
j.ps. Vile Marchertiene
8131 Highland Avenue
Downers Grove, IL 60516

CHICAGO: SKAUTININKUI D-VE.
s. Aldona Palukaitiene
7253 So. Richmond
Chicago, IL 60629
(312) 471-0811

CLEVELAND: NERINGOS TN.
ps. Ingrida Civinskiene 
6508 Crabtree Lane 
Brecksville, OH 44141 
(216) 838-0652

ps. Vilija Nasvytyte- Klimiene
4893 S. Sedgewick Road 
Lyndhurst. OH 44124 
(216) 381-9318

ps. Livia Pollock
32595 Arthur Road
Solon, OH 44139
(216) 248-0049

CLEVELAND: SKAUTININKIU D-VE.
v.s. Amanda Mulioliene 
1725 Sherwood Blvd. 
Euclid, OH 44117 
(216) 692-0/02

CLEVELAND: VYR. SK. ŽIDINYS
vyr. sk. Aldona Maurutiene
8450 Br idlehurst Tr. Kirtland 
Chesterland, OH 44026 
(216) 256-1383

DETROIT: GABIJOS TN.
p s Gaile Dediniene
7159 Ward Eagle
W. Bloomfield, Ml 48033
(313) 737-0036

DETROIT: ŽIDINYS
ps. Danute Petroniene
3946 Vassar
Dearborn Heights, Ml 48127 
(313) 562-2253

LEMONT: SKAUTININKIU D-VE.
s. Jolanda Kereliene
2 Norton Drive
Lemont, IL 60439
(708) 257-2558

OMAHA: NERIES-V. KUDIRKOS VT.
v.s. Irena Lileikiene 
5413 So. 33 Street. 
Omaha, NE 68107 
(402) 731-4438
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LIETUVIŲ SKAUTU SĄJUNGA

Kauno ir Lietuvos Jurų Skautų Vadovams 
ir Skautams bei Skautėms,

Džiaugiuosi, kad pasirinkote skautų sąjungą savo tolimesniam tobulėjimui.Nors Lietu
vos skautų judėjimas po 50 metų priespaudos nespėjo dar išaugti į tviitą tobulą sąjungą, tačiau 
sveikinu jus visus su savo ligšioliniais pasiekimais. Esu tikras, kad skautavimas ar tai būtų 
žemės arjūros, jums suteikė didelį asmeninį pasitenkinimą, pakeitė jūsų mąstymą, ir suteikė 
progą daryti sprendimus ir nutarimus, kurie ugdo jūsų meilę savo artimui.

Skautavimas tai yra auklėjimo sistema ir gyvenimo filisofija. Mūsų šūkis “Tamauti Difc- 
vui, Tėvynei ir Artimui” nėra lengvai suprantamas ir per naktį pasiekimas. Sis šūkis greičiau 
pasiekiamas ir įgyvendinamas naudojantis skautiškais metodais ir žaidimais. Tačiau ši eiga 
pareikalaus asmeninio pasiaukojimo. Tarnauti “artimui” šiuo metu yra svarbiausia, tad lin
kiu to siekti ir tą mintį puoselėti. Pirmiausia atsižvelkime į artimą, skautą ar skautę, ir žiūrė
kime, kad bet ką darydami jiems nepakenktumėm. Siūlau jums taipogi prieš bet ką pada
rant,tam gerai pasiruošti. Žiūrėkite, kad turėtumėte tikslą ir tas tikslas būtų tinkamas ne tik sau 
pačiam, bet ir visai grupei.

Galų gale linkiu jums nepasiduoti, būti suklaidinamiems asmenų, kurie jums savo tikro 
tikslo nepasako. Apsispręskite patys, neleiskite kitiems daiyti sprendimus dėl skautų sąjun
gos ateities. Tarnauti “artimui” taipogi reiškia jį išklausyti tolerantiškai. Siekti teisingų, ge
rų kompromisų nėra nusižengimas, o tik vienybės siekimas.

Linkiu jums ir toliau skautauti, buriuoti, irkluoti ir tobulėti skautiškoje dvasioje, kad pa
siektumėte kiekvienas savo tikslus. Budėkime ir Gero Vėjo!

v. s. fil. Kęstutis Jecius
LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas 
1994. 04. 21
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBES FONDAS

VALDYBA

v.s. Iii. PETRAS MOLIS 
Pirmininkas 

72 Topsfield Circle 
Shrewsbury, MA 01545

(506) 845-8092

v.s. MYKOLAS BANEVIČIUS

Vice Pirmininkas 
1299 Boulevard 

Wesl Hartford, CT 06119 
(203) 523-1155

v.6. Iii. KOSTAS NENORTAS 
Iždininkas

44 Alban Street 
Boston, MA 02124 

, (617)825-1832

v.s. SAULĖ ŠATIENĖ 

Sekretorė 
99 Shanandoah Road 

Warwick, Rl 02866
(401) 884-9572

v.s. ČESLOVAS KILIULIS
Narys

17 Tyler Road 
Lexington, MA 02173

' (617)861-1465

s. Iii. DANUTĖ MARCINKEVIČIŪTĖ 
Narė - Spausdinių reikalai

46 Main Street 
Shrewsbury, MA 01545

(508) 852-1125

si Iii. JULIUS ŠPAKEVIČIUS 
Narys - Meniniai reikalai

' 54 Hawktree Drive 
Westwood, MA 02090 

(617)326-0403

GERBIAMIEJI LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBES
FONDO GERADARIAI

Pranešame, kad šių metų pabaigoje bus baigta ruošti spaudai knyga 
“Lietuviškoji Skautija”. Tai lietuvių skautų veiklos apžvalga, 
apimanti 1945-1985 metų laikotarpį.

Knyga turės dauginu 500 puslapių ir joje bus daugiau kaip 1000 
nuotraukų. Knygos redaktorė - v.s. Alė Namikiene.

Dauguma mūsų lietuviško jaunimo perėjo per skautų organizacijos 
eiles. Knygoje galėsit rasti , jei no savo, tai vaikų ar vaikaičių 
nuotraukas. Tokiai knygai išleisti reikalingos nemažos lėšos. 
Lietuviškosios Skautybcs Fondo Valdyba tam tikslui kaupia lėšas. 
Labai vertintumėm jūsų piniginę pagalbų.

Kaip minėjome, knygoje bus trijų kartų lietuvių skautų veiklos 
apžvalga. Manome, kad knyga bus įdomi visiems. Tikimės, 
neatsisakysite prie knygos išleidimo savo auka prisidėti, už kų iš 
anksto dėkojame. Paaukojusių “Lietuviškosios Skautijos” knygos 
išleidimui, pavardės bus atspausdintos knygoje ir jie gaus knygų 
veltui.

Paaukoję ne mažiau 500 dolerių taps Garbės Mecenatais, 250 dolerių 
- Mecenatais, 100 dolerių - Garbės Leidėjais, 50 dolerių - Garbės 
Prenumeratoriais.

Visi kiti iš anksto užsisakydami knygų moka 25 dolerius. Vėliau, 
knygai Išėjus, jos kaina bus žymiai didesnė.

Aukas knygos išleidimui ir užsakymus prašome siųsti Lietuviškosios 
Skautybcs Fondo iždininkui, v.s.fil. K. Nenortui, 44 Alban Street, 
Dorchester, MA 02124.

Lietuviškosios Skautybcs Fondo Valdyba
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šamai is mm
LSS Knygyno Kainoraštis ir Užsakymo Lapas______________

j ps. Birutė Sasnauskienė 210 South Oak, Westmont, IL 60559 (708) 964-4364

Normalus pristatymo laikas paštu maždaug dvi savaitės. Užpildžius anketą, 
prašom grąžinti, kartu su čekiu, LSS Knygyno adresu.

Persiuntimm < $ 3.00

LSS KNYGYNO SARAŽAS_______________
Jūrinis Skautavimas $4.00 K :$

Tau,Vadove - S. Šalkauskis $3.00 X $

Paukštyčių Vadovėm Žinynas $2.00 X $

Jaunesniosios Skautės Vadovei $.75 X . >$

Patyrimo Laipsnių ir Specialybių Programa $3.00 >$

Skautiškųjų Vienetų Vadovai ir Vadovės v.s. a. sauianis, sj $7.00 X . 4
LSS Albumas $5.00 X :S

Noriu Būti Paukštyte $2.00 X :$

Noriu Būti Skaute $3.00 X S .
Sese, Budėk! $10.00 X

Darbas Skautiškame Vienete
"Mintys ir pavyzdinės sueigos skautiškai veiklai pagilinti"

$2.00 X

Tau, Tuntininke - konspektas 
(Penktoji Tuntįninku Konferencija)____________________

$2.00 X :

■ Dainuojame (dainorėlis su gaidomis)________________________ $5.00 X $

* Laužams $2.00 X : :$

; Seserijos Skaučių ir Jūros Skaučių 
Uniformos ir Ženklai

$1.00 X : :$

1994.03
r /

TOTAI n

KAINA IŠ VISO s

čekius prašom rašyt Lithuanian Scouts Association vardu 
Visos kainos mokamos JAV/USA Doleriais

Užsakymai siunčiami tik su pilnai užmokėta sąskaita
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
EUROPOS RAJONAS

1994 m. skautiškos veiklos santrauka 
bendrai su Seserija

LSS Europos rajone, mišrūs vienetai yra 
Londone, “Geležinio Vilko”, mišri draugovė, 
Nottinghamo “Aušros Vartų Marijos”, mišri 
draugovė, Škotijoje, “Vytauto Didžiojo”, mišri 
draugovė, vienu metu gyvai veikusi. (Dabar, 
vadovė emigravo, vadovas serga) Vokietijoje, 
Vasario 16 gimnazijoje “Aušros” tuntas, turi būklą 
ir skautiška veikla gyvuoja.

Skautų vyčių “Dr. Vydūno” būrelis reguliariai 
šaukia sueigas, pasitarimus, čia Anglijos 
vietininkijoje. (Seserijos vienetų sąrašas atskiras) 
Didž. Britanijoje yra 50-70 aktyvių skautų, 
skaučių, kurie susirenka į vasaros tradicines 
skautų-čių stovyklas, kurios yra populiarios ir 
naudingos.

Vienetuose vyksta mažesnio ar tai didesnio 
pobūdžio skautiški parengimai, susibūrimai į 
savaitgalines stovyklėles ir sueigas.

Balandžio 16-17 d.d. Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimas. Londone. Dalyvavo 7 
skautų-čių vadovai. Lietuvių Skautų Sąjungos 
vardu, pasveikinti dalyviai.

Balandžio 23-čios šv. Jurgio proga, Derbyje 
įvyko Vadijos posėdis ir, iš Lietuvos skautų-čių 
75-čiOj. Jubiliejinės stovyklos buvo parodytos 
skaidrės. Rėmėjams įteiktas “Ačiū” ženklas.

Gegužės mėn. lietuviškose kolonijose motinų 
pagerbimą organizavo skautų-čių vienetai: 
Manchestąryje, Bradforde, Londone.

Gegužės 14-15 dienomis, Lietuvių sodyboje, 
vyresnių skaučių, skautų vyčių, dalyvaujant 
skautininkams, vyko pasitarimas: stovyklos 
programa ir darbo savaitgalio, stovyklos 
pasiruošimas.

Gegužės 27-29 dienomis, Sekminių proga, 
lietuvių tradicinis sąskrydis ir 40-čio atžymėjimas, 
Lietuvių Sodybos gyvenimo,. Skautai-tės atliko 
programą. Buvo turtinga skautų-čių paroda.

Birželio mėn., trėmimų minėjimak ėerby ir 
Manchesteryje. Skautininkai skaitė paskaitą ir 
dalyvavo minėjime.

Liepos 9-10 dienomis skautai-ės dalyvavo 
Lietuvių Sodyboje - stovyklos pasiruošimo 
savaitgalis.

Liepos 21-29 dienomis, Pasaulio lietuvių 
Jaunimo kongresas Londone Lietuvių Sodyboje.

, 56

Kongrese dalyvavo 8 skautų ir skaučių vadovai- 
vės.

Liepos 30 - rugpjūčio 6 d.d. vasaros tradicinė 
skautų ir skaučių 45-ji sukaktuvinė stovykla, 
Lietuvių Sodyboje. Dalyvavo virš 80 
skautaujančio jaunimo iš Lietuvos, Kanados, 
Amerikos, Brazilijos, Argentinos ir Didž 
Britanijos. (Gaila, kad Vasario 16 gimnazijos 
“Aušros” tunto skautai-ės nedalyvavo)

Rugpjūčio .21 d. Derbyje, paminėta 
palikusiems tėvynę antrosios sovietų okupacijos 
50-tis, Londone, pamaldomis. Skautų vadovai 
turėjo pasitarimą. /;

Rugsėjo 17 d. Vidurinėje Anglijoje, Tautos 
šventės skautų-čių vadovai, mokyklinio amžiaus 
skautai-tės talkino vakaro programoje. (Tautinis 
skautų-čių auklėjimas.)

Spalio 8-ąją Londone, Lietuvių Namuose, 
pramatytas Europos rajono vadijos ir vienetų 
vadovų ir vadovių posėdis - sueiga.

Spalio pabaigoje - lapkričio pradžioje, yra 
pramatyta organizuoti skautų-čių savaitgalio 
stovykla ir pasitarimas. (Pramatyta organizuoti 
anglų skautų stovyklavietėje, Vidurinėje 
Anglijoje.)

Vasario 16-osios proga, vienetai organizuotai 
dalyvauja pamaldose, ypač, Londono skautų-čių 
vienetai.

Gruodžio mėnesį, lietuviškose kolonijose yra 
organizuojama Kalėdų eglutės su programa, tėvais 
ir rėmėjais.

Baigiamas paruošti “Budėkime” postovyklinis 
Europos rajono žurnalas, kuris yra išleidžiamas 
du kartu per metus. “Budėkime” yra siunčiamas 
LSS Vyriausiai Vadovybei, Vasario 16 gimnazijos 
“Aušros” tuntui, Lietuvos skautų-čių vienetams ir 
paskleidžiamas kituose žemynuose.

1995 m. jau Anglijoje įvyks tradicinė vasaros 
skautų-čių 46-ji stovykla.

Stovyklų R.K. Dvasios vadovas yra kun. A. 
Gėryba, Ev. kun. A. Putcė. Škotijoj, Manchestery 
- Bradforde ir Londone, bei Nottinghame, 
vienetus dvasiškai aptarnauja aukščiau minėtose 
lietuviškose kolonijose esą kunigai.

Anglijoje dirbantiems skautininkams 
reiškiamas bendruomenės organizacijų ir 
visuomenės pasitikėjimas. Didž. Brit. Lietuvių 
Sąjungos metiniame organizacijų atstovų 
suvažiavime išrinkti dirbą visuomeninį ir kultūrinį
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darbą skautininkai ir skautininkės:
v.s. Jaras Alkis - LSS Europos rajono vadas, 

Didž. Brit. Lietuvių Sąjungos valdybos 
pirmininkas.

s. Vincent O’Brien - Londono mišraus vieneto 
vadovas, Lietuvių Namų Akcinės B-vės 
direktorius.

s. Vida Gasperienė - Europos rajono Seserijos 
atstovė, Diž. Brit. kultūrinių parengimų vadovė.

v.s. Gajutė O’Brien - Londono “Maironio” 
vardo savaitgalinės mokyklos vedėja.

s. Vladas Gedmintas - skautų vyčių “Dr. 
Vydūno” būrelio vadovas talkina Londono 
savaitgalinei mokyklai.

Skautų vyčių sueigoje nutarta kas antrą mėnesį 
šaukti skautų vyčių ir kandidatų sueigas.

Esant mišriems vienetams, skautiški savaitgaliai 
ir subuvimai vyksta bendrai su Seserija. Seserijos 
ir Brolijos atstovai palaiko glaudžius ryšius ir 
bendradarbiauja.

Didelis dėmesys kreipiamas I jaunesniuosius, 
ypač stovyklose. Padaryti vertimai iš lietuvių 
kalbos į anglų kalbą, specialybių programos ir pat. 
laipsniai.

Vadijos ir vienetų vadovų ir vadovių posėyje, 
pramatyta sudaryti skautiškos veiklos tolimesni 
planai bendrai su Seserija ir atskirai - Brolijos bei 
vienetų.

1994 09 22 V’S’ Maslauskas
LSS Europos Rajono Atstovas.

Montrealio “Baltijos” stovyklos 30 m. šventėje. Iš 
k. ps. Audra Žiurkevičiūtė, s. Gintaras Nagys, v.s. 
Birutė Banaitienė ir v. s. Romas Otto

Toronto skautininkės Kaziuko mugėje

VIII PLJK atstovai 
skautai ir skautės 
iš Anglijos, 
Australijos, 
Vokietijos, 
Argentinos, 
Brazilijos, JAV ir 
Kanados
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v.s. Birutė Banaitienė, 84 Margaret Road, Abington, Massachusetts 02351 * (617) 871-1517

AOUHM KAHKM HOI

Pradėdama antrąją Vyriausios 
Skautininkės pareigų kadenciją, 
VSP s. Valentinos Čepienės ir 
savo vardu sveikinu Lietuvių Skau
čių Seseriją.

Nuoširdus ačiū pereitos kaden
cijos Vyr. Skautininkės Pavaduoto
jai v.s. Laimai Kiliulienei ir Seseri
jos Vadijai už gražų ir malonų 
bendradarbiavimą. Be išimties 

visos vadijos narės seseriškai dirbo 
siekdamos pagrindinio tikslo — 
Seserijos vienybės mūsų vienetų ir 
jaunesnių sesių gerovei.

Džiaugiamės atliktais darbais: 
vadovių lavinimu, laužavedžių 
kursais, leidiniais, nauja uniforma, 
ypatinga Jubiliejine stovykla ir 1.1. 
Džiaugiamės, nes vieningai dirbo
me 'pagal šūkį Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Tikiuosi, kad kas nebuvo 
beigta, tuos darbus užbaigsime

LS Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Birutė 

Banaitienė

visps kartu šioje kadencijoje. Šios 
kadencijos tikslas ir siekiai yra 
draugininkių lavinimas, tuntininkių 
konferencija, kursai, programų ir 
specialybių peržiūrėjimas, pakeiti
mas.

Ačiū praėjusios kadencijos 
Tarybos Pirmininkui v.s. fil. Sigitui 
Miknaičiui, Brolijos VS v.s. Ge
diminui Deveikiui, ASS Vadijos 
Pirmininkui v.s. fil. Edmundui 
Korzonui ir Pirmijos nariams už 
gražų bendradarbiavimą su Sese
rija. Buvo tikrai malonu ir įdomu 
su Jumis dirbti.

Sveikinu naujai išrinktuosius 
vadovus,-es LSS Taryboje ir Pirmi- 
joje. Jaučiu, kad sekantys trys 
metai taip pat bus darbingi ir 
linkiu visiems sėkmės.

Pradėdama naują kadenciją, 
labai apgailestauju, kad santykiai 
tarp išeivijos Lietuvių skautų ir 
Lietuvos Skautų Sąjungos nėra 
tokie kokie turėtų būti. Linkiu 
Lietuvos Skautų Sąjungai tarpusa
vio vienybės ir gražaus skautiško 
bendradarbiavimo su užsienio 
lietuvių sesėmis ir broliais.

Budėkime!

v.s. Birutė Banaitienė
LS Seserijos Vyriausia 

Skautininke
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Lietuvių Skaučių Seserijos vadija. Sėdi iš k.: L. Rupinskienė, A. 
Namikienė, B. Banaitienė, V. Čepienė, M. Mickienė, I. Markevičienė. 
Stovi iš k.: H. Plaušinaitienė, G. Stankūnienė, J. Neimanienė, Z. 
Pocienė, A. Pintsch, V. Jankauskienė, R. Penčylienė, M. Arlauskienė

SESERIJOS VADUOS PRANEŠIMAI

LSS Vyriausios Skautininkės 48-ju įsakymu (1994 m. sausio
29 d.) paskelbta Skaučių Seserijos Vadija 1994-1996 m. kadencijai:

s. kun. Algimantas Žilinskas
s. tėv. Augustinas Simanavičius 
v.s. fil. Meilė Mickienė
v.s. Irena Markevičienė
s. Aldona Pintsch
s. Rasa Statkuvienė
s. Vida Gasperienė
ps. Jūratė Baturienė

Evangelikių Dvasios Vadas
OFM Katalikių Dvasios Vadas
Sekretorė
Iždininkė
Atlanto rajono Atstovė
Australijos rajono Atstovė .
Europos rajono Atstovė
Kanados rajono Atstovė

°- Kasputienė

R. Statkuvienė ir E. Bacevičienė
s. Eugenija Bacevičienė 
s. fil. Daina Kasputienė 
v.s. fil. Rita Penčylienė 
v.s. Alė Namikienė 
v.s. Saulė Šatienė 
s. Zina Pocienė 
ps. Birutė Sasnauskienė 
v.s. Vida Jankauskienė 
j.s. fil. Milda Arlauskienė 
ps. Aldona Lingertaitienė 
s. Jūratė Neimanienė 
s. fil. Laima Rupinskienė 
ps. Rasa Karvelienė 
v.s. fil. Gilanda Matonienė

Pietų Amerikos rajono Atstovė 
Ramiojo Vandenyno rajono Atstovė
Vidurio rajono Atstovė
„Gabijos“ redaktorė
L.S. Fonde atstovė
Tiekimo sk. Vedėja
Knygyno Vedėja
Skautininkių/Židiniečių sk. Vedėja
Jūrų skaučių sk. Vedėja 
Vyr. skaučių sk. Vedėja.
Skaučių sk. Vedėja
Jaunesniųjų skaučių sk. Vedėja
J-siųjų skaučių sk. Vedėja 
GVM Vedėja

LSS Garbės Ženklais Vyr.
Skautininke apdovanojo:

Vasario 16 proga:

PAŽANGUMO ŽYMENIU: 
psl. Dainą Didžytę, Melbourne, 
psl. Dainą Gedminaitę, Anglijoje,

■ Psl. Dainą Tamašauskaitę, Melbourne

VĖLIAVOS ŽYMENIU: 
v.sl. Kristiną Markevičiūtę-

'Harmes, Anglijoje, j
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v.sl. Nadą Dundaitę, Adelaidėje, 
v.sL AuMrą Paškevičiūtę, Adelaidėje, 
v.sl. Zitą Prašmutaitę, Melbourne.

TĖVYNĖS DUKROS ŽYMENIU: 
ps. Birutę Šaulytę-Kymantienę,

' (Melbourne, 
v.sl. Lilę Obeliūnienę, Geelonge.

ORDINU UŽ NUOPELNUS: 
s. Eglę Garrick, Sydney.

Šv. Jurgio šventės proga:

TĖVYNĖS DUKROS ŽYMENIU: 
v.sl. Elytę Blansjaar, Sydney, 
Liną Alksninytę-Anužienę, Detroite.

ORDINU UŽ NUOPELNUS:
s. Ramutę Kemežaitę, Chicagoje, 
s. Jolantą Kerelienę, Lemonte.

LSS Tarybos Pirmija šv.
Jurgio šventės proga į 

vyresniškumo laipsnius pakėlė:

Į paskautininkės laipsni: 
Vidą Brazaitytę, Chicagoje, 
Oną Prašmutienę, Melbourne, 
Kristę Jankutę-Zomborienę,

Detroite,

Į skautihinkės laipsnį:
Renatą Ramanauskaitę-Borucki,

Chicagoje,
Gailę Anužytę-Dėdinienę, Detroite, 
Birutę Prašmutaitę, Melbourne,

Clevelande,
Virginiją Juodišiūtę-Rubinski, 
Dalią Trakienę, Chicagoje.

I

GVM vedėja v.s. Gilanda Matonienė pravedė sėkmingą Gintaro 
Vadovių Mokyklos stovyklą š.m. liepos 30 — rugpjūčio 6 d. Rako 
stovyklavietėje.

Vyriausia Skautininke v.s. Birutė Banaitienė šiais metais dalyvavo:

sausio 29-30 d. LSS vadovybės pareigų perdavimo sueigose Chica
goje-

kovo 13 d. Kaziuko mugėje Bostone,
kovo 27 d. Kaziuko mugėje Worcesteryje,
balandžio 16 d. Atlanto raj. vadovų,-ių suvažiavime Bostone,
rugpjūčio 6-7 d. „Baltijos“ stovykloje Montrealyje.

j ‘ I
1994 m. rugsėjo mėn. VS išsiuntė Seserijos vienetams Aplinkraštį Nr. 11, 
naujas formas tuntų/vietininkijų metinei registracijai, LS Seserijosvadijos, 
Seserijos vienetų vadovių, LS brolijos, Tarybos Pirmijos ir ASS vadijų 
sąrašus.

•
VS v.s. B. Banaitienė gavo sveikinimą Skaučių Seserijai iš Vilniuje 

vykusio „Pažinkime save“ skaučių sąskrydžio pasirašytą s. fil. Kolettos 
Jurskienės ir v.s. t.n. Stefos Gedgaudienės.

•
VADOVIŲ PASIKEITIMAS SESERIJOJE

1994 m. kovo 6 d. Australijos rajono „Džiugo“ t., Melbourne, t-kė s. 
Birutė Prašmutaitę perdavė pareigas vyr. sk. v.sl. Pamelai Sadauskienei.

1994 m. balandžio 18 d. JAV Ramiojo Vandenyno raj. „Palangos“ t., 
Los Angeles, t-kė s.fil. Daina Petronytė-Kasputienė perdavė pareigas ps. 
fil. Almai Paplauskienei.

•
IŠ RAJONŲ ATSTOVIŲ APLINKRAŠČIŲ IR 

LAIŠKŲ VYR. SKAUTININKEI

Australijos raj. Atstovė s. Rasa Statkuvienė rašo, kad:
Tiekimo skyriaus vedėjos pareigas perėmė psl. Zita Prašmutaitę. 

„Džiugo“ tuntas Melbourne, vadovaujamas s. Birutės Prašmutaitės, metų 
pradžioje paskelbė drabužių, žaislų, batų rinkimo vajų vaikų internatui 
„Telšiuose. „Tai yra būdas, kur nuo mažiausio iki didžiausio skauto gali 
padėti artimui“, rašo s. R. Statkuvienė.

Įspūdžius iš „Džiugo“ tunto vasaros stovyklos, vykusios š.m. sausio 
mėn. gražiai „Tėviškės aiduose“ aprašė prit. skautė Albina Strungaitė.

.Aušros“ tuntui, Sydney, 5 metus sėkmingai vadovavusi s. fil. Eglė 
Garrick užbaigė tuntininkės pareigas. Ji toliau žada dirbti su skaučių 
draugove.
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JAV Atlanto rajono Atstovės aplinkraštyje š.m. 
balandžio 4 d. talpinami pranešimai apie rajono 
vadovų,-ių suvažiavimą, kurį globojo Bostono „Baltij
os“ ir „Žalgirio“ tuntai, apie vasaros stovyklą „Pušyn
as“, apie Seserijos vadijos reikalus. Taip pat yra 
minima, kad iš Atlanto rajono Atstovės iždo $300.00 
buvo duota apmokėti stovyklavimą svečiams iš 
Lietuvos 1993 m. Jubiliejinėje stovykloje.

Buv. Seserijos VS v.s. Lilė Milukienė vadovavo 
visuomenės komitetui, kuris birželio mėn. ruošė 
Lietuvos Ambasadoriaus prie Jungtinių Tautų Anic
eto Simučio pagerbimą.

Seserijos VS su buvusia ir naujai išrinkta Vyr. 
Skautininkės Pavaduotoja. Iš k. v.s. Laima 
Kiliulienė, v.s. B. Banaitienė, s. Valentina 
Čepienė

Europos rajono Vadas v.s. Jaras Alkis savo laiške 
džiaugiasi Seserijos Atstovės s. Vidos Gasperienės 
įvertinimu; Lelijos Ordiną jai įteikė vasaros stovyklos 
metu Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.

Europos raj. 45-tos „Mūsų Sodyba“ stovyklos 
vadovų,-ių sveikinimus Vyr. Skautininkei atsiuntė v.s. 
Juozas Maslauskas. Iš 82-jų stovyklautojų su Anglijos 
lietuviais skautais stovyklavo 4 iš Lietuvos, 4 — 
Kanados, 2 — JAV ir po vieną iš Brazilijos ir Argen
tinos.

©
Toronto „Šatrijos“ ir „Rambyno“ tuntai, vadova

ujami skautininkių Vidos ir Algio Senkų, remia 
Lietuvoje dvi draugoves. „Šatrijos“ tunto vyr. skaučių 
„Birutės“ d-vė (d-kė ps. Kristina Dambaraitė) abiem 
remiamom draugovėm suruošė skautiškų reikmenų 
siuntinius, tuntai užsakė mūsų „Skautų aidą“.

Montrealio „Geležinio Vilko“/„Neringos“ tuntas, 
vad. s. Gintaro Nagio, šią vasarą šventė savo stovykl
avietės „Baltija“ 30 m. jubiliejų. Stovyklą aplankė 
Seserijos VS v.s. Birutė Banaitienė.

Philadelphijos „Laisvės Varpo“ vietininkė ps. 
Laima Bagdonavičienė rašo, kad vietininkija kas 
metai padaro bendrą gerąjį darbelį — jų specialiai 
ruošiamo renginio pelną skiria vaikučiams Lietuvoje.

•
Vidurio rajono „Neringos“ tunto, Clevelande, 

atsiųstame 1994-95 m. darbo plane pažymėta 19 
sueigų, Kalėdų mini-mugė, Susikaupimo dienos 
sueiga-iškyla. Darbo metai pradedami „Mamyčių- 
dukryčių rytmetėliu“ spalio pradžioje. Tuntui vadova
uja s. I. Civinskienė, ps. L. Pollock, s. V. Klimienė.

Chicagos Skautininkių d-vės d-kė s. Aldona 
Palukaitienė š.m. balandžio mėn. suorganizavo labai 
pavykusią LSS 75 metų jubiliejaus šventę Jaunimo 
Centre.

„Aušros Vartų“ tuntas, Chicagoje, minėjo 45 m. 
veiklos sukaktį. Gegužės 6 d. vykusioje vakaronėje, 
be tunto buvusių ir dabartinių vadovių, dalyvavo 
Tarybos Pirmininkas v.s. fil. Kęstutis Ječius, „Skauty- 
bės kebo“ redaktorė j.v.s. L Regienė ir kiti. VS v.s. 
Birutė Banaitienė tuntui atsiuntė puikią medinę 
lėkštę „Aušros Vartai 45“, o Chicagos s-kių d-vės 
sesės s. A. Palukaitienė ir s. I. Paulauskienė atvežė 
didžiulį jubiliejinį tortą.
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LSS SKAUČIŲ SESERIJOS VADIJA 
1994 - 1996 m.

VYRIAUSIA SKAUTININKE
v s Birute Banaitiene 
84 Margaret Road 
Abington, MA 02351 
(617) 871-1517

VS PAVADUOTOJA 
s Valentina Čepiene 
57 Edgemere Road 
Quincy, MA 02169 
(617) 472-4956

SEKRETORE
v.s, fil. Meile Mickiene 
5938 Veranda Drive 
Springfield. VA 22152 
(703)569-5370

IŽDININKE
v.s. Irena Markevičiene
17 Agate Avenue 
Worcester. MA 01604 
-(508) 799-5469

ATLANTO RAJ. ATSTOVE 
s Aldona Pintsch 
139 High Crest Drive 
West Milford. NJ 07480 
(201) 838-9150

AUSTRALUOS.RAJ.ATSTOVE 
s Rasa Statkuviene 
53 The Boulevard
North Balwyn, Vic. 3104 
AUSTRALIA Tel: 3/859-9160

EUROPOS RAJ. ATSTOVE 
s. Vida Gasperiene 
107 Harlaxton Drive
Lenton. Nottingham NG7 1JD 
ENGLAND Tel: 060/241-8706

KANADOS RAJ. ATSTOVE 
ps. Jūrate Baturiene 
1 Burkston Place
Etobicoke. Ont. M9B 3E4 
(416) 239-4721

P. AMERIKOS RAJ. ATSTOVE 
ps. Eugenija Bacevičiene 
Rua Pedro de Godoi 396 
Sao Paulo. S.P. 03138 
BRAZIL Tel: 11/63-9343

R. VANDENYNO RAJ. ATSTOVE
s Daina Kasputiene
3210 Frances Avenue
La Crescenta. CA 91214
(818) 249-8624

VIDURIO RAJONO ATSTOVE
v s. fil Rita Pencyliene 
12617 So. 73rd Court 
Palos Heights. IL 60463 
(708) 448-7279

GARBES GYNĖJA
v s. Danute Surdeniene
231 Forrest Drive 
Turnersville. NJ 08012 
(609) 227-2837

EVANGELIKU DVASIOS VADAS
s. kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Court
Mississauga. Ont L5A 1K5 
CANADA. Tel (416)270-3723

KATALIKU DVASIOS VADAS
s.tev Augustinas Simanavičius OFM 
1011 College Street
Toronto. Ont M6H 1A8
CANADA. Tel: (416) 533-0621

GABIJOS REDAKTORE
v s. Ale Namikiene
580 E. Park Avenue 
Elmhurst. IL 60126 
(708) 279-8577

L.S. FONDO ATSTOVE
v s. Saule Šatiene
99 Shenandoah Road 
Warwick. Rl 02886 
(401) 884-9572

TIEKIMO SK. VEDEJA
s. Zina Pociene
8324 Woodland Drive
Darien, IL 60561
(708) 789-2883

KNYGYNO VEDEJA
ps Birute Sasnauskiene
210 South Oak
Westmont, IL 60559
(708) 964-4364

SKAUTININKIU SK. VEDEJA.
v s. Vida Jankauskiene 
8414 89 Street
Woodhaven, NY 11421 
(718) 849-2260

ŽIDINIU SK. VEDEJA 
v.s. Vida Jankauskiene 
8414 89 Street
Woodhaven. NY 11421 
(718) 849-2260

JURU SKAUCIU SK. VEDEJA 
j s fil. Milda Arlauskiene
4005 Shores Court 
Arlington. TX 76016 
(817) 478-4614

VYR. SKAUCIU SK. VEDEJA 
ps Aldona Lingertaitiene
43 Maple Street 
Milton, MA 02186 
(617) 698-8436

PRIT. SKAUCIU SK. VEDEJA 
v.s. Giedre Stankūniene
329 Cognewaugh Road 
Cos Cob. CT 06807 
(203) 661 -2654

SKAUCIU SK. VEDEJA
s. Jūrate Neimaniene
5 Northold Court
Toronto. Ontario M9A 3B1 
CANADA. Tel (416)231-8350

JAUN. SKAUCIU SK. VEDEJA 
ps. Laima Rupinskiene 
441 Colfax Avenue 
Clarendon Hills. IL 60514 
(708)887-0189 '

J-SIUJU SKAUCIU SK. VEDEJA 
ps. Rasa Karveliene 
960 Whitegate Court 
Northville, Ml 48167
(810) 380-1363

GVM VEDEJA 
v.s. fil. Gilanda Matoniene 
2 Jackson Circle
Ocean, NJ 07712 
(908) 922-1296
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VYRIAUSIO SKAUTININKO

v.s.fil. Albinas Sekas, LBS VS - 2940 Hopeton Rd. LaCrescenta, CA 91214 

i # # # # $ į|c- į|c-

Rlieli broliai s kautai ir vadovai,

(Praleidome žaliuojančią vasarą. Dalyvavome stovyklose bei džiaugėmės atostogomis. To 
poilsio ir stovyklą vėlgrįžome prie skautiškos veiklos. ‘KąiieČiu visus brolius skautus, vadovus ir 
tėvus jungtis bendram darbui, skautiška idealą ugdymui. Tik. bendrai dirbdami galėsime 
užtikrinti lietuviškos skąutybės tęstinumą. Artinantis Šv. (Kalėdą Šventėms kviečiu nepamiršti ir 
gero darbelio, kad suteiktume džiaugsmą artimiesiems, (typamirškime ir Lietuvoje esančią 
skautiška vienetą, kuriems mūsą pagalba yra labai reikalinga.

(Kąuji metai teatneša pasirįžimo ir naują skautiškos veiklos idėją Skautiškos ideologijos Šūkis: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui tebūnie Šviečianti danguje Žvaigždė, įvedanti mus visus Į pilnesnį savęs 
pažinimą ir visuomeninę veiklą.

‘Budėkime kartu!

vs.fil. Albinas Sekąs
LSS Brolijos Vyr. Skautininkas
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Vyriausias Skautininkas 
v_s.fil.ALBINAS SEKAS 
2940 Hopeion Road 
La Crescenta, CA 91214 
U.S.A.
(818) 240-3674 
(818) 240-3674 FAX

Vyriausio kautininko 
Pavaduot as 
v.s.ROMA„ OTTO 
172 Des Emeraudes 
He Perrot, Quebec J7V9A6 
CANADA 
(514) 453-1526

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS No.l 1994.02.27

La Crescenta , C A

#1

Laikydamas LSS statuto ir rinkimų nuostatų, 1994m. sausio mėnesį*: 30d. Čikagos Jaunimo Centre 
įvykusiame LSS vadovų sąskrkrydyje perėmiau Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausio Skautininko pareigas 
iš LSB Vyriausio Skautininko v.s Gedimino Deveikio.

LSB Vyriausio Skautininko Pavaduotojo pareigas perėmė LSS suvažiavime išrinktas v.s. Romas Otto.

Už suteiktą didelę garbe ir labai atsakingas pareigas reiškiu brolišką padėką visiems LSB vadovams ir 
savo bei mano pavaduotojo vardu pažadu šias pareigas- vykdyti
Kviečiu visus Brolijos vadovus ir bendradarbius nepailstamai dirbti lietuviškai skautybei: ją išlaikyti, 
tobulinti ir plėsti savo vietovėse ir mums visiems brangioje Brolijos šeimoje.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS No.2 1994.03.01

La Crescenta , C A

#1
LSB Toronto " RAMBYNO ” tunto tuntininkui, v.s.A.Senkui pristačius ir Kanados Rajono Atstovui 
v.s.Romui Otto rekomenduojant, šiuos tunt” skautus už sąžiningai atliktas pareigas apdovanoju:

"VĖLIAVOS" \žymeniu "TĖVYNĖS SŪNAUS' žymeniu "PAŽANGUMO" žymeniu
si. Rimą Pečiulį r 

v.si. Saulių Valadką .
s. v. v.si. Darių Viskontą, 

j.b.v.v. Antaną Pacevičių .
Joną Baliūną , 
Luką Ginioti. 
Darių Narušį, 

Justą Simonėlę 
Darių Sonią.

#2
Sveikinu apdovanotus brolius už nuoširdų pareigų atlikimą ir linkiu toliau entuziastingai reikštis 

.skautiškoje veikloje.
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LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS No.3 1994.03.01

La Crescenta, CA

#1

LSB Australijos Rajono Atstovui v.s.Henrikui Antanaičiui rekomenduojant ir LSS Australijos Rajono 
Vadui s.Narcizui Ramanauskui tvitrtinant už sąžiningai atliktas "ŠATRIJOS" tuntininko pareigas 
apdovanoju:

"UŽ NUOPELNUS" Ordinu 
s. Vytautą Mačiulį

#2

Sveikinu apdovanotą brolį Vytautą ir nuoširdžiai linkiu toliau dirbti mūsų lietuviškos skautybės naudai.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS No.4 1994.03.01

La Crescenta , CA
#1

LSB 
"VILNIAUS" tuntininkui ps. Antanui Pociui pristačius ir Australijos Rajono atstovui Henrikui

Antanaičiui rekomenduojant, :už sąžiningai atliktas pareigas twite apdovanoju:

"PAŽANGUMO" žymeniu 
si. Jon Mikužį

#2

Sveikinu apdovanotą brolį Jon ir linkiu toliau dirbti ir vadovauti mūsų jaunesniems broliams.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO
ĮSAKYMAS No.5 1994.04 01

La Crescenta , CA
#1

Sudarau LSB Vadija, 1994-1996 metų kadencijaiį

Katalikų Dvasios vadas kun. Aloyzas Volskis
Garbės Gynėjas..................................................................................................................................................... vs fįj Kazys Matonis
Evangelikų Dvasios Vadas...........................................................................................................................s.kun.Romas Žilinskas
Vadijos Iždininkas.....................................................................................................v.s.Ramūnas Bužėnas 
Tiekimo Skyriaus Vedėjas...................................................................................................................................v.s. Antanas Jarūnas
Tarptautinio Skyriaus Vedėjas................................................................................................................... v.s. Vytautas Jokūbaitis
LSB Atstovas LS Fonde................................................................................................................ . ............ v.s.Mykolas Banevičius
LSB Specialių Reikalų Vedėjas.................................................................................................................. s. fil.Gintautas Taoras
Spaudos / Informacijos Skyriaus Vedėjas..............................................................................................j.v.s.Bronius Stundžia
LSB “Skautijos” ir “Krivūlės” Skyriaus Vedėjai................... •;...................................................v.s.fil.Antanas Paąžuolis

v.s.fil Valentinas Varnas 
Tautinio Auklėjimo Skyriaus Vedėjas.......................................................................v.s. Rimtautas Dabšys 
Vadovų Lavinimo Skyriaus Vedėjas......................................................................................................... v.s.fil.Kazys Matonis
Prityrusių Skautų Skyriaus Vedėjas...........................................................................................................v.s.fil.Gintaras Plačas
Vilkiukų Skyriaus Vedėjas........................................................................................................................ .ps.fil.Vytautas Januškis
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SkautininkĄ Skyriaus Vedėjas............ L.'.................................................................................. ...Gediminas Deveikis
Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas.........................................   >............................ s.v.ps.Algis Saplys

Australijos Rajono Atstovas..................................................................................................................... v.s.Hennkas Antanaitis
Atlanto Rajono Atstovas...........................................................................................................................................v.s.Bronius Naras
Europos Rajono Atstovas........................................................................................................................... v.sjuozas Maslauskas
Kanados Rajono Atstovas..........................................................................................................................................v.s. Algis Senkus
Pietų Amerikos Atstovė...............................................................................................................................s.Eugenija Bacevičienė
Ramiojo Vandenyno Rajono Atstovas............................................................................................................Algis Mikuckis
Vidurio Rajono Atstovas............................................................................................................................... s.fil.Romas Ruoinskas

Skautų Skyriaus Vedėjas s.Audrius Kirvelaitts

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO
ĮSAKYMAS No.6 1994.06.03

La Crescenta, CA

#1

LSB Vadijai pristačius ir LSS Tarybos Pirmijai patvirtinus,
1994m. gegužės 16d. i šie i' vadovai buvo apdovanoti LSS Garbės žęnklais:

"PADĖKOS" Ordinu

v.s.fil.dr.kun.Pranas Dauknys, 
v.s. Henrikas Antanaitis

#2

Sveikinu mielus vadovus apdovanotus LSS Garbės ženklais’ Jūsų pastangos ir darbas 
per eilę metų padėjo išlaikyti lietuvio skauto dvasi^už tėvynės "ribų.

V-s.fil. Albinas Sekas 
LSB Vyriausias Skautininkas
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1994 -1996 m. LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS VADU A
1994m. lapkričio 1d.

VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 
v.s.fil. Albinas Sekas 
2940 Hopeton Road 
La Crescenta, CA 91214 
(818) 240-3674
Fax (818) 240-3674

GARBĖS GYNĖJAS 
v.s.fiJ. Kazys Matonis 
2 Jackson Circle
Ocean, NJ 07712 
(908) 922-1296

LSB VADUOS IŽDININKAS
s. Ramūnas Būžėnas 
5285 Coringa Drive
Los Angeles, CA 90042
(213) 254-6048

TIEKIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 
v.s. Antanas Jarūnas 
945 Balsam Lane
Bartlett, IL 60103
(708) 289-8062

EVANGELIKŲ DVASIOS 
VADAS
s.kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Court
Mississiauga, Ont. L5A, 1K5 
Canada
(905) 270-3723

KATALIKŲ DVASIOS
VADAS
kun. Aloyzas Volskis
2718 St.George Street
Los Angeles, C A 90027 
(213) 664-4660

TARPTAUTINIO SKYRIAUS 
VEDĖJAS
v.s. Vytautas Jokūbaitis 
3000 Hadden Road
Euclid, Oh 44117 
(216)481-7161

VYRIAUSIO SKAUTININKO
PAVADUOTOJAS
v.s.Romas Otto 
172 Dės Emeraudes
He Perrot, Quebec J7V 9A6
Canada
(514) 453-1526

LSB ATSTOVAS LS FONDE VILKIUKŲ SKYRIAUS
v.s. Mykolas Banevičius VEDĖJAS
1299 N Boulevard ps.fil. Vytautas Januškis
West Hartford, CT 06119 Rt 1 Hickory Street
(617) 825-1832 Lemont, IL 60-

(708)257-5' ■
LSB SPECIALIŲ REIKALŲ
SKYRIAUS VEDĖJAS SKAUTININKŲ SKYRIAUS
s.fil. Gintautas Taoras VEDĖJAS
8967 Ellington St. v.s. Gediminas Deveikis
Fort Meyers, FL 33907 3706 W. Young Street
(813) 278-4558 McHenry, IL 60050

(815) 385-0903
SPAUDOS/INFORMACIJOS
SKYRIAUS VEDĖJAS SKAUTŲ VYČIŲ SKYRIAUS
j. v.s. Bronius Stundžia VEDĖJAS
53 Yorkleigh Avė. s. v.ps. Alvydas Saplys
Weston, Ontario M9P 1 Y3 1121 Gable Drive
Canada Oakville, Ontario L6J 7P2
(416) 247-5634 Canada

(905) 829-5228
LSB '"SKAUTUOS " IR
"KRIVŪLĖS' SKAUTŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAI VEDĖJAS
v.s.fil. Antanas Paužuolis s.Audrius Kirvelaitis
7250 S.Sacramento Ave. 516 Caliber Lake Parkway
Chicago, IL 60629 Smyrna, GA 30082
(312) 434-9230 (404) 433-2446

v.s.fil. Valentinas Varnas JŪRŲ SKAUTŲ SKYRIAUS
2307 Lyric Ave VEDĖJAS
Los Angeles, CA 90027 j.v.s. dr. Algis Paulius
(213) 662-2611 109 Shagbark Lane

Elgin, IL 60120

TAUTINIO AUKLĖJIMO (708) 584-5527

SKYRIAUS VEDĖJAS 1
v.s.Rimtautas Dabšys 1
2970 Hyperion Avenue ATLANTO RAJONO '
Los Angeles, C A 90027 ATSTOVAS
(213) 665-4303 v.s.Bronius Naras

30 Ruthen Ciorcle
VADOVŲ LAVINIMO Shrewsbury, MA 01545
SKYRIAUS VEDĖJAS 1(508) 845-6325
v.s.fil. Kazys Matonis Į

2 Jackson Circle KANADOS RAJONO
Ocean, NJ 07712 / ATSTOVAS
(908) 922-1296 v. s. Algis Senkus

57 Kirk Bradden Rd. E.
PRITYRUSIŲ SKAUTŲ Etobicoke, Ontario, M8Y, 2E8
SKYRIAUS VEDĖJAS Canada
v.s.fil. Gintaras Plačas (416) 233-9092
11818 Brookdale Court
Orland Park, IL 60462
(708) 479-6239
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vidurio rajono
ATSTOVAS
s. f ii. Romas R upinskas
441 Colfax Avenue 
Clarendon Hills, IL 60514 
(708) 887-0189

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO ATSTOVAS 
ps. Algis Mikuckis
5031 Briggs Avė.
La Crescenta, CA 91214 
(818) 248-5709

EUROPOS RAJONO 
ATSTOVAS
v.s. Juozas Maslauskas
7, The Crescent
Mayfield, Nr. Ashbourne 
Derbyshire, DE6, 2JE 
England

GRĮŽIMO IS STOVYKLŲ
SUEIGA

Vasara šuoliais prabėgo, pri
artėjo spalvingasis ruduo. 
Skautės ir skautai po vasaros 

1 atostogų ir stovyklų vėl grįžę į 
klases pradeda naują skautiškos 
veiklos ratą. Naujų veiklos 
metų pradžiai pažymėti Čikagos 
lietuvių skautiškas jaunimas 
spalio 16- d. susirinko bendrai 
sueigai Lietuvių centre, 
Lemonte.

Pirmėji po stovyklų bendra 
' visų skautiškųjų vienetų sueiga 
vadinama „grįžimo” sueiga, ku
rioje susitinka praėjusią vasarą 
stovyklavę su vasaros stovyklo
je negalėjusiais dalyvauti 
(broliais ir sesėmis. Po tam 
tikros iš stovyklų „grįžimo” pro
gramos, visi įsijungia į savo 
vienetus ir oficialiai pradeda 
naujus veiklos metus.

Šįmetinė sueiga buvo pradėta 
dalyvavimu šv. Mišiose Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčioje. Po Mišių visi susi
rinkę lauke rikiavosi gražiai 
dar žaliuojančioje pievoje prieš

AUSTRALIJOS RAJONO 
ATSTOVAS
v.s. Henrikas Antanaitis
4 Robert St.
North Balwyn Vic. 3104 
Australia
(03) 857-7248

PIETŲ AMERIKOS ATSTOVĖ 
s. Eugenija Bacevičienė 
Rua Pedro de Godoi, 396 
03138-010 Villa Zelina
Sao Paulo, S.P. 
Brasil

Lietuvių centrą.
Sueigos komendantas skautas 

vytis vsl. Andrius Utz, priėmęs 
vienetų raportus, pranešė, kad 
sueigoje dalyvauja 120 smagiai 
nusiteikę broliai, sesės ir jų 
vadovai bei vadovės.

Į susirinkusius prabilo buvęs 
šios vasaros „Aro” stovyklos 

; Rakė viršininkas s. fil. Romas 
; Rupinskas. Jis paaiškino, kad 
stovykla buvo pavadinta „Aro” 

: vardu prisiminimui pernai 
gruodžio mėn. Karibų jūroje žu
vusio jūrų budžio jps Aro Rima- 

. vičiaus, kuris nuo ankstyvos 
vaikystės daugelį metų sto
vyklavo Rako stovykloje ir šios 
kartos Čikagos skautams buvo 

■ pažįstamas ir mylimas brolis. 
Skautininkas Romas Rupinskas 
dėkojo skautams,-ėms, vado
vams,-ėms, maitinimo skyriaus 
darbuotojams ir kitiems talki
ninkams už sėkmingai pravestą 
stovyklą. Šios vasaros stovyklos 
metu oras buvo nepastovus - 
buvo giedrių saulėtų dienų, bet 

teko patirti ir apsiniaukusių bei 
lietingų dienų. Skautai gamtos 
draugai — jiems visoks oras 
įdomus, naujus patyrimus ug
dantis, todėl jie sugeba prisi
taikyti prie įvairių oro sąlygų. 
Jie nugalėjo buvusius nepa
togumus ir atliko visus numa
tytus darbus ir uždavinius. Pasi
džiaugta ir kun. Jono Duobos, 
MIC, prisidėjimu prie dvasinio 
stovyklautojų ugdymo. Ypa
tinga padėka priklauso sesei 
gintarei Jone Vaznelienei už 
vadovavimą jaunųjų šeimų ir 
jauniausių stovyklautojų 
„Miško vaikų” pastovyklei. Iš 
šių mažųjų išaugs puikūs skau
tai ir skautės, vėliau — jauni 
vadovai,-ės, kurie tęs lietuviš
kos skaūtybės veiklą. Padėka iš
reikšta Lieponių šeimai už 
stovyklai paskolinimą motori
zuoto vežimo (go cart), kuris 
palengvino vadovų ir maitinimo 
skyriaus susisiekimą su sto
vyklavietėje plačiai pasiskleidu- 
siomis pastovyklėmis. Gerada
riams buvo įteikta šios sto
vyklos prisiminimo dovanėlė. 
Žodį tarė ir stovyklos viršininko 
pavaduotoja ps. dr. Dalia Tra- 
kienė, kuri stovykloje ypač 
rūpinosi sesių gerove. Ji 
džiaugėsi gražiu sesių būriu, 
skaičiumi pralenkusių brolius. 
Sesė Dalia kvietė visas mergai
tes entuziastingai jungtis naujų 
skautavimo metų veiklon, gilin- 
įtis į skautamokslį, asmenybės 
(ugdymą, ruoštis aukštesniems 
patyrimo laipsniams ir galvoti 
apie ateinančių metų vasaros 
stovyklą. Po vadovų skati
nančių žodžių — laikas skautiš- 

; kai dainai. Išdainavę pamėgtą
sias dainas, visi skautiškame 
rate supintomis rankomis sugie
doję „Ateina naktis” ir „Lietuva 
brangi” skirstėsi,

vs fil Antanas Paužuolis
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SVEČIUOSE PAS „EMILIUTES”

Taip „Kernavės” tunto „Emi
lijos Platerytės” vyr. skaučių 
būrelio sesės save vadina ir 
malonybinis vardas joms gerai 
tinka — linksmos, geraširdės, 
vaišingos, energingos...

Rugpjūčio 14 d. sueiga pas 
sesę Vandą prie „naminio 
ežerėlio” buvo gausi, darbinga 
ir įdomi. Suvažiavo „Emiliutės” 
iš Čikagos ir priemiesčių, net 
svečių atsivežė.

Vadovė vyr. sk. Dana Barienė 
pravedė sueigą, pasidžiaug
dama, kad šio būrelio šelpiama 
9 vaikų šeima Vilniuje susi
laukė dešimto — Augustino, 
gimusio š.m. gegužy. Šią šeimą, 
auginančią 7 savo ir 3 svetimus 
vaikučius, surado energingoji 
sesė Dana bevažinėdama po 
Lietuvą. Dabar „E. Platerytės” 
būrelis siunčia siuntinius ir rašo 
laiškus. Liepos mėn. sesės 
„Emiliutės” šią šeimą sušelpė 
net 208 svarų siunta!

Nors gruodžio mėnuo dar toli, 
bet sesės jau planuoja dalyvauti 
Lietuvių centro Lemonte 
mugėje su savo kulinarinių ga
bumų skaniais gaminiais.

Įdomiausia šios sueigos dalis 
buvo ps. Audros Lintakienės, 
neseniai grįžusios iš Lietuvos 
Dainų - šokių šventės, įspūdžiai 
ir vaizdajuostė.

Sesė Audra labai išsamiai, 
gyvai, su dosnia „sauja” 
humoro, papasakojo apie 
Lietuvą: šventę, jaunimą, 
senimą, miestus ir kaimus, kur 
lankėsi, ką matė ir ką patyrė.

Pro jaunas akis ir jaunas min
tis „perleista” Lietuva, buvo 
kitaip įdomi ir kitaip suprasta, 
negu pro vyresnes. Pvz., sesei 
Audrai ir jos draugams buvo 
maloniai keista matyti gatvių ir 

" 'ašus lietuviškai 

ir girdėti vaikus gražiai lietu
viškai kalbant.

Nepamirštami jai ir Lietuvos 
laukų vaizdai su daugybe 
gandrų, su gandralizdžiais ant 
telefono stulpų ir kvapia šiena
pjūte. Energingoji sesė Audra 
nepatingėjo apsirengti tau
tiniais drabužiais, pasiimti 
didelį grėblį ir nusifotografuoti 
prie milžiniškos šieno kupetos! 
beje, mūsiškių šokėjų tautiniai 
drabužiai daugeliui Lietuvoje 
patikę, esą ne tokie stilizuoti ir 
vienodi.

Dainų - šokių šventė palikusi 
jai puikius prisiminimus: drau
gystė ir vakarojimai su Vilniaus 
Politechnikos instituto „Vin
gio” ansambliu, kuris mūsiškį 
„Spindulį” nuoširdžiai globojęs; 
puiki šokių choreografija, ypač 
talentinga ir preciziška vyriau
sia choreografė Laima Kisie
lienė; na ir pakili šventės nuo
taika, nepaisant čikagiškio 
karščio ilgų repeticijų metu ir 

1 nesijaudinant lietaus, kuris 
„krikštyjęs” tik tada, kai 
užsienio lietuviai šokę...

“Kernavės" tunto “Emilijos Platerytės" būrelio paruošti siuntiniai Augustinui ir jo- 
broliukui Vilniuje. Iš k. - siuntinį paruošūsios v.s. Vanda Aleknienė, s. Irenai 
Meilienė, ps Audra Lintakienė, vyr.sk. Dana Barienė ir būsimiejiskautukai

Daug šiltų žodžių Audra skyrė 
Kaunui, jos nuomone, švelniam, 
lietuviškam miestui, ir nuošir
diems Raudondvario „Nevėžio” 
draugovės skautams,-ėms.

Buvę kai kas ir ne taip malo
nu, būtent: neįprastas žmonių 
stumdymasis krautuvėse bei 
autobusuose. Anot Audros, neži
noma žodžio „atsiprašau’'. La
bai atstumiančiai piktos ir ne
mandagios pardavėjos, išskyrus 
tas, kurios dirba privačioje pre
kyboje.

Sukrečiantys, nepamirštami 
išgyvenimai — buv. KGB rūmų 
kankinimo-kalinimo rūsiai su 
kraujo dėmėmis^ su kulkų 
skylėmis... ir už Lietuvos laisvę 
1991 m. žuvusiųjų pagerbimas 
Antakalnio kapinėse. »

Sesės Audros pasakojim 
gražiai pailiustravo šokių šven
tės vaizdajuostė.

Gausiais suneštiniais užkan
džiais pasivaišinusios, sesės 
„Emiliutės” skirstėsi jau pasi
ruošusios naujiems skautiškos 
veiklos metams.

Ačiū už įdomią ir malonią 
popietę!

Viešnia
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SKAUTU AIDAS
4613 W, 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

JONO PEMPĖS NUOTYKIAI. J. Martinaičio ^rarikatūros ir žodžiai.

Gerbiamasis Jonas Pempė 
Jurgį Slieką kažkur tempia. 
Vakaras. Mėnulis žvilga. 
Skaisčios žvaigždės širdį dilgo. 
Tviska pievose rasa.
Ilsisi gamta visa.

2. Kai priėjo jiedu giną, 
Jurgis Sliekas užsispyrė, 
Persimainė ir išblyško — 
Bijo Sliekas juodo miško. 
Tuoj jj Pempė suvaldys, 
Visą baimę išbaidys.'

— Tai jos pirmas vaikas. Ji dar 
neišmoko, kaip reikia vaikus 
nešioti.

- Ne. Aš maniau, kad tu esi instruktorius

3. Jau nurimo Jurgis Sliekas — 
Mato — neišeina niekas. 
Šypsosi mėnuo padauža. 
Jonas Pempė kuria laužą. 
Pramogėlė bus puįki. 
Slieke, ar jau tu tiki?

4. Laužas dega. Liepsnos raitos. 
Nuo dainelių skamba šlaitas.
Skleidžia laužas šviesą jaukią, 
Mano širdį taip ir traukia, 
Kaip drugelį prie ugnies.— 
Mat, ir aš jų giminės.
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