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PASTOJ
DĖŽUTĖ

Geriausi sveikinimai ir likėjimai iš 
Philadelphijos “Laisves Varpo” 
vietininkijos.

Džiaugiamės atjaunėjusia “Skautų 
Aido” išvaizda ir turiniu. Jums, 
redaktorei, linkime daug sėkmės, nes 
nelengvos šios pareigos, ypač kada 
rašančiųjų skaičiai mažėja.

Šia proga, siunčiu Jums mūsų 
vietovės skautus informuojantį 
leidinėlį “Švilpukas”. Vyr.sk.Dalia 
Mironaitė prieš metus laiko sumanė, 
ir suredagavo tokį pirmą leidinėlį. Sesė 
Dalia baigusi universitetą, aktyviai 
įsijungė į vietovės skautų veiklą, taip 
pat mokytojauja lietuviškoje 
mokykloje. Be to, dvi vasaras buvo 
vadove Atlanto rajono stovyklose. Su 
geriausiais linkėjimais.

v.s. Danutė Surdėnienė

Sveikinu. Pirmas numeris Jūsų leidinio buvo įdomus, skoningai, gražiai 
apipavidalintas - malonu paimti į rankas. Sveikinu visą Jūsų štabą!

Kaip žinai, baigėsi ir mano darbo atsakomybė. Buvo daug popierizmo ir maniau, 
kad jis niekad nesibaigs; bet pasibaigė ir turime LSS naują valdžią!

Dirbdama rinkimų darbą, per laiškus ir laiškelius, vėl pažinau iš arčiau mūsų 
Sąjungos veiklą. Smagu buvo matyti senus ir mielus vardus, pavardes ir ištisas šeimas; 
seneliai, vaikai, vaikaičiai ir mažiuliai, užsimokėję nario mokestį. Senesnieji turbūt 
iš inercijos nenustoja mokėję ir tuo pačiu remia Sąjungos darbą.

Vis budžiu!
v.s. Lilė Milukienė 
Plainview, NY

“Skautų Aidą” prenumeruoju nuo 
1933 metų ir su kiekvienu ateinančiu 
numeriu džiaugiuosi jo klestėjimu.

s.Zenonas Dučmanas 
Wickliffe,OH

Maloni v.s. Albina, pagarbūs geriausi 
linkėjimai Jums ir redaktorei v.s. Alei.

Čia mūsų skautybė žibės, kol 
“Skautų Aidas” dar spindės.

Dar vis budžiu!

v.s.Alfonsas Samusis
Pembroke Pines,FL

“Skautų Aidui” rašinius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė: 
v.s.N.Užubalienė, Chicago.IL, v.s.D.Surdėnienė, Turnerswille.NJ, 
v.s.Romas ir s.Rita Fabijonai, Palos Park.lL, j.v.s.V.Vaitkus, Sydney, 
v.s.D.Gurauskienė, Hamilton,ON, v.s.A.Pažiūrienė, Oak Park,GA, 
v.s.R.Karvelienė, Detroit,MI v.s.fil.A.Saulaitis.SJ, Vilnius, 
v.s.E.Bacevičienė, Sao Paulo, v.s.F.Mockus, Toronto,ON, 
kun.V.Viktoravičius, Telšiai, v.s.G.Juškėnas, Cleveland, OH.
Visiems nuoširdus ačiū!

Alė Namikienė

js nacionalinė 
biblioteka
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NELAUK NIEKO IŠ KITO, 
BET VISKĄ DUOK, KĄ GALI

Skautų įsakymas

Auklėjant mūsų jaunuosius, atiduodam viską kiek galim - savo jėgas, miegą, laisvalaikį, nekalbant 
apie meilę, kuri viską įgalina. O laukiam iš jų? - nieko, tik, kad užaugę į dorus žmones, darytų tą patį. 
Tik tokiu būdu auga ir gerą darbą tęsia šeimos karta iš kartos.

Kai slaugom ligonį - nelauktam iš jo nieko. O duoti ... dažnai tenka viską kiek tik gali.
Mūsų vienetuose - ko laukia draugininke,-kas atiduodami visus savo gabumus sesėms ir broliams? 

Nieko. Bet metai po metų, kai pamatai tavo sesę ar brolį duodantį įžodžius, keliamą į laipsnius, 
stojantį jau savos draugovės priekin — sulauki visko, ko net nesitikėjai.

Mūsų skautiškoje šeimoje, kurioje kartu esame nuo Liepsnelės - Giliuko iki jų senelių, esame 
išgyvenę kur atidavėm VISKĄ, nelaukdami NIEKO.

Džiaugsmingai švęsdami Motinos ir Tėvo dienas, prisimename ir Skaudųjį Birželį, kai Lietuvos 
okupantai į Rusijos vergovę, kančias ir mirtį 1941 m. birželio 13-14 d.d. išvežė apie 40 tūkstančių 
Lietuvos žmonių,

birželio 24-25 naktyje, Rainių miškelyje žiauriausiu būdu nukankino 18 jaunuolių skautų tarp 73- 
jų suimtųjų,

birželio 26 d. Červenėje sušaudė buv. LSS Vyr. Skautininką pulk.Juozą Sarauską...
Prisimename ir prisiminsime.
Negalime visus išvardinti, bet pro jų kančias protarpiais prasiskverbia patys gražiausi, patys svarbiausi 

žmoniškumo pavydžiai.
Valentinas Gustainis knygoje “Be kaltės” apie kančias Sibire rašo -
“... Prieš porą dienų Pranaitienę skubiai išsikvietė rajono NKVD viršininkas ir, neva kažkuo baisiu 

įtardamas, pasodino į daboklę. Ten visaip jai grasino, žadėjo naktį kalėjimo kieme nušauti, spragsėjo 
revolverio gaiduku ir reikalavo, kad sutiktų būti slapta NKVD bendradarbe, t.y. kad sutiktų šnipinėti 
savo tautiečius tremtinius. Tačiau Pranaitienė, buvusi skaučių tuntininkė, labai tvirtų dorovinių 
pažiūrų moteris, be to, labai sukrėsta savo niekuo nekalto vyro mirties, kuo griežčiausiai atmetė 
pasiūlymą...”

Lietuvių skautų Vyr. Skautininkas pulk. Juozas Sarauskas (48 m.) iš Minsko kalėjimo varomas 
trijų, tūkstančių mirčiai pasmerktųjų minioje, pats būdamas jau visai išsekęs, atidavė paskutinį duonos 
gabalėlį kitam kaliniui, vedė ir gelbėjo už save silpnesnius iki paskutinės minutės, iki sušaudymo...

Šviesiam Brolio atminimui, Chicagos skautų vyčių draugovė 1950 metais pasivadino jo vardu. 
Nuo 1958 m. ši draugovė vadinasi “Pulk.Juozo Šarausko” skautų vyčių židiniu, kurio nariai iki dabar 
(jau 50 metų!) skautybėje, visuomenėje, šeimoje nuostabiai vykdo skauto vyčio šūkį - TARNAUTI.

(Taip pat šis židinys palaiko ryšius su Lietuvoje gyvenančiais pulk.J.Šarausko sūnum Algirdu ir 
dukra Laimute.)

AN

LSS nariai išrinko šios kadencijos Tarybą pasitikėdami, kad ji bus atsakominga už jaunimo auklėjimą 
DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI dabar ir ateityje. Pareigos atsakingos, bet jeigu kartu seseriškai ir 
broliškai bendradarbiausime jaunimą auklėdami lietuviškoje dvasioje, atliksime sąžiningai savo 
pareigas - nenuvilsime sąjungos narius, kurie mus išrinko šiam atsakomingam darbui.

Budėkime!
vs. B irutė Banaitienė

LSS Tarybos Pirmininkės Aplinkraštis Nr1 
2000 m. kovo 28 d.
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MOTINA MARIJA

Algirdo Kurausko raižinys. 1960 m.

Marijos vardas Naujame Testamente 
mažai kur minimas. Apaštalui Lukui, jo 
prašoma, ji papasakojo apie Apreiškimą, 
Jėzaus gimimą Betliejuje, kelionę į Egiptą, 
Jo suradimą Jeruzalės šventykloje. Po to 
ji neminima iki Jėzaus stebuklų pradžios.

Nežiūrint tos garbės ir stebuklingo 
Jėzaus užgimimo, Marija niekada nesigyrė 
ir nepasakojo niekam, kad ji Mesijo 
Motina.

Grįžusi iš Egipto, Šventoji Šeima 
apsigyveno mažame miestelyje Nazarete. 
Stalius Juozapas sunkiai dirbo, kad 
uždirbtų šeimai duoną. Atrodė, kad 
Marija niekuo nesiskyrė nuo kitų to laiko 
kaimo moterų: Ji buvo žinoma, kaip 
dailidės žmona ir Jėzaus motina, kuri 
tvarkė savo namą, virė valgį, kepė duoną, 
nešė vandenį iš šulinio ir su visomis 
kaimynėmis draugiškai kalbėjosi. Diena 
iš dienos ji darė tuos pačius darbus, 
niekada nesiskųsdama neturtu ar 
nuovargiu. Jei atlikdavo pora skatikų, ji 
atiduodavo juos pavargėliams, 
garbindama ir dėkodama Dievui už viską.

Marija labai daug ir dažnai meldėsi, 
prašydama Visagalį atversti nusidėjėlius, 
pasigailėti klystančių ir stengdamasi 
atsilyginti nuolatiniu pasninku už visus, 
kurie neturėjo laiko Dievo garbinimui. 
Ir tai ji darė su meile ir džiaugsmu, nors 
pati niekada nenusidėjo ir nebuvo 
reikalinga atgailos.

Mažasis Jėzus augo Šventoje Šeimoje 
linksmas ir patenkintas, nuolat 
kalbėdamas įvairias psalmes kartu su 

šventąja Motina, žaisdamas su kaimynų 
vaikais ir padėdamas savo žemiškam tėvui 
prie įvairiausių staliaus darbų.

Kai Jėzui suėjo dvylika metų, Juozapas 
ir Marija nusivedė Jį į Jeruzalę, kaip 
reikalavo to laiko žydų papročiai. Čia jie 
pasimeldė, paaukojo Dievui auką ir su 
didele grupe giminių ir kaimynų išsiruošė 
atgal į Nazaretą.

Vyrai ir moterys ėjo grupėmis, o vaikai 
bėgiojo nuo vienos grupės prie kitos, 
skynė pakelės gėles, rinko įdomesnius 
akmenis. Kai grupės vakare sustojo 
valgyti ir pasiruošti nakvynei, Marija 
pasigedo Jėzaus. Abu su Juozapu pradėjo 
jo ieškoti giminių tarpe, bet niekas 
nebuvo jo matęs! Susirūpinę ir nusigandę 
jie apsisuko ir išskubėjo atgal į Jeruzalę.

Sutemo naktis, pakilo mėnulis. Ach, 
koks skausmas jų širdyse! Jie nekaltino 
vienas kito, nerūstavo, tik Marija sau 
priekaištavo, kad ji neišsaugojo savo 
brangiausio sūnelio. Vienas Dievas žino, 
kasjėzuliui galėjo atsitikti Jeruzalėje! Ar 
kas nors jį priglaudė, ar davė valgyti... Ji 
užmiršo savo alkį ir nuovargį, negalvojo 
apie naktį gręsiančius pavojus ir tik meldė 
Dievą, kad padėtų jiems rasti Jėzų.

Saulei tekant, pasirodė pirmieji 
Jeruzalės šventyklos bokštai. Ačiū Dievui, 
kad jie jau čia! Apsiprausę prie šulinio, 
jie pradėjo ieškoti sūnaus. Klausinėdamas 
visus sutiktuosius Juozapas apėjo visas 
vietas, kur j ie buvo apsilankę. Bet niekas 
nebuvo matęs Jėzaus. Tris dienas jie 
klaidžiojo po miestą ir galiausiai sustojo 
šventykloje. Čia jų akys išvydo nuostabų 
vaizdą: fariziejai ir rašto žinovai sėdėjo 
ratu, o jų viduryje buvo Jėzus. Jis juos 
klausinėjo ir aiškino pranašų raštus. Ir visi, 
kurie ten buvo, negalėjo atsistebėti jo 
išmintimi!

Marija priėjo prie Jėzaus ir priglaudė jį 
prie savo širdies. Tyli padėkos malda 
užpildė jos širdį, o akys sudrėko ašaromis. 
“Sūnau”' paklausė ji švelniai, laikydama 
j į už abiejų rankų ir žiūrėdama jam į akis, 
“kodėl Tu mums taip padarei? Štai tavo 
tėvas ir aš su rūpesčiu Tavęs ieškojome 
tris dienas...” “Kodėl manęs ieškojote? 

Argi nežinote, kad aš turiu būti savo Tėvo 
reikaluose?” ramiai atsakė Jėzus.

Nei Juozapas, nei Marija nesuprato šio 
atsakymo. Marija tik juto, kad šis 
mylimasis jos sūnus turi didesnį uždavinį 
savo gyvenime ir, kad jos mylinti širdis 
dar nekartą bus kruvina.

Jėzus grįžo atgal į Nazaretą ir buvo j iems 
paklusnus. Bet Marija viską laikė širdyje 
ir dažnai pergalvodavo praeitį. Kaip gera, 
kaip gera buvo J į mažiuką ant rankų supti, 
vėliau laikyti Jį ant kelių, pasakoti jam 
apie Dievo nuostabius darbus žydų tautai, 
kaip gera... Bet ji žinojo, kad jos Sūnus 
turės kentėti ir sutaikyti pasaulįsu Dievu. 
Marija buvo per daug nuolanki, kad 
bandytų atspėti ateitį. Ji tik meldė Dievą 
jėgų, kad galėtų įvykdyti Jo valią. Ir 
kiekviena jos diena užsibaigdavo tylia 
malda: “Ir štai aš Viešpaties tarnaitė...”

Sesė Rita

LOPŠINĖ

Kažkada lopšinę 
Man mama dainavo, 
Jūra gintarinė 
Pasakom alsavo...

Plačiame pasauly 
Mus išskyrė laikas, 
Ta pati čia saulė, 
Aš tik - nebe vaikas.

Mėgstu brangų rūbą 
Ir šilkinę gėlę, 
Mano dienos skuba 
Didmiesčio šešėly.

Jau mama pavargo, 
į dausas išėjo, 
Ir tik gėlės margos 
Supasi pavėjui...

Bet kada lopšinę 
Sūnui uždainuoju, 
Šalį gintarinę 
Net ir aš sapnuoju.

Sesė Rita
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Lietuvos himno autorius dr.Vincas Kudirka (1858-1899) rašė:
“Būdamas dar mažas, atėjus Velykų subatai, pasirinkdavau gražesnę sąsparą iš lauko, 

ir jos kamputyje, prikaišiojęs į plyšius balanėlių, pritaisydavau lyg lizdą, kuriame ant 
rytojaus anksti rasdavau margutį. Motina sakydavo, kad tai atneša vaikams “Velykų 
bobutė”... Numirė motina ir daugiau niekad neatlankė manęs “Velykų bobutė”, 
nors lizdelį buvau bandęs pritaisyti...”

Laiminga vaikystė, kai artimieji šalia. 
Dainai Kielaitei mazgeli riša močiutė 
ps.dail.Ada Sutkuvienė, Kristei Lapkutei
- tėvelis Lapkus.

Neturint ankstesnių žinių, rašome kaip buvo įsteigta Motinos 
dienos šventė Jungtinėse Amerikos Valstybėse: Julia Ward
Howe, kuri parašė “Battle Hymn of the Republic”, pasiūlė švęsti 
motinos dieną 1872 m. Apie 1907 m.

Kaziuko mugei padarėm gėlytes, o 
mamytė padeda budėti prie staliuko. 
Viktoria Ankutė, Silvija Ankienė ir 
Andrea Varaneckaitė.

žmonės pradėjo ją švęsti bažnyčiose, 
mokyklose. Baltas gvazdikas toj 
dienoj būdavo prisegamas 
mamai kaip švelnumo, 
skaistumo ir stiprybės 
simbolis. 1914 m. 
prezidentas Wilson 
oficialiai paskelbė 
motinos dienos 
šventę.

Lietuvių skautų 
įkūrėjas Petras Jurgėla 
(gimęs 1901.IX.30. Jersey 
City, NJ, JAV, vaikas 
būdamas grįžęs su tėvais į 
Lietuvą) knygoje “Lietuviškoji
Skautija” rašo:

“Skauto,-tės pareigą Motinos Dienai švęsti ryškinau 1924 
m. “Skautų Aide”. Šiame organe ir savo laikraštėliuose skautai,- 
tės jausmingais straipsniais , apysakėlėmis, eilėraščiais ir 
pritaikytais piešiniais išreikšdavo savo meilę tėvams, o ypač 
motinai, ir nuo pirmų skautavimo dienų įpareigodavo tą meilę 
savo elgesiu ir darbais paliudyti.

1928 m. pabaigoje dr.J.Leimonas, M.Galdikienė ir 
Vyr.Skautų Stabo adjutantas A.Saulaitis buvo išrinkti į 
komitetą motinos dienai įvesti. Komiteto žygiui pritarė 
arkivyskupas J.Skvireckas, Švietimo Ministerija, kariuomenės 
vadovybė irkt. 1929.V.5. motinos buvo pirmą kartą Lietuvoje 
viešai ir iškilmingai pagerbtos. Motinos Diena Lietuvoje buvo 
įvesta skautybės dėka bei skautijos pavyzdžiu ir minėto komiteto 

Liaudies išmintis -

Tėvo bei motinos visada švelnios rankos.
Už tėvo galvos vaiko nė plaukas nenukrinta.
Tėvų pabarimas - sviestu patepimas.
Už tėvo nugaros gera gudrauti.
Kaip paukščiai giedojo, taip ir paukšteliai gieda.
Vilkiukai vilką seka.
Kieno vaikai, to ir vargai.
Kurti namai be šunų, akli langai be vaikų.
Savi vaikai su sparneliais, svetimi - su rageliais.
Lenk medį, kol žalias, mokyk vaiką, kol mažas.

dėka.”
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SUSITIKOME CLEVELANDE
Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles;
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai! 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai.

Vilius Bražėnas

1940 m. šv.Jurgio dieną brolis Vytautas 
Jokūbaitis ir aš buvome pakelti LSS Šefo 
prez. Ant.Smetonos aktu į paskautininkio 
laipsnį. Deja, neteko mudviem tada susitikti, 
nes brolis Vytautas veikė Šančių tunte, o aš 
studentų skautų Korp! Vytis, Vilniuje.

Clevelande pirmą kartą susitikau 
Jokūbaičių šeimą bene 1951 metais, kada 
su Skautų Brolijos Vyr. Skautininku 
v.s.dr.Vytautu Čepu lankėme Clevelando 
skautus. Mane nakvynėn, kaip keleivį iš 
tolimo Bostono, priėmė Jokūbaičių šeima. 
Ačiū jiems, nes tada pamačiau ir susižavėjau 
tuo nuostabiu Ohio kraštu.

1953 m. Niagara-on-theLake, Kanadoje 
buvo pirmoji LSS Jubiliejinė Stovykla. Ten 
patyriau pirmąją “tornado” audrą, kada vėtra 
išvartė stovyklos palapines. Clevelando 
skautija labai gražiai pasirodė toje stovykloje.

1953 m. mano šeima įsikūrė Clevelande. 
Čia vėl skautiškoji veikla suvedė su broliu 

Vytautu.
Ar prisimenat Lietuvoje seniau pavasarį 

rengtas Medžių Sodinimo šventes? JAV 
krašte jas vadina “Arbor Day”. Broliui 
Vytautui vedant “Pilėnų” tuntą buvo 
surengtos pamečiui trys tokios medžių 
sodinimo iškilos Clevelando Metroparkų 
North Chagrin rezervate. Ten mus visada 
pasitikdavo to rezervato vadovas (Ranger) 
J im Rooks. J o nurodymu skautai sodindavo 
medelius ir krūmus prie rakti arba paukščių 
draustinėje, prie Saulėlydžio kūdros (Sun
set Pond). Tai buvo smagios ir linksmos 
iškilos. Pasitaikydavo ir nuotykių, kada 
vienas vilkiukas iki juosmens įsmuko į 
kūdrą. Tačiau dabar North Chagrin 
rezervate kiekvieną pavasarį žydi mūsų 
skautų sodinti medžiai ir krūmai, o žiemą 
paukšteliai lesa nuo jų uogas.

Vieną pavasarį brolis Vytautas pakvietė 
mane savaitgalį nuvažiuoti į Findley

Priekyje iš k.: PŽygas, VJanuškis, A.Rukšėnas, L.Melsbakas. II eilėje: 
j.s.PrPetraitis, j.vsVl.fetukauskas,, LSB VS fil.EVilkas ir v.s. Vyt.Jokubaitis apie 
1962 m.v.s.C.Juškėno nuotr

valstybinį parką prie Wellington, OH, 
pasidairyti ar negalėtume ten surengti 
“Pilėnų" tunto vasaros stovyklą. Nuvažiavę 
radome, kad tas parkas nepriima 
stovyklautojų su palapinėmis. Dairėmės ar 
nevažiuoti kur kitur. Dėl visko įjungiau 
radiją ir užgirdome, kad esame “tornado” 
audros viduryje. Esą iš pietinio Ohio 
atslenka stiprios vėtros. Nors plaukai ir 
nesišiaušė, bet uždainavom -“eisim broleliai 
namo!” Pasiekėm Clevelandąbe nuotykių, 
nes audra mūsų nepavijo. Tačiau gavom 
“barti” iš mudviejųžmonų, kad statėme save 
(pavojų.

Prisimenu pavasarį rengtas Clevelando 
miesto skautų iškylas į gamtą, vadintas 
“Camporee” South Chagrin Metroparkų 
draustinėje. Gaila, kad tada mus peikę 
žmonės neaplankė tų iškylų. Ten kiekvienas 
skautų vienetas įsikurdavo atskiroje 
pastovyklėje. Nuostabu buvo stebėti 
vietinių skautų pritylusius vienetus, kada 
“Pilėnų" skautai rikiuotėje žygiavo su 
skambia lietuviška daina ir komandomis į 
vakarinį Camporee vėliavos nuleidimą.

Anot “Lietuviškoji Skautija 1945-1985” 
knygos, “Pilėnų” tuntas buvo registruojamas 
Amerikos skautų organizacijoje (BSA). Tas 
davė progą gražiai atsovauti Lietuvą ir jos 
skautus. “Pilėnų” mnto skautų vienetai eilę 
metų buvo laikomi pirmaujančiais ir 

stipriausiais Clevelando 5-jo distrikto 
vienetais. Tokius ryšius su BSA palaikė 
v.s. Vytautas J okubaitis. J is dalyvavo lietuvių 
skautų Tautinėse Stovyklose ir septyniose 
Pasaulinėse Skautų’ Jamboree stovyklose, 
kur visados pasireiškė kaip lietuvis.

Jis buvo apdovanotas BSA žymenimis - 
Šv.Jurgio, Sidabrinio Bebro, Vigil Honor, 

Sidabrinio Pelikano ir t.t. Taip pat jis palaikė 
ryšius su Amerikos skautėmis (GSA). Jam 
turėjo būti įteiktas Saint Ann Seton GSA 
žymuo Clevelando Šv.Jono katedroje. Deja, 

jis mirė savaitę prieš įteikimo iškilmes. Tą 
žymenį priėmė dukra Milda ir sūnus Linas.

Gyvenime brolis Vytautas visados ėjo 
savo pasirinktuoju skautybės keliu- Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Jis daugelį metų buvo 
kraujo davėjas Raudonajam Kryžiui. Kartą 
- sužinojęs, kad vienai sesei skautei širdies 
operacijos metu reikės kraujo transfuzijos, o 
jos šeima rūpinosi, kur rasti kraujo davėją, 
brolis Vytautas nekviečiamas ją aplankė ir 
nuramino: “Miela sese, aš pasirūpinsiu 
kraujo transfozija”. Dažnai duodamas kraują 
Raudonajam Kryžiui, brolis Vytautas buvo 
tapęs kraujo galionų davėju.

Mielas broli Vytautai, ilsėkis Visų Sielų' 
kapinių kalvoje, o mes ir toliau eisime 
Lietuvos keliu.

v.s.Gerardas Juškėnas
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PIRMOJI ŠIMTMEČIO STOVYKLA AUSTRALIJOJE

Visi kartu vėliavų aikštėje.

Tenai, kur žalias miškas...

Bronius Žalys

Sausio 11... Girdėjome, kad 
Waterfall,NSW, apylinkių miškeliuose - 
“Camp Coutts” stovyklavietėje ir šiemet 
sausio 8-16 d.d. kuriasi Sydnėjaus 
“Aušros” tunto stovykla. Neiškenčiame 
ir mes, senieji skautai, juk reikia pažiūrėti, 
kaip gi ten mūsų skautiškasis jaunimėlis 
kuriasi, kaip stovyklauja?.. Tad 
antradienio popietės metu, susėdę į 
Vytauto V. niekad nepailstantį holden’ą, 
nei nepamatėme, kaip atsidūrėme 
stovykloje.

Neužilgo mus, senus skautininkus, 
pasitiko stovyklos viršininkė ps.Daina 
Šliterytė ir jos globojami apsukome ratą 
apie išsistačiusią stovyklą, bebaigiančią 
puoštis po savo rajonėlius ir aplink 
palapines. O papuošalų čia netrūksta - ir 
akmenukų įvairiausių, ir kankorėžių, ir 
eukaliptų - tik imk ir dėstyk apie 
palapines gražiausius ornamentus. Tuo 
tarpu vyresni broliai-sesės prie atskirų 
pastovyklių jau spėjo pastatyti 
monumentalius vartus.

Stovyklos sąrašuose - apie 80 sesių ir 
brolių. Nuo jauniausių aguonyčių ir 
gintarėlių, iki prityrusių skautų vyčių ir 
emergingų vyr. skaučių. Jie visi įsikūrę 

erdviose palapinėse po tris, po keturis. 
Visų palapinių gyventojai pasivadinę 
įvairiausiais, juos imponuojančiais 
vardais. Čia ir Gėlytės, Gyvatės, Jaučiai, 
Katytės, Titanai, Kengūros, Rūtelės, o 
viena brolių palapinė pasirinko Vėžių 
urvo vardą...

Valgomajame ir drauge užsiėmimų 
patalpoje, kur susirenkama esant blogam 
orui, sienos išpuoštos įvairiais tautiniais 
ornamentais, iškabintais jaunųjų rašto 
darbais — skautų įstatais, įsakymais, deja 
, anglų kalba, nes jaunesnioji karta 
lietuviškai nebeįkerta!... Ir patys jaunieji 
stovyklautojai, nors ir labai lietuviškai 
nusiteikę, bet tik retai kuris kalba 
lietuviškai. Geroka stovyklaujančių dalis 
turi angliškas pavardes ir net vardus - j ie 
iš mišrių šeimų.

Iš iškabintų sąrašų susipažįstame ir su 
stovyklos vadovais. Be stovyklos 
viršininkės ps.Dainos Sliterytės, 
stovyklos štabas platus ir įvairus. 
Stovyklos adjutantės net dvi, tai Julytė 
Viržintaitė ir Daina Dičiūnaitė. Brolijos 
pastovyklės viršininkas s.v.Kajus 
Kazokas, Seserijos - vyr.sk.Virginija 
Coxaite. Kiti: paukštyčių vadovė 
vyr.sk.Audrutė Markowskei, vilkiukų - 
s.v.Jonas Lee, vyr. skaučių - ps. Kristina 
Rupšienė, skautų vyčių - s.v. Viktoras 

Šliteris (junj.) Programų instruktorės - 
v.s.Eglė Garrick ir s. Elena Erzikov, 
ūkvedys-s.v.v.sl.Raimundas Vingilis. Ir 
labai, labai svarbūs stovyklos darbuotojai 
- maitintojėliai - virėjai: ps.Viktoras 
Šliteris (senj.), s.v.v.sl.Antanas Laukaitis 
ir s.v. Mark William.

Pavakarys. Stovyklos vėliavų - lietuvių 
ir australų - nuleidimas. Komanduoja 
vyr.sk.psl. Julytė Viržintaitė. Vienu taku 
ateina sesių pastovyklės vienetai, kitu - 
brolių. Paskutiniai į aikštę įžygiuoja 
skautų vyčių “Geležinio Vilko” būrelio 
broliai, darbininkai - labai žvalus 
vienetas, šauniai atiduodąs pagarbą vyčių 
lazdomis! Adjutante priima pastovyklių 
raportus, vėliau raportuoja stovyklos 
viršininkei. Iš 80 sesių ir brolių krūtinių 
nuskamba Lietuvos himnas, 
nuleidžiamos vėliavos. Skelbiami 
pastovyklių susitvarkymo konkurso 
laimėtojai - jiems įteikiamos kuklutės 
dovanėlės.

Dar pora komandų ir tyliai skirstomasi 
į pastovyklės pasiruošti vakarienei, laužo 
programai. Deja mes turime vykti namo, 
nors ir esame vadovų kviečiami pasilikti, 
pasisvečiuoti, ypač, kad virėjai šįvakar esą 
iškepę skaniausią kugelį pasaulyje!

Sausio 15 rytas - kaip užsakytas!
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Danguje vienas kitas debesėlis, diena 
neperkarščiausia - stovyklauk, miško ir 
uolų glūdumoje ir džiaukis! Tokia 
nuotaika ir gyveno “Aušros” tunto 
stovyklautojai, ypač, kad šiandien 
praktiškai paskutinė stovyklos diena. 
Gėrėjomės ir mes, svečiai, linksmais 
stovyklautoj ų veideliais ir maišėmės j iems 
po kojų!... O tų svečių ir viešnių tą dieną 
stovykloje atsirado labai daug.

Svečiams tai ką - išeiginė diena, o 
vadovams ir skautams,-tems - didžiausių 
pasiruošimų diena. Visokiausi skautų 
patyrimo laipsnių ir specialybių 
egzaminai, pasiruošimas (žodžiams - 
neklausk, ypač kai daugumą jų reikia 
išmokti lietuviškai!

Stovykloje pavyzdinga tvarka ir švara. 
O jau valgykla taip išblizginta, 
išdekoruota, kad įėjęs į ją jautiesi kaip 
kokioje pilies rūmų salėje - visur 
viduramžius vaizduoją paveikslai, 
papuošalai, kirbinėmis palubėse ir ant 
sienų sukabinti kovos kirviai, kardai, 
ietys... Paklausus, ar čia karas vyko, ar 
Stovyklą kas puolė, paaiškėjo, kad užvakar 
tikrai čia vyko Žalgirio mūšis, o po to - 
susitaikius - viduramžiška puota. 
Vaisvandeniai upėmis tekėjo, virtuvės 
personalo paruošti skanumynai valgomi 
viduramžiškai be šakučių dingo tonomis 
buvusių kovotojų - lietuvaičių ir 
kryžiuočių skrandžiuose.

Žinoma, mums - stovyklos lankytojams 
- liko tik šauniai išpuošta salė, nes buvę 
istorinio mūšio kovotojai vėl buvo labai 
ramūs ir mandagūs broliai ir sesės 
stovyklautojai.

Pietų metu ne tik valgykloje, bet ir 
lauke dailiom eilėm išrikiuoti stalai ir 
suolai buvo apsėsti pietautojais - 
stovyklautojais, svečiais ir šiandien čia 
užplūdusiais į savo sueigą židiniečiais.

Nei nepamatėme, kaip atėjo laikas eiti 
į šeštadieninę maldos, susikaupimo 
valandėlę stovyklos koplyčion, žinoma, 
po grynu dangum, kurią vedė s.Elena 
Kiverytė-Erzikov. “...Neturim savo 
kunigo, bet stenkimės padėkoti Dievui 
už mums teikiamas gėrybes, gražiąją

'Aušros" tunto stovyklos vadovai: viršininkė ps.Daina Sliterytė, skaučių pastovyklės 
virš. vyr.sk.vslVirginija Coxaite, skautų pastovyklės virš. s.v.Kajus Kazokas ir 
adjutante vyr.sk.psl.Julija Viržintaitė.

Virėjai ir užsiėmimų vadovė.
Vyr. virėjas psViktoras Šliteris - "laisvalaikiu" jis yra Lietuvos Respublikos Garbės 
generalinis konsulas; vyr.virėjas s.v.v.sl. Antanas Laukaitis -"laisvalaikiu"- Lietuvos 
Olimpinio komiteto atašė Sydnėjaus Olimpijadai ir ps.fiI.Elena Erzikov- 
užsiėmimų vadovė.

gamtą, draugystę...” Savo sukurtas 
maldeles skaitė šiandien Įžodį duosią sesės 
ir broliai. Susikaupimo valandėlė 
užbaigta jauno brolio Manto (neseniai 
atvykusio iš Lietuvos) skaitoma stovyklos 
malda ir bendrai pagiedota giesme 
“Kažkas verkia, ar girdi?” bei sesės Elenos 
priminimu jauniesiems, duodantiems 
įžodį: “Visuomet atminkite, kad šiandien 

duodami įžodį, pasižadate tarnauti 
Dievui, tėvynei ir artimui ir, kad šis įžodis 
lydės jus visą gyvenimą!”

17 vai. - paskutinis stovyklos vėliavų 
nuleidimas. Aikštė pilnutėlė 
išsirikiavusių sesių ir brolių. Komanduoja 
psl.Julytė Viržintaitė. Įeina stovyklos 
viršininkė ps.Daina Šliterytė lydima 

pastovyklių vadovų - s.v.Kajaus Kazoko
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Sydnėjaus skautai vyčiai vėliavų nuleidimo metu.

Viduramžių pilyse nusikaltusius bausdavo gana žiauriai. Paukštytė Kazokaitė 
demonstruoja kaip atliekama bausmė.

ir v.si.Virginijos Coxaites. Skaitomi 
įsakymai. Įnešama tunto vėliava. Įeina 
visa eilė duodančių įžodį (jų apie 20) 
jaun.skautų,-čių ir skautų,-čių.

Iškilmės užbaigiamos vėliavų 
nuleidimu. Vienetai grįžta į savo 
pastovykles persirengti, nes tuojau bus 
vakarienė, o po to visų laukiama laužo 
programa.

Laužą vedė sesės Daina ir Julytė, o joms 
kartais talkininkavo ir jaunieji, čia jų 
pirmoj i praktika. O jau artistų- nuo pačių 
mažiausių iki vyr.skaučių, skautų vyčių 
bei židiniečių. Skambėjo dainos ir šūkiai, 
vaidinta, krėsti pokštai, žodžiu — 
linksmintasi kaip tik jauni žmonės moka 
linksmintis. Bet visa, kas gera - praeina. 
Taip praėjo ir ši “Aušros” tunto stovykla. 
Laužą užbaigėme tradicine “Ateina 
naktis”...

Pro medžių šakas šelmiškai šypsojosi 
mėnulis, kai mes skubėjome iš laužavietės 
— kas į palapines, kas į mašinas grįžti 
namo. .

Dalis Sydnėjaus skautų židiniečių 
vėliavų nuleidimo metu. Iš deš.: 
v.s.Bronius Žalys, ps.fil.Elena Jonaitienė, 
s.fil. Elena Kiverytė-Erzikov, ps.Milda 
Karpavičienė-Karp, Židinio kanclerė 
v.sl.Juta Šliterienė.
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"2000 JUBILIEJAUS STOVYKLA" BRAZILIJOJE

'Aušros" stovyklos nuotraukos j.v.sVytauto Vaitkaus.

“Palangos” vietininkijos “2000 
Jubiliejaus Stovykla” vyko sausio 15- 
23 dienomis Lituanikos sodyboje.

69 stovyklautojai pasiskirstė į 6 skiltis 
ir 6 šeimas. Vyr.sk.Julia Ūkai gražiai 
vadovavo iš anksto nustatytai ir 
paruoštai programai, o jos broliukas 
s.v.kand.Gustavo buvo stovyklos 
komendantas. Vyr.sk.Camila
Tarasevičiūtė Catanoce buvo slaugė, 
vyr.sk. Ana Beatriz Bendoraitytė vedė 
rankdarbių užsiėmimus, prit.sk.Marcos 
Ramacciato Duarte su 
prit.sk.kand.Danutės Braskauskaitės 
pagalba vadovavo mažiesiems.

Didelė prityrusių skautų grupė ir 
skautai vyčiai, kurių šioje stovykloje 
buvo net astuoni, įsirengė savo atskiras 
pastovykles. Po vakarinės stovykloje 
programos, jie prie savo mažų lauželių 
dar vakarodavo planuodami savo 
vienetų ateitį.

Stovyklos programoje buvo laiko 
žaidimams, varžyboms, poilsiui baseine. 
Kas vakarą vyko skirtingos programos, 
atskiri ir bendri laužai, šokiai, havajų 
vakaras su skaučių ypatingais 
apsirengimais, skautų degančiomis 

lazdomis, puoštais vaisiais ir sultimis. 
Vaišinomės pyragais ir saldumynais 
švęsdami net trejis gimtadienius. Tal
entų vakare, tarp visų pasirodymų, 
visus sužavėjo mažesnieji, paruošti 
Magdos Šinkūnienės ir vyr.sk.Reginos 
Prokopienės.

Stovyklos virtuvėje šeimininkavo 
Elizabeth Bertasso, Marija 
Garkauskienė ir Eugenija Greičienė. 
Vieną dieną stovyklautojai pietus 
gaminosi patys lauke, mūsų 
vadinamoje “Partizanų šventovėje”. 
Kitą dieną turėjome ir “feijoada” ir 
“churrasco” lauko valgykloje už kelio 
tarp pušų.

Savaitės viduryje 14-ka 
stovyklautojų davė prityrusio skauto 
įžodį. Į šventę atvažiavo tėveliai ir 
giminės.

Susimąstymo vakarą paruošė 
v.s.Eugenija Bacevičienė, Eliza 
Bertasso, Asta Braskauskienė, 
s.v.Klaudijus Kupstaitis ir ps.Jorge 
Prokopas. Pagrindinė tema - “Šeima 
ir jos svarba mūsų gyvenime”. 
Budėjimas — žodžiais, veiksmais — kaip 
skautas, draugas, sūnus, dukra, kaip 

žmogus, kaip Kristus sėjėjas. Pradedant 
pirmuoju atsiskyrimu nuo mamytės kai 
gimstame, visi sekantys atsiskyrimai yra 
skaudūs, nes visi pakeičia žmogaus 
gyvenimą. Taip mes vis keičiamės 
naujam gyvenimui, naujoms svajonėms 
ir projektams dalyvaudami Dievo Tėvo 
Kūrėjo plane žmonijai. Po vakarienės 
buvo tylos valandėlė ir tada 
nužygiavome prie ežerėlio, kur 
kiekvienas uždegė savo žvakelę ir 
pagalvojo apie vieną ar du labai 
mylimus asmenis su kuriais jau amžinai 
išsiskyrė. Dauguma sesių ir brolių 
prisiminė savo senelius. Prit.sk.Caio 
Bertasso nuleido į vandenį keturias 
žvakutes prisiminti mirusius mūsų 
skautus: Oktavijų Rutkauską 
Machado, Lidiją Didžiulytę Trevisan, 
Vituką Baranauską ir Julijų Žemaitį. 
Žvakutėms ežere plaukiant, ps.Jurgis 
Prokopas grojo "Ateina naktis”. Tyloje 
grįžome į stovyklą.

Sekmadienį Lituanikos sodyboje 
stovyklą baigėme šv. Mišiomis.

v.s.Eugenija Bacevičienė
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Skautai vyčiai: iš k.: Paulius 
Butrimavičius, Leonardo 
Suzano, Klaudijus Kupstaitis, 
Marcio Jodoi, Marius 
Šinkūnas, Tomas 
Butrimavičius, Eduardas 
Greičius ir Jorge Prokopas.
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SUKAKTUVINIŲ METŲ PRADŽIA DETROITE
Kaziuko mugė

Saulėtą ir šiltą kovo 5 dienos rytą, 
Dievo Apvaizdos kultūros centre 
susirinko Detroito apylinkės lietuviai į 
“Gabijos” ir “Baltijos” skaučių ir skautų 
tuntų ruošiamą Kaziuko mugę. Buvo 
daug seniau matytų, ir naujų veidų.

10:30 vai. ryto prasidėjo šv.Kazimiero 
šventės Mišios. Organizacijų vėliavos, jų 
tarpe ir skautų, vedė procesiją į bažnyčią. 
Jas sekė gražiai unifbnnuoti tuntų sesės ir 
broliai. Sv. Mišias tuntai užprašė neseniai 
mirusio buvusio “Baltijos” tunto 
tuntininko Vlado Paužos prisiminimui.

Pilni darbelių ir įvairiausių prekių stalai 
laukė iš bažnyčios ateinančių į didžiąją 
salę. Kaziuko mugės atidarymui 
vadovavo tuntininkas s.Paulius Jankus. 
Pasveikinęs visus taip gausiai 
susirinkusius, oficialiai mugę atidaryti - 
perkirpti kaspiną - pakvietė jauniausią 
paukštytę Moniką Rudytę ir jauniausią 
vilkiuką Miką Giedraitį.

Mugės metu salė buvo pilna skanių 
kvapų ir malonių garsų. Virtuvėje 
pardavinėjo cepelinus ir kugelį, kuriuos 
paruošė šeimininkės Onutė Abarienė ir 
Lėlė Viskantienė su talkininkėmis. 
Liepsnelių ir Giliukų mamytės siūlė 
skanius kepsnius ir kavutę. Pas paukštytes 
- tradiciniai širdelių sausainiai, išpuošti 
saldžiomis gėlytėmis, kiškučiais ir kitais 
pagražinimais. Vaikučius viliojo loterijos 
ir žaidimai. Suaugę pirko gintarus, 
kvepiančius muilus ir įvairius 
rankdarbius. Didžioji Velykų loterija 
viliojo visus savo turtingais krepšiais, 
kumpiu ir vaikų velykiniu krepšeliu. 
Dėkojame L.S.Anužių, M.A.Duobų, 
R.K.Giedraičių, R.K.Karvelių, 
V.P.Norkevičių ir R.G.Puškorių 
šeimoms už j ų duosnias aukas Šiai loterijai.

“Gabijos” ir Baltijos” tuntų sesėms ir 
broliams šie metai yra ypatingi 
švenčiame 50 metų veiklos sukaktį. Ačiū

visiems, kurie, dalyvaudami Kaziuko

mugėje, prisidėjo prie sėkmingos 
sukaktuvinių metų pradžios. Kviečiame 
visus sueiti ir vėl, sekmadienį, birželio 11 
dieną, kai švęsime tuntų 50-tąjį 
gimtadienį.

T-kas Paulius Jankus atidaro Kaziuko 
mugę Detroite. Monika Rudytė 
pasiruošusi perkirpti kaspiną.

Prie loterijos Svaja Mikulionytė, 
d-kė s.Alma Sventickienė ir Alana Zomboraitė.
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Visiems linksma Kaziuko mugėje. Monika 
Mikulionytė, Julius Kapeniak, Rima 
Ciedraitytė ir Mikas Giedraitis.

Kaip pasisekei1 Gytis Mikulionis 
skaičiuoja pinigus.

14
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Golfo "turnyre" Paulius Jankus ir Linas Kasputis.

Velykinę loteriją veda Povilas 
Norkevičius ir Kastytis 
Karvelis. Laimingą bilietą 
ištraukė Giedrė Laurinaitytė.
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KAZIUKO MUGĖ

LOS ANGELES

Negaliu šį kartą rašyti, kad siunčiu linkėjimus iš saulėtos Kalifornijos, nes čia 
gamta irgi kartais susimaišo ... Per vasarą Los Angeles negauna nei lašo vandens, o 
kovo 5 d., kada vyko mūsų Kaziuko mugė, lietus pylė kaip iš kibiro. Vanduo bėgo 
upeliais. Bet, ačiū Dievui, viskas praėjo gana gerai, visi tilpome šv. Kazimiero 
parapijos salėse, nors už sienų verkė dangus.

Bažnyčioje buvo iškilmingos pamaldos. Skautai ir skautės patarnavo Mišiose, 
skaitė skaitymus ir tikinčiųjų maldas, nešė aukas kartu su lituanistinės mokyklos 
mokiniais.

Ramiojo Vandenyno rajono skautininkų,-kių Ramovės turtingą stalą vis padeda 
paruošti J.Čekanauskienė, D.Čekanauskaitė, B.Gricienė, J.Rukšėnienė, 
A.Svarcienė, A.Uldukienė. Mugėje prie stalo dirbo broliai E.Vilkas, J.Venckus, 
K.Pažemėnas ir V.Koklys, sesės O.Keblienė, V.Bruožienė, Ramovės seniūnė 
A.Pažiūrienė. Turėjome “velykų bobučių” dažytų ant medinių šaukštų, džiovintais 
vaisiais papuoštų lietuviškų sūrių (sesės Alfos specialybė), baravykų, voveruškų, 

Mes - "Saulutės!" Monika Siliūnaitė, d- 
kė ps. Rasa Ramanauskienė, Diana 
Ramanauskaitė, Regina Ramanauskaitė, 
Alena Pranckevičiutė, Alicija Viktoraitė, 
Rasa Milo ir Rima Lintakaitė.

spurgų, duonos, mediniu bei keramikos margučių ir kt.

v.s.Alfa Pažiūrienė

CHICAGO

Prašom skautų vyriausybę, 
Ir lietuvių vadovybę, 
Prašom mamą, prašom tėtį 
Mūsų mugę apžiūrėti.

Turim kryžių ir koplyčių, 
Lietuvaičių, pagalvyčių.
Cepelinai rūsy kvepia, 
Broliai tortus naktį kepė!

Chicagos skautų mugei prieš 31 metus parašyti sesės Ritos F. žodžiai tiko ir šiai - 
pirmai naujo šimtmečio Kaziuko mugei Jaunimo centre.

Mugės atidarymas šiais metais teko skautų “Lituanicos” tuntui. LR konsulus, LSS 
vadovus ir kitus kviestinius svečius pasitiko tuntininkas ps.fil.Ričardas Chiapetta, 
j.s.dr.Marius Naris tarė žodį, o mugės kaspinus perkirpo Chicagos tuntų atstovai Aušra 
Pumputytė, Darius Aleksiūnas ir Aušra Brooks. Mugės komendantas - ps.fil.Jonas
Variakojis.

Labai smagu buvo stebėti ilgų, dailių rikiuočių priekyje stovinčius vadovus. Jie ir jos 
prieš 20'30 metų tose pačiose eilėse garsiai (kaip ir jų skautai dabar) šaukė savo tuntų 
šūkius, nekantriai laukė kol praeis vadovybės paradas ir tada galės bėgti prie loterijų, į 
žaidimų kambarius, ar nustatytas kiekvienai draugovei pareigas...
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KAZIUKO M UGE 
CHICAGO

Spitrytė, Sandra Badaraitė, Audra Miliūnaitė.
s. Dana Gierštikienė su "Kazytėmis"

Linksma būti drauge, linksma būti ūdryte! 
Viktutė Petrauskaitė ir Krista Brakauskaitė.

Prie "Nerijos" t. prekystalio ps.Danutė Navickas.
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*.W, *4 W *<

Chicagos skautininkių d-vės kavinę paruošė v.s.Danutė 
Eidukienė, Regina Vaitkevičienė, s.Ieva Paulauskienė, 
v.s.Zuzana Juškevičienė ir v.s. Halina Moliejienė.

Jaunimo centre tarp muziejaus eksponatų 
pyragaičius parduoda Aleksytė Stalionytė, 
vyr. sk. Laura Danytė ir Audra Adomėnaitė.

Fil.Cina Mačiulienė kabina riestainius.

KAZICKO
MUGĖ

©

CHICAGO
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Ramiojo Vandenyno Rajone

SVEIKINAME AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO GARBĖS NARIUS 
v.s.fil.Mykolą Naujokaitį ir v.s.fil.Eugenijų Vilką

a.a.Vysk. Vincentas Padolskis pogrindyje buvo Lietuvių Skautų Brolijos globėjas, jo Eks. yra pasakęs: “Jūsų Šukiai, brangus 
jaunime, yra gražiausi iš gražiausių: Dievui, Tėvynei ir Artimui. Jie apima visą žmogaus gyvenimą ir visas to gyvenimo sritis.”

Jūs abu, mieli broliai skautininkai, pilnai vykdėte skautų įžodį. Jūs esate mums pavyzdys ir švyturiai Ramiojo Vandenyno 
Rajone, jūs nušvietėte mūsų skautiškos veiklos kelius.

JUMS NUOŠIRDUS SKAUTIŠKAS AČIŪ!

Tegu Viešpaties palaima lydi Jūsų tolimesniuosius gyvenimo žingsnius.
Mintimis ir skautiška širdimi esame su Jumis visada.

Budėkime!

v.s.Alfonsa Budriūnaitė - Pažiūrienė
Skautininkų,-kių Ramovės Seniūnė

(Ramovė Jūsų vardu aukoja$50.00 Vydūno Fondui ir $50.00 Jėzuitų gimn. skautams Lietuvoje per brolį v.s.kun.A.Saulaitį,SJ)

1999 m. gruodžio 5 d., Los Angeles, Kalifornija

Ramiojo vandenyno rajono sueigoje 1999.XII.5. v.s.lrena Vilkienė (šalia - jos anūkėlė), v.s.Eugenijus 
Vilkas, v.s.Mykolas Naujokaitis ir v.s.Alfa Pažiūrienė. v.s.A.Pažiūrienės nuotr.
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"LAISVES VARPO" 
VIETININKUOS 
KŪČIOS

Tarp Padėkos dienos ir Kūčių, visus 
paliečia Kalėdinė nuotaika. 
Philadelphijos “Laisvės Varpo” 
vietininkijos ruoštos tradicinės skautų 
Kūčios sutraukė virš 150 svečių - 
nepaprastas rezultatas!

Gruodžio 12 d., po šv.Mišių 
šv.Adriejaus bažnyčioje skautų šeimos ir 
draugai susirinko parapijos salėje. 
Mons.Peck pasveikinęs svečius sukalbėjo 
maldą, o klebonas Petras Burkauskas 
pašventino valgius. Kūčias pradėjo 
jaunesnieji skautai pakviesdami visus 
susikaupti, o skautės uždegė ant stalų 
žvakes. Maisto - begalybė. Buvo žuvies 
patiekalų, salotų, mišrainių, šližikų- 
kūčiukų, kisieliaus... viskas buvo taip 
skanu, kad nedaug kas liko. (O kas liko, 
skautai paaukojo benamių prieglaudai.)

Bet dar ne viskas! Ypatingai malonu 
buvo šiais metais išgirsti Philadelphijos 
Kanklininkių Grupę, kuri pagrojo 
keletą lietuviškų dainų ir Kalėdinių 
giesmių. Labai džiaugiamės, kad mūsų 
tarpe yra jaunų kanklininkių ansamblis 
(dauguma iš jų skautės), kurios aukoja 
savo laiką mokytis ir groti kanklėmis.

Ansamblį sudaro: 
Adria
Bagdonavičiūtė, 
Rūta
Bagdonavičiūtė, 
Daina Maciūnaitė, 
Lina Maciūnaitė, 
Gaja Stirbytė ir 
Vilija Viliamaitė. 
Vadovai - dr.Juozas 
Kasinskas ir Brigita 
Kasinskienė.

“Laisvės Varpo” 
vietininkė s.Laima
Bagdonavičienė nuoširdžiai padėkojo 
visiems Kūčių dalyviams. Taip pat ji 
pranešė, kad 2000 metų gerasis darbelis 
bus našlaičio Lietuvoje globa - 
paaukosime lėšas našlaičio maistui, 
drabužiams ir t.t.

Vyr.skautė sl.Dalia Mironaitė 
perskaitė eilėraštį “Dėkojame”. 
Akordeonistei Lynn Cox ir gitaristui 
Ed Kamarauskui pritariant, visi dalyviai 
giedojo Kalėdų giesmes. Kūčias 
baigėme daina “Lietuva brangi” ir 
“Ateina naktis”.

Kalėdinį džiaugsmą Philadelphijos 
lietuviai skautai su visuomene dalijasi 
jau virš 30 metų. Ačiū visiems.

(Iš “Švilpukas”)

Gera būti kartu prie Kūčių stalo.
Adria Bagdonavičiūtė, Laura Šalčiūnaitė 
ir Laima Surdėnaitė.

"ŠVILPUKAS"

Sesė Danutė Surdėnienė atsiuntė 
redakcijai "Laisvės Varpo" 
vietininkijos Ph i I adei ph i joje, 
laikraštėlį "Švilpukas". Šituo 
džiaugsmu dalinamės su visais 
"Skautų Aido" skaitytojais.

Sesės Danutės laiške skaitome, kad 
"Švilpuką" sumanė ir redaguoja 
vyr.skautė sl.Dalia Mironaitė. Šiuo 
metu tai gal vienintelis LSS vieneto 
laikraštėlis! Keturiuose puslapiuose 
(2000 - žiema/pavasaris) rašoma apie 
praėjusias Kūčias, šv. Jurgį, dailiai 
išspausdinta daina "Norėčiau aš 
keliauti", skautiški patarimai, 
galvosūkis, skautamokslis, sueigų 
kalendorius. Viskas labai gražiai, 
skoningai atlikta.

Nuoširdus skautiškas VALIO! sesei 
Daliai Mironaitei ir "Laisvės Varpo" 
vietininkijai.

"Laisvės Varpo" vietininkijos skautai7tės 
ir vadovai Kūčiose.
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Sydnėjaus skautų Židinio nariai savo sueigoje 'Aušros" tunto stovykloje.

SYDNĖJAUS 
SKAUTŲ ŽIDINIO 
SUEIGA

Gedame Kalėdines giesmes. Vadovės iš k.: v-kė s.L.Bagdonavičienė, 
vyr.sk.si.D.Mironaitė ir A.Mironaitė.

Paskutinioji Sydnėjaus Skautų 
Židinio sueiga įvyko 2000 m. sausio 15 
d. “Aušros” tunto stovykloje, Camp 
Coutts, Waterfall,NSW.

Nors sueigos vieta daugeliui 
Sydnėjaus sesių-brolių gana tolima, bet 
į ją atskubėjo ko ne visi Židinio nariai, 
neskaitant svečių-viešnių.

Sueigą atidarė Židinio tėvūne 
v.s.Marina Cox, talkinama kanclerės 
v.si.Jutos Šliterienės. Neatvykus 
numatytam prelegentui, kurį sutrukdė 
kiti įsipareigojimai, ilgesniam pokalbiui 
vadovavo v.sijonas Zinkus, 
supažindindamas susirinkusius su prieš 
43 metus įsikūrusiu Židiniu bei jo 
veikla. Vėliau prieita ir prie tolimesnės 
vieneto veiklos aptarimo - norima 
peržiūrėti Židinio Statutą (tam sudaryta 
atskira grupė), tartasi dėl ateities 
veiklos.

Tai pirmoji Židinio sueiga 2000 
metais. Naujo tūkstantmečio pradžiai 
Židiniui sugiedota “Ilgiausių metų!”

Vėliau gera dalis židiniečių iki vakaro 
liko stovykloje, prisiminė jaunas 
dienas, dalyvavo stovyklos užbaigimo 
lauže.

Vyt. Siaurys
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"MIRGOS"
BŪRELIO SUEIGA

Vasario 5 d. susirinkome kartu su 
vyrais sesės Rūtos namuose pirmajai šio 
naujo šimtmečio sueigai. Skautininke 
Rūta į sueigą pakvietė keletą draugų bei 
pažįstamų ir visi kartu prisiminėme 
Lietuvą ir mintimis keliavome po 
tėviškės laukus.

Žiemos šaltis pasiliko už lango. 
Viduje degė židinys, klegėjo mūsų 
balsai ir juokas, kvepėjo lietuviškos 
dešros su kopūstais, kugeliu ir kitomis 
gėrybėmis.

Pagrindinis šios sueigos tikslas buvo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimas. Šį minėjimą vedė sesė 
Rūta. Ji mokytoja ir jau ilgus metus 
mokytojauja Čikagos lituanistinėje 
mokykloje, turi daug įdomios 
medžiagos ir gyvai ją perduoda. Sueigą 
pradėjome Maironio daina “Lietuva 
brangi”. Nors, būdami gimnazistai, šią 
dainą mokėmės, bet per eilę metų ir 
žilus plaukus didesnę dalį žodžių 
užmiršome. Sesė Rūta tai pramatė ir 
parūpino žodžius. Sudainavome visus 
septynis posmelius. Daina gerai 
skambėjo, nes svečių tarpe buvo gerų 
balsų.

Kad skaniai pavalgę neužsnūstume, 
vietoje paskaitos Rūta visus įtraukė į 
mūsų kalbos kilmės diskusijas, kurios 
buvo iliustruotos Indo-Europiečių 
Prokalbės diagrama ir 13 šimtmečio 
Baltų genčių žemėlapiu.

Iš Indo-Europiečių prokalbės kilo 
Baltų, Germanų, Slavų, bei kitų grupių 
prokalbės. Tarp 600-300 m. prieš 
Kristų, Baltų prokalbė skilo į Vakarų 
ir Rytų Baltų prokalbes. Iš Rytų Baltų 
prokalbės išsivystė Lietuvių ir Latvių 
kalbos.

Sesė Rūta visiems parūpino 
“Lietuvių Chartos” kopijas. Tai 
užsienyje esančių lietuvių gairės, čia 
iškeltas šeimos svarbumas, kalba, 
papročiai, lietuviškoji spauda, tautinis 

solidarumas. Kiekvienas lietuvis turėtų 
šią “Lietuvių Chartą” pakabinti 
kilnioje vietoje, kad ji nuolat primintų 
mūsų kilmę ir pareigas.

Baigiant, sesė Rūta perskaitė Jono 
Strielkūno eilėraštį “Lietuva”, ir mes 
visi dainavome “Gražiausios spal 
kurios žodžiai irgi buvo parūpinti.

Prie kavos ir saldumynų dar ilgai 
kalbėjomės: kaip gera susitikti, 
padraugauti, sutvirtinti skautiškumo 
ryšiais mūsų retėjančias gretas. Siame 
naujame tūkstantmetyje, kada 
kompiuteriai dažnai padaro žmogų 
vienišą, šis tėvynės ir draugų ryšys 
mums buvo ypatingai mielas. Ačiū 
sesei Rūtai už gražią sueigą, ačiū sesėms, 
jų vyrams ir svečiams už draugystę.

Sesė Rita

VASARIO 16 SUEIGA TORONTE
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” skautės ir skautai vasario 6 d. iškilmingai 

paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo - Vasario 16 ir Kovo 11 šventes.
Šv.Mišias Lietuvos Kankinių šventovėje laikė klebonas J.Staškevičius, patarnavo 

vilkiukai, aukas - tautinę vėliavėlę, lietuvišką rankšluostį, knygą, vyną ir duoną 
nešė skautai, skautės ir tuntininkai.

Iškilmingoje sueigoje buvo trumpas tuntininkų įvadas apie naujo tūkstantmečio 
pradžią ir brangiai atpirktą Lietuvos nepriklausomybę.

Perskaityti LSS ir LSB Vyr. Skautininkų įsakymai skelbiantys pakėlimus į 
skautininkų laipsnius. (Sąrašas buvo skelbtas “Skautų Aido” sausio-vasario mėn. 
nr.)

“Šatrijos” skaučių tunto įsakymus perskaitė ir įžodžiui vadovavo 
s.fil.N.Simonavičienė. Skautės įžodį davė: Sigita Bersėnaitė, Kasandra Douglas, 
Daina Kuraitė, Vaiva Kuraitė, Auksė Norkutė, Diva Paškauskaitė, Virginija 
Pečiulytė, Monika Punkrytė, Austina Tarvydaitė, Adriana Turczyn ir Viktorija 
Yčaitė.

Prityrusių skaučių įžodį davė: Ramunė Janušonytė, Aneta Krakowski, Viktorija 
Radžiūnaitė, Jūra Sondaitė ir Erika Yčaitė.

Jaunesniųjų skaučių įžodį davė Aurelija Saplytė ir Rasa Šiaučiūnaitė.
“Rambyno” skautų tunto įsakymus skaitė ir įžodžiui vadovavo sl.V.Ruslys.
Vilkiuko įžodį davė: Aras Repečka, Andrius Barakauskas, Matas Barakauskas, 

Jonas Sungaila, Povilas Grigutis, Lukas Tatarsky.
Vėliavos Žymeniu apdovanoti si.Andrius Rusinas ir Andrius Povilaitis.
Skautininkų,-kių įžodžiui vadovavo v.s.Danutė Keršienė. į skautininkų ir 

skautininkių ratą įnešus vėliavą buvo sukalbėta malda, pakartoti įstatai, sudainuota 
“Lietuva brangi”. V.s.M. Vasiliauskienė, v.s.G.Tarvydienė ir s.E.Simonavičienė 
apibūdino įžodžio pasižadėjimą, žaliuosius kaklaraiščius uždėjo rajono Atstovas ir 
Atstovė.

(Iš F.M. straipsnio “Drauge”)
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"ŠIRVINTOS-NEMUNO" TUNTAS 
HAMILTON

“Sirvintos-Nemuno” mišrus tuntas skaičiumi nedidelis, bet dar vis gyvuoja.
98-99-tieji veiklos metai buvo baigti tunto iškyla pavasarį, kurios metu 

jaunesniųjų skautų įžodį davė: P.Bartninkas, M.Lattazi ir A.Ptasinskas, skauto 
Įžodį - A.Panavas.

Trijų generacijų skautiškoji šeima Hamiltono "Širvintos-Nemuno" tunte: v.s.Aldona 
Pietrantonio su dukromis Lisa ir Laura, ir anūkėmis Margo, Caprice ir Cleo.

99-00 veiklos metai buvo pradėti, dėl 
susidėjusių nepalankių aplinkybių, gana 
vėlai rudenį tunto sueiga, kurią vedė 
tuntininkė ps.A.Vaičiūnienė. Sesė, 
išbuvusi tuntininkė 5 metus, tas 
pareigas neoficialiai perdavė 
pavaduotojai vyr.sk. Silvijai Stonkutei- 
Johnston. Sueigos metu jaunesniosios 
skautės Įžodį davė Cleo ir Caprice 
Sanmartin.

Nežiūrint artėjančių Kalėdų švenčių, 
dar buvo spėta surengti skautų Kūčias. 
Mamytės ir vadovės pagamino 
tradicinius Kūčių valgius, paukštytės 
gražiai papuošė eglutę, bendromis 

jėgomis buvo padengti ir eglišakiais bei 
žvakutėmis papuošti stalai. 
Susikaupimo valandėlę vedė

Atsakymai žaidimui
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ps.L.Mačytė, su Kūčių papročiais supažindino paukštytės, o progai pritaikytus 
skaitymus, eilėraščius atliko ps.Silvija Orto, sk. vytis Viktoras Remesat ir skautė 
Gabrielė Nekrašaitė. Mirusieji bei žuvusieji skautai buvo prisiminti ties tuščia 
kėde uždegant trispalves žvakes ir padedant paplotėlį. Klebonui J.Liaubai 
sukalbėjus maldą, pasidalinom paplotėliais ir sėdom prie Kūčių stalo. Po 
vakarienės, susėdus prie eglutės, pasirodė Kalėdų senelis su dovanomis, kurias, 
pasiklausęs kalėdinių giesmių ir dainų, išdalino. Išsiskirstėme pakilioje kalėdinėje 
nuotaikoje.

Numatyta kiekvieną mėnesį turėti tunto išvyką ar užsiėmimą, o kovo mėnuo 
skirtas pasiruošti Kaziuko mugei, kuri įvyks sekmadienį , balandžio 2 d. Deja 
kovo mėn. nepavyko gauti Jaunimo Centro patalpų. Atrodo esama svarbesnių 
parengimų.

D. B.
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TRUMPAI IŠ VISUR
Worcester, MA, Lietuvių Organizacijų 

Taryba suruošė Vasario 16 minėjimą. 
Pažymėtina, kad tos Tarybos pirmininku yra 
v.s.fil.Petras Molis, valdybos nariai — 
v.s.Romas Jakubauskas, v.s.Danutė 
Marcinkevičiūtė, v.s. Algis Glodas.

Clevelando LB apylinkės valdybos ir 
ALTo skyriaus ruoštame Vasario 16 
minėjime programai vadovavo s.Vilija 
Klimienė, gausioje programoje dalyvavo ir 
s. V irginijos J uodišiūtėS'Rubinski paruoštos 
kanklininkės.

Sao Paulo lietuvių Vasario 16 minėjimo 
programoje dalyvavo “Palangos” v-jos 
choras. Dirigavo vietininkė v.s.Eugenija 
Bacevičienė, pianinu akomponavo Tomas 
Butrimavičius, gitara grojo Marcos Lipas.

Kovo mėn. Illinois mmuose Chicagoje, 
moteni organizacijų parodoje, tarp 30-ties 
tautybių dalyvavo skautininkių ir 
vyr.skaučių draugovė “Sietuva”. Dailią 
lietuvišką parodėlę parnešė ir ten budėjo d- 
kė Irena Kirkuvienė, Aušrelė Sakalaitė ir 
Birutė Vindašienė.

Brazilijoje, Sao Paulo mieste leidžiamo 
“Mūsų Lietuva” laikraščio kovo 15 dienos 
laidos garbės leidėjai šv.Kazimiero šventės 
proga buvo skautų,-čių “Palangos” 
vietininkija.

ASS filisterių skyrius, vadovaujamas 
fil.Ramonos Kaveckaitės, kartu su Jaunimo 
centro Chicagoje administracija sumošė 
Vasario 16 minėjimą centre, o kovo 18 d. 
kartu su ateitininkais surengė gavėnios 
susikaupimo dieną Ateitininkų namuose 
Lemonte.

Fil.Nijolę Jasėnaitę-Pupienę, Lietuvių 
tautinių šokių instituto pirmininkę, 
Lietuvos Liaudies kultūros centras pakvietė 
dalyvauti kovo 31 d. Vilniuje vykstančioje 
konferencijoje. Sesės Pupienės pranešimo 
tema - “Lietuvių tautiniai šokiai Siaurės 
Amerikoje nuo 1925 iki 2000 metų”.

Kovo 19 d. Washingtono vyr.sk.- 
skautininkių Židinys suruošė poeto 
Maironio popietę Lietuvos ambasadoje. 
Prelegentė buvo V.Paplauskienė iš Kauno, 
Maironio dainas dainavo R.Razanauskas ir

Vasario 16 minėjime Sao Paulo, dainuoja "Palangos" v. skautai. Diriguoja 
v.s.E.Bacevičienė, prie pianino Tomas Butrimavičius, gitara groja Markus Lipas.

"Palangos" vietininkija iš bažnyčios žengia į salę Vasario 16 minėjimui Brazilijoje.

židinietė sesė Nerija Kasparienė. Programai 
vadovavo židinio pirm, v.s.fil.Meilė 
Mickienė.

Ilgamečio LSS dvasios vadovo 
v.s.fil.Juozo Vaišnio, SJ, redaguojamas 
“Laiškai Lietuviams” žurnalas Chicagoje, 
balandžio 2 d. šventė 50-ties metų jubiliejų. 
Šventei rengti komiteto pirmininkė - 
v.s.Albina Ramanauskienė, kitos narės - 
sesės v.s.Marytė Utz, s.fil.Ramunė Lukienė. 
Programos vedėja v.s.Nijolė LJžubalienė. 
Sv.Mišių metu giedojo s.fil.Vilija Kerelytė.

Fil. Rimantas Dirvonis, ilgus metus 
vadovaujantis Chicagos Akademinio 
sporto klubui “Lituanica”, su jaunaisiais 

krepšininkais balandžio mėn. išvyko į 
Lietuvą rungtynėms tarp savųjų.

Kovo 28 d. buvo išleistas LSS Tarybos 
pirmininkės aplinkraštis Nr.l.

Vydūno Fondo skelbtas V.Jonuškaitės 
Zaunienės vardo konkursas Lietuvos 
Muzikos akademijoje, Vilniuje, buvo 
sėkmingai baigtas koncertu ir 1000 dol. 
premijos įteikimu laimėtojai Aušrai 
Liutkutei.

Balandžio 1 d. “Seklyčioje”, Chicagoje, 
Vydūno Fondo valdyba surengė pietus, 
kurių metu VF Lietuvoje įgaliotinis 
fil.Edmundas Kulikauskas parodė koncerto 
vaizdajuostę.
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Skautai Lietuvoje

TELŠIŲ SKAUTŲ ŠVENTĖ PAVANDENĖJE
Telšių skautai Pavandenėje surengė tradicinę šventę skirtą Vasario 16 

paminėjimui. Jon sugužėjo apie 120 skautų ir kandidatų iš Klaipėdos, Kūlupėnų, 
Kalnalio, Mažeikių, Alsėdžių, Luokės, Pavandenės ir Telšių.

Po iškilmingos šventinės rikiuotės ir pietų, dalyviai ruošėsi žaidimui, skirtam 
vietovės pažinimui. Senos legendos byloja, esą Moteraičio piliakalnyje paslėptas 
lobis. J į surasti pabandė ir skautai. Visi susiskirstė į 5-kias komandas ir, vedini savo 
vadų, patraukė link padavimais ir legendomis apipinto piliakalnio. Nors “lobis” 
buvo gerai paslėptas, tačiau jo slaptavietę vienos komandos žaidėjai išsiaiškino ir 
pasidalijo rastus “turtus”.

Vėliau ant Sklepkalnio vyko naujų narių priėmimas. Buvo džiugu, kad 
Telšių skautų gretas papildė 4 sesės ir 7 broliai iškilmingai įžodžio metu pasižadėję 
stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Pasibaigus įžodžio davimo ceremonijai ir sugrįžus į mokyklos salę, skautai 
turėjo progą daugiau sužinoti apie Pavandenę ir jos apylinkes. Apie tai mielai sutiko 
papasakoti pavandeniškė, buvusi mokytoja Irena Lotužytė. Vėliau sesė Renata 
vedė šaunią vakaronę, kurios metu šventės dalyviai prisiminė lietuvių liaudies dainas 
bei žaidimus. Linksmavakarį pabaigę vakaro malda, visi skirstėsi nakties poilsiui.

Sekmadienio ryte žvalūs ir pailsėję skautai dalyvavo šv.Mišiose, kurias aukojo 
kun.Vilius Viktoravičius ir Pavandenės klebonas Vincentas Pučinskas. Po šv.Mišių 
parėję į mokyklą, pabaigę tvarkytis ir sulaukę autobuso, visi linksmi, pilni įspūdžių 
ir geros nuotaikos, išvažiavom į Telšius.

Labai džiugu, kad vis atsiranda žmonių, kurie supranta ir palaiko jaunus 
žmones, jų norą tapti geresniais ir siekti gyvenime kilnesnių tikslų. Visų vadovų 
vardu dėkojame Pavandenės vid. mokyklos direktorei E.Macienei, pavaduotojai 
V.Jankauskienei, klebonui kun. V.Pučinskui, L Lotužytei, daug mums talkinusiai 
sesei Renatai, mūsų seniems bičiuliams iš Luokės etnografinio ansamblio “Šatrija" 

bei tiems, kurie nors maža dalele prisidėjo, kad šita šventė būtų graži.

Žemuogėlė

Žemuogėle tu graži, 
Ką gi tu dabar veiki?
Gal tu miegi ir sapnuoji, 
Gal miegodama dainuoji?

O gal žemuogių sapnai, 
Ne tokie, kaip tu manai? 
Gal jie skirias nuo visų 
Mūsų esančių sapnų?

O gal jos ir nesapnuoja?
Ir nemiega gal visai?
Jos tik sirpsta, raudonuoja 
Ir puikuojasi tiktai!

Evilė Jankevičiūtė
10 klasė, Kaunas

Sesė Jovita
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SKAUTAI PASAULYJE

PASAULIO skautų vyčių 11-tame 
sąskrydyje Meksikoje liepos 11-24 d. 
dalyvaus apie 5000. Stovykla vyks netoli 
Teotihuacan pyramidžių. 12-tasis 
sąskrydis bus 2004 m. Taiwane. Daugiau 
žinių: www.moot2000.org.mx

MONGOLIJOJE Australijos, 
Prancūzijos ir Šveicarijos skautai keliauja 
po kaimus, veždami “sveikatingumo 
kaimą” - apie maitinimąsi, sveikatą, 
mankštą, jodo reikalingumą ir kt.

PASAULIO skautų fondas 2000 m. 
skiria vieną milijoną dolerių skautiškiems 
projektams. Fondas jau pasiekė 31 mln. 
dolerių.

EGIPTE skautų tarptautinis centras 
atšventė 10 m. sukaktį. Kaire 
konferencijų centras suburia skautus ir 
kitas organizacijas.

MOROKO tarptautinė skautų 
stovykla pernai sužinojusi, kad mirė 
krašto karalius, surengė tarpreliginę 
maldos valandėlę su 700-tais jaunimo iš 
septynių šalių.

EUROPOS jaunimo forumo valdyba 
posėdžiavo Šveicarijos skautų globoje. 
Skautų sąjūdis ieško būdų 
bendradarbiauti su kitomis 
organizacijomis, nes gyvenimiški 
projektai sėkmingiau vyksta, kai dirbama 
kartu.

GILWELLIO parke Europos ir 
Kanados skautų atstovai tarėsi apie 
skautaujančio jaunimo apsaugą nuo 
piktnaudojimo ir nelaimių.

UKRAINOJE vyko pirmas seminaras 
Eurazijos skautų vadovams - iš 
Azerbaidžano, Armėnijos, Baltarusijos, 
Gruzijos, Moldovos, Rusijos, Tadžikijos 
ir Ukrainos. Visuomenės bei 
bendruomenių vystymą aptarė, remiami 
Kanados, Danijos ir Japonijos skautų 
sąjungų.

||'"W0RLD SCOUT MOOT 
SCOUT MONDIAL
MEXICO 2000

MEKSIKOS pagrindinėje aikštėje 
skautai išdėstė milžinišką skautišką lelijėlę 
iš aliuminijaus skardinių. Tonos metalo 
padėjo sukelti lėšų UNICEF vajui.

RADIJO ir interneto džiamborė įvyko 
1999 spalio mėn. Tai buvo 39-asis 
metinis radijo mėgėjų ir trečiasis 
interneto skautiškas susitikimas.

INDIJOS skautai ir skautės pradėjo 
“Išvalykime pasaulį” projektąNew Delhi 
traukinio stotyje, paleisdami baltus 
balandžius ir spalvotus balionus. Vajumi 
jie stengiasi ugdyti švarą. Projektą remia 
Australijos valdžia.

SUDANO skautai įsijungė į pastangas 
kovoti su raupsų liga savo ir kituose 
kraštuose. Madagaskaro skautai padeda 
raupsuotiems įsijungti į visuomenę.

SKAUTŲ SĄJŪDYJE šiuo metu yra 
149 nariai, nes pernai WOSM 
(Pasaulinis Skautų Sąjūdis) nutraukė 
ryšius su trimis šalimis, kuriose skautai 
veikti nebegali - Centrinė Afrikos 
respublika, Irakas ir Sirija.

AS

PASAULINĖ
JAMBORE QUEBEKE

1999 m. gruodžio 27 d. - 2000 m. 
sausio 5 d. Kanados skautai Quebec’o 
provincijoje buvo suorganizavę Pasaulinę 
žiemos stovyklą. Suvažiavo virš 3000 
skautų nuo 14 iki 18 metų amžiaus.

Visi gyveno palapinėse. Oro pranešėjų 
buvo numatyta temperatūra 10 C - 12 
C, o tuo laiku buvo 25 C žemiau nulio. 
Palapines turėjo įzoliuoti ir apšildyti. 60 
skautų susirgo ir buvo paguldyti į 
ligoninę, bet greitai pasveiko. Daugeliui 
atvykus iš šiltų kraštų, neturinčių šiltų 
drabužių, ir pirmą kartą pamačius sniegą 
buvo nuostabu! Pirmoji naktis buvusi 
labai bloga sakė Yvas Darius iš Prancūzų 
Polynezijos. Net ir patys quebekieciai 
pirmąją naktį negalėjo miegoti, nes buvo 
per šalta.

Tokio masto žiemos stovykla buvo 
suruošta pasaulyje pirmą kartą. Vienas iš 
organizatorių sakė, kad stovykla buvo 
neužtektinai gerai suplanuota, bet 
pabrėžė, kad tai buvo gera praktika 
jauniems žmonėms pasimokyti kaip elgtis 
gyvenant šaltyje.

FM
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KAS YRA SUNKIAUSIA IR KAS MALONIAUSIA

Tėveliai - "ir prie svečio, ir prie pečiaus!"
Tomas Milo, s. Gintaras Aukštuolis, Virgilijus Rukuiža ir Donatas Si liūnas.

2000 m. Chicagos skautų Kaziuko 
mugėje keli skautų vadovai - tėveliai 
atsakė į klausimą “Kas yra sunkiausia ir 
kas maloniausia auginant skautišką 
šeimą?”

Štai ką jie galvoja -
j.b.Rimas Petrauskas - “sunku gerai 

lietuviškai kalbėti, o mums maloniausia, 
kad vaikai gali daryti tai ką mes darėm ir 
darom — skautauti”.

Tomas Milo, imdamas didkukulius iš 
puodo sako - “nieko nėra sunkaus”, nors 
prakaitas teka upeliu stovint mugės 
virtuvėje nuo pat ryto.

Donatas Siliūnas - “sunkiausia? - 
suspėti viską atlikti, o stovyklauti yra 
geriausia!”

Ps.Algiui Kazlauskui būna sunku “kai 
dygsta rageliai”, o džiaugsmas - “vaikams

Žaidimų kambary j.b.Algis Siliūnas su Antanuku.
Ps.Algis Kazlauskas klausosi apie naują projektą.

augant, įvairiomis progomis gauti iš jų 
parašytus gražius žodelius - tai yra tėvų 
įvertinimas vaikams suprantamu būdu, 
atpildas”.

j.b.Algis Siliūnas, gaudydamas savo 
sūnelį vilkiuką - “nieko nėra lengva, bet 
yra labai gera būti kartu”.

s.v.Romas Senkevičius - “turime per 
mažai laiko - tai sunkiausia, o 
maloniausia - matyti valkų veidus jiems 
ką nors naujo išmokus”.
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"Į STOVYKLĄ, Į STOVYKLĄ MES ŽYGIUOJAM SU DAINA!"

ESAME ATSARGUS
® Eidami įžygį nežinomoje, nelygioj, akmenuotoj 

vietoje, eikite kartu nors po tris skautus, kad 
vienam susižeidus, du galėtų padėti.

® Tankioje vietoje einant vienam paskui kitą 
(žąsele), nereikia eiti per arti, kad pirmojo 
palenkta šaka neužgautų sekančiam veido.

® Neliesk bičių ar širšių lizdų.

® Niekad nedėk savo rankų virš ar už kokio 
daikto, akmens, rąsto, uolos jei nematai kas ten 
yra.

® Prieš pjaunant ar kertant medžio šaką, 
pasitikrink ar kirvis, pjūklas yra aštrūs.

® Prieš rengiantis visada išpurtyk batus ir

drabužius - apsisaugosi nuo vabalų įkandimo.

Oro spėjimas pagal gamtos reiškinius
(Liaudies išmintis)

Vabalai vakare skraido prieš gerą orą.

Kai naktį lauke šilčiau nei miške - gražus oras bus ilgai.

Kregždės žemai skraido prieš lietų, aukštai prieš vėjuotą dieną

Žvirbliai dulkėse maudosi prieš lietų.

Jei rytą žolė sausa, naktį bus lietaus.

Jei ant klevo laptį matosi drėgmė, o prie lapo kotelio yra lašeliai 
- po 2-3 dienų prasidės lietus.

Jeigu ant ąžuolų daug gilių - žiemą bus šilta.

Jei skruzdėlės stato didelius skruzdėlynus - žiema bus ilga ir šalta.
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ILGIAUSIA VIRVĖ

Ant medžių ir krūmų prikabinama visokio ilgio 
virvučių. Davus ženklą, per 5 minutes kiekviena skiltis ar 
būrelis stengiasi surasti virvutes ir surišti kuriuo nors 
nustatytu mazgu į vieną vin'e^urios skilties bus ilgiausia

PRADEGINTI VIRVĘ
Neperaukštai ištiesiama virvė. Po ja 

kiekvienam būreliui paskirta vieta. Davus 
ženklą, būrelis turi surinkti tinkamų malkų, 
šakelių, sukrauti lauželį ir j į uždegti. Kuris būrelis

virvę greičiausiai pradegins.

Saugumas krante ir plaukiojant 
(Iš jv.s.B.Stundžios rašinio)

Lipant į valtį nuo krantinės ar tiltelio, visada statyti vieną koją į valties 
vidurį ii; rankomis prisilaikant bortų, įlipti. Niekad nešokti į valtį ir nelipti 
ką nors laikant rankose. Jei reikia įkelti variklį, pirma jis paguldomas ant 
tiltelio; tik įlipus į valtį, variklis uždedamas ant durkio (laivo užpakalinės 
dalies) ir pritvirtinamas, neužmirštant prijungti saugumo grandinės.

“Skruzdžių” skilties receptai

Iššaudyti kukurūzai (popcorn)
Ant keturkampio aliuminijaus gabalo 

uždėti 1 šaukštuką alyvos ir 1 šaukštuką 
kukurūzų. Aliuminijų sulenkti j maišiuką, 
surišti pačią viršūnėlę, paliekant vietos 
kukurūzams plėstis. Maišei] pririšti prie 
lazdelės ir uždėjus ant anglių kepti, vis 
pakratant.

Keptos bulvės su svogūnais
6 bulves supjaustyti skersai '/a inčo 

storumo riekutėmis. S> šaukštus sviesto 
ar margarino ištrinti su 1 pakeliu svogūnų 
sriubos miltelių. Užtepti ant bulvių 
riekučių. Riekutes sudėti atgal kaip bulvę, 
suvynioti kiekvieną]aliuminijaus popier] ir 
kepti ant anglių apie 40 minučių.

Prieš išplaukiant, reikia pasitikrinti orą ir kam nors pranešti, kur 
manoma plaukti ir kaip ilgai galvojama užtrukti. Fbsitikrinama, ar yra 
pakankamai skysto kuro, ar įgula ir svečiai žino, kur yra gelbėjimosi 
liemenės ir kaip jas užsidėti.

Valčiai apsivertus, patariama likti prie apsivertusios valties, nes valtis 
lengviau pastebima negu plaukiantis žmogus. Bet apsivertus šaltame 
vandenyje, kada galimybė sušalti yra didelė ir jokios pagalbos arti 
nematyti, geriau bandyti pasiekti krantą.

Burinei jolei apsivertus, patikrinti, ar ką nors buomas nepritrenkė, ar 
kuris iš įgulos nebuvo burėmis apvožtas. Bures nuleidus, bandoma - 
atsistojus ant skydo - jolę atvožti.

Plaukiant naktį, gera yra visiems turėti švilpukus ant kaklo, arba kokį 
šviesos ar elektroninį signalą. Naktį, ir esant stipriam vėjui, dirbantiems 
ant denio patartina užsidėti saugumo diržą.

Išbandyta...

V ienai stovyklai vadovės pagamino 10 
“medalių” - padabintam mediniam 
apskritime buvo išdeginti po vieną skautų 
įstatai.

Rytiniam vėliavų pakėlime "medalį” 
gaudavo vakar dienos pažangiausia skiltis.

Dvi dienas įstato medalį laimėjusi 
skiltis nutarė (teko išgirsti), kad “dirbsim 
smarkiai ir toliau, kol visos skilty turėsim 
po medalį”... Taip ir įvyko.

Dirbant, nepamirštama sena taisyklė: viena ranka sau, o antra - laivui!
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MŪSŲ JAUNIESIEMS 
PAUKŠTYTEI - ŪDRYTEI - 
BEBRIUKUI - VILKIUKUI
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LSS Tarybos Pirmija

Lietuviu Skautu Sąjungos Vadovybės biuletenis 1999 Nr. 27
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Not For Profit Corporation
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1999 m. gegužės 8 d..

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #9

LSS Tarybos Pirmijos (9) korespondenciniame slapto balsavimo posėdyje 
dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. fil. L Kiliulienė,
s. kun. Algimantas Žilinskas, v. s. fil. R. Penčylienė,
v. s. fil. A Sekas, s. fil. R Griškelis, v. s. fil. M. Mickienė, 
v. s. I. Markevičienė ir v.s. fil. S. Miknaitis.

Seserijos ir Garbės Ženklų Skyriui pristačius, LSS Tarybos Pirmijos 
pakeliami į vyresniškumo laipsnius sekančios vadovės ir vadovas:

Pakeltos į paskautininkės laipsnį:

vyr. sk. v. si. Ingrida Bublienė
vyr. sk. v. si. Teresė Majorovaitė 
vyr. sk. v. si. Zita Prasmutaitė

Pakeltas į vyresnio skautininko laipsnį:

s. Kęstas Pažemėnas

Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
Melbourne, Australia

Los Angeles, CA

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai

Budėkime!

v. s. B Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė

Skautija - 3
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

1999 m. birželio 19 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO
PROTO KO LAS #10

LSS Tarybos Pirmijos (10) korespondenciniame slapto balsavimo posėdyje 
dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. fil. L Kiliulienė,
s. kun. Algimantas Žilinskas, v. s. fil. Antanas Saulaitis, S. J.
v. s. fil. R Penčylienė, v. s. fil. A Sekas, s. fil. R Griškelis, ir 
v. s. I. Markevičienė

LSS Tarybos Pirmija patvirtino pristatytą Lietuviškosios Skautybės Fondo 
palūkanų paskirstymą.

Budėkime!

v. s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė

Skautija - 4
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

1999 m. spalio 21d. 
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS APLINKRAŠTIS

APLINKRAŠTIS NR 8

Sveikinu su naujais skautavimo metais, linkėdama visiems globoti 
lietuviška skautiška idėja rajonuose ir vienetuose. Jūsų įsipareigojimas 
vadovavime yra įvertintas sąjungoje.

SKAUTŲ AIDO PRANEŠIMAS

Skautų Aido ilgametis technikinis redaktorius ir paskutiniu laikų 
redaktorius išėjo į pensiją šiais metais vasaros metu. Birželio mėnesio 
Skautų Aidas buvo Jo paskutinis numeris. Skautų Aidas liko be 
redaktoriaus, technikinio redaktoriaus ir spaustuvės. Užtruko kelis 
mėnesius, bet Skatų Aido tęstinumas užtikrintas. Maloniai pranešu, kad 
Skautų Aido nauja administracija yra sekančiai

Redaktorė: v. s. Alė Namikienė
Technikinė Redaktorė: s. Renata Ramanauskaitė-Borucki 
Administratorė: v. s. Albina Ramanauskienė
Spaustuvė: D raugas

Dėl šių pasiketimų Jūsų namuose dar nepasirodė rugsėjo mėnesio 
Skautų Aido numeris. Naujoje administracijoje Skautų Aidas bus 
leidžiamas šešis kartus per metus (šeši numeriai). Greitu laiku gausite 
naujos redakcijos išleistą Skautų Aidą.

Visą medžiagą ir nuotraukas Skautų Aidui siunčiama sesei Alei 
Namikienei, 580 E. Park Avenue, Elmhurst, IL 60125. Prašau skatinkite 
vieneto vadovus informuoti apie savo veiklą sesei Alei Kaip žinome 
Skautų Aidas yra svarbus skautiškas leidinys kuris platinamas visiems 
nariams.

Širdingai dėkoju sesėms Alei, Renatai ir Albinai, kad sutiko pajimti šias 
svarbias pareigas nes užtikrino šio Lietuvių Skautų Sąjungos skautiško 
leidinio tęstinumą ateičiai Naujai administracijai linkiu daug sėkmės ir 
ištvermės redaguojant Skautų Aidą.

Broliui Vladui Vijeikiui širdingas skautiškas ačiū už ilgametį įdėtą darbą 
ir rūpesti Skautu Aidui LSS vardu linkiu daug laimės, sėkmės ir 
sveikatos ateityje.

Skautija - 5
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LSS VADOVYBĖS RINKIMAI

LSS Vadovybės Rinkimų Prezidiumas išsiuntė balsavimo lapus su 
kandidatų sąrašais. Prašau, kad Tarybos nariai skatintų seses ir brolius 
rajonuose/ vienetuose gausiai dalyvauti rinkimuose.

*♦ ****♦< •»« ♦

Nuoširdžiai sveikinu visus vienetus kurie šiais metais atšventė 50 metų 
skautavimo jubiliejų linkėdama daug ištvermės ateičiai

Taip pat ir nuoširdžiai sveikinu ASS švenčiant 75 metų Jubiliejų. 
Skatinu pilnomis jiegomis prisidėti prie aktyvaus vadovavimo sąjungoje.

Geriausi skautiški linkėjimai

BUDĖKIME!

//-S, 4/z/ZzA- Į^Jd^icuAAj 
v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Skautų Aido Redaktorė 
v.s. Ale Namikienė

Skautija - 6

Skautų Aido Administratorė 
v.s. Albina Ramanauskienė

Skautų Aido Technikinė Redaktorė 
s. Renata Ramanauskaitė-Borucki
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1999 m. gruodžio 6 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #11

LSS Tarybos Pirmijos (11) korespondenciniame balsavimo posėdyje 
dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. fil. L Kiliulienė,
s. kun. Algimantas Žilinskas, v. s. fil. Antanas Saulaitis, S. J.
v. s. fil. R Penčylienė, s. fil. R Griškelis, v. s. I. Markevičienė ir 
v. s. fil. Sigitas Miknaitis

LSS Tarybos Pirmija patvirtino s. Eleną Černienę, v. s. Česlovą Kiliulį 
v. s. fil. Petrą Molį ir s. fil. Julių Spakevičių Lietuviškosios Skaubybės 
Fondo valdyboje keturių (4) metų kadencijai nuo 2000.1.I iki 2003.12..31.

Balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai

Budėkime!

//.S rJcS/nrjjfiiUe.
v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Skautija -7

37



LIETUVIŲ SKAUTU SĄJUNGOS 
RAŠINIU KONKURSAS 

21-mojo ŠIMTMEČIO AUŠROJE

Lietuvių skautų sąjunga skelbia 1999 metų rašinių konkursą L.S.S. nariams ir narėms 
šiomis nurodytomis sąlygomis:

LAIKAS: Temos turi būti išsiųstos iki 2000m. sausio 29d. 
(pašto antspauda).

DALYVIAI - GRUPĖ A:
Jaunesnieji skautai ir skautės 
(vilkiukai, paukštytės,bebriukai,udrytės) 

arba
Jaunesniųjų skautų, skaučių draugovės

TEMA: “Mano gerasis darbelis 21-mame šimtmetyje”

Konkurso dalyvis, dalyvė arba draugovė, paruošia 
projektą, kur pristato savo pramatytą gerąjį darbeli siekiantį 
pagerinti žmogaus padėtį ar aplinką 21-mame Šimtmetyje. 
Projektas turi turėti aiškų įvadą kuris apibudintų gerojo darbelio 
tikslą. Projektas turi turėti planą kaip tas gerasis darbelis gali būti 
įgyvendintas. Projektas turi pristatyti gerojo darbelio pramatytas 
pasekmes. Projektas gali būti iliustruotas nuotraukomis ar 
piešiniais su atitinkamom antraštėm.

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

Draugovėms:
Draugovės projektas, “didelės knygos” formate, turi turėti 
nemažiau kaip 10 didelių lapų.

PREMIJOS: Pavieniai dalyviai:
I vieta 75 dol., II vieta 50 dol., III vieta 25 dol.

Draugovė: Pirma vieta 100 dol.

Skautija - 8
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DALYVIAI - GRUPE B:
Skautai, skautės, prityrę skautai, prityrusios 
skautės, skautai vyčiai, vyresnės skautės, juru 
skautai, jūrų skautės, budžiai ir gintarės 

arba
jų būreliai ar draugovės

TEMA: “Mano pareiga artimui 21-mame Šimtmetyje”

Konkurso dalyvis, dalyvė paruošia rašinį kuriame apibudina 
skauto, skautės pareigą artimui 21-mame šimtmetyje. Rašinyje 
turi aiškiai atsispindėti tikslas pagerinti žmogaus padėti 
dutūkstantmetyje.
Rašinys turi turėti aiškų įvadą, konkrečius pavyzdžius ir 
susidarytas išvadas. Jis gali būti iliustruotas nuotraukomis, 
piešiniais, iškarpomis su atitinkamomis antraštėmis.

REIKALAVIMAI: Pavieniems dalyviams:
Rankraštis turi būti netrumpesnis, kaip du rankraščio 
puslapiai (neįskaitant nuotraukų, iliustracijų, iškarpų).

Būreliams, draugovėms:
Rašinių rinkinys turi turėti nemažiau kaip 20 puslapių..

PREMIJOS: Pavieniai dalyviai:
Skautai, skautės ir kitos tokio pat amžiaus grupės
I vieta 100 dol., II vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

Prityrė skautai, prityrusios skautės: ir kitos tokio pat 
amžiaus grupės:
I vieta 100 dol., II vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

Skautai vyčiai, vyr. skautės ir kitos tokio pat amžiaus 
grupės:
I vieta 100 dol., II vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

Draugovė, būrelis:
Skautai, skautės bei kitos tokio pat amžiaus grupės: 
Pirma vieta 150 dol.

Prityrę skautai, prityrusios skautės bei kitos tokio pat 
amžiaus grupės: Pirma vieta 150 dol.

Skautai vyčiai, vyr. skautės bei kitos tokio pat amžiaus 
grupės: Pirma vieta 150 dol.

Skautija - 9
•'V •<
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PRISTATYMAS: Po rašiniu pasirašyti slapyvardžiu, pažymėti amžiaus 
grupę ir vieneto vardą bei vietovę. Į atskirą 
užklijuotą vokeli įdėti savo tikrą pavardę, vardą, 
adresą, telefono numeri, vieneto vardą, ir vietovę. 
Viską sudėti į voką ir su visa medžiaga išsiųsti šiuo 
adresu:

Laima Kiliulienė - L.S.S. Konkursas 
17 Tyler Road
Lexington, MA 02420

MECENATAS:

VERTINIMAS:

PASTABOS:

L.S.S. Tarybos pirmija, naudojanti prel. s. Juozo 
Prunskio Lietuvių Fonde paskirtos sumos palūkanas

Speciali komisija

Patartina, ypač mažiesiems, rašinius ruošti sueigos 
metu. Tuo būdu konkursas bus sueigos dalis, o ne 
kaip kažkoks pasalinis apsunkinimas.

įsijungimas į konkursą ir konkurso pasisekimas 
priklausys nuo vadovų ir vadovių tinkamo dėmesio ir 
naudos supratimo.

Dėl papildomos informacijos skambinkite Laimai Kiiiulienei (781) 861-1465.

Sėkmės rašyboje!

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmija

Skautija- 10
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA'

1999 m. gruodžio mėn. 
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS PRANEŠIMAS

LSS Vadovybės Rinkimai:

LSS Vadovybės rinkimai vygdomi pagal 1995 m. LSS Statuto/LSS Vadovybės 
Rinkimų Nuostatus ir bus užbaigti prieš metų pabaiga, nors ir reikėjo pratęsti 
registracijos terminą. Yra kiekvieno nario pareiga dalyvauti rinkimuose - 
balsuoti, kandidatuoti, išreikšti savo nuomone ar siūlyti LSS Tarybai 
pakeitimus liečiant sąjungos veikla. LSS vadovybė yra įpreigota rinkimuose 
pateikti trijų metų veiklos pranešimus, o Kontrolės Komisija privalo paskelbti 
sk. vienetų ir įvairių sk. kasų finansines apyskaitas.

Didelė padėka LSS Vadovybės Prezidiumui, ypač pirmininkei v.s. fil. Lilei 
Milukienei už rinkimų pravedimą

LSS Tarybos veikla:

Akivaizdiniame posėdyje 99/ 10/ 18-9 Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, IL 
Taryba aptarė (1) LSS rinkimuose balsuotojų nuomones; (2) sąjungos veiklą 
(3) VIII Tautinę Stovyklą (3) bendravimą su Lietuvos skautais. Šiais metais 
liepos mėn. 25 čL Lietuvos Skautiją priėmė į Pasaulinę Skautų Organizaciją 
(WOSM) ii' LSS Taryba nutarė pripažinti Lietuvos Skautiją kaipo pagrindinę 
skautų organizaciją Lietuvoje.

Šioje kadencijoje įvyko vienas korespondencinis posėdis ir vienas akivaizdinis 
posėdis. Išsiųsta aštuoni aplinkraščiai ir numatytas dar vienas paskutinis 
apyskaitos aplinkraštis. Kita LSS veikla nurodoma Pirmijos ir VIII Tautinės 
Stovyklos aprašymuose.

Pirmijos veikla:

Įvyko 17 Pirmijos posėdžių (12 koresp., 5 akivaizd posėdžiai) ii' keli telefoniniai 
pasitarimai. VIII Tautinės Stovyklos ruošimui buvo sušauktas vienas vadovų 
suvažiavimas š. m. gegužės men. Treasure Valley, Paxton, MA ir daugybė 
pasitarimų.
Sudaryta dvi komisijos: "Archyvo ir Muziejaus" ir "Rinkimų"komisijos. 
50-metų skautavimo ženkliukas įteiktas 35 Sąjungos nariams.
Pakelti į vyresniškumo laipsnį į vyresnio-ės skautininko-ės ( 8); į skautininko- 
ės (26); į paskautininko-ės (43). Apdovanoti: Lelijos ordinu (10); Padėkos 
ordinu (17); ir Geležinio Vilko ordinu (7) - j.v.s Dalia Sruogaitė (Čikaga), j.v.s. 
Marija Vasiliauskienė, v.s. fil. Vladas Morkūnas, v.s. Danutė Keršienė, v.s.
Feliksas Mockus (Kanada), Kun. v.s. Pranas Dauknys ir v.s. Danutė Lynikienė 
(Australija).

Skautija - 11
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Sąjungai atstovavau ir aplankiau: Kanados Rajono "Romuvos" 35-metų 
jubiliejų; Jūrų Skautų "Puota juros dugne" Čikagoje; Kanados Rajono 50 metų 
skautavimo sukaktį Čikagos Skautijos suruoštą 80 metų skautiškos veiklos 
šventę; Skautų Aido 75 metų jubiliejaus minėjimą Pietų Amerikos Brazilijos 
"Palangos" 25 metų skautavimo jubiliejų stovykloje; Atlanto Rajono stovyklas ir 
Kaziuko Muges. Su kitataučiais skautais ryšius palaikome įvairomis progomis. 
Ryšiai su kitomis liet jaunimo organizacijomis yra draugiški Lietuvos 
Skautijai buvo paskirta $500.00 paremti Tautinę stovyklą iš "Lietuvos Skautijai 
Remti Kasos".

VIII TAUTINĖ STOVYKLA sėkmingai įvyko 1998 m. rugpiūčio 8-21 d. Treasure 
Valley Scout Reservation, Paxton, MA. Stovyklos aprašymas buvo paskelbtas 
LSS Aplinkraštyje Nr. 7, Skautijoj ir Draugo "Skautybės Kelias". Stovykloje 
dalyvavo virš 600 skautų/ skaučių, vadovų ir apsilankė garbingi švečiai VIII TS 
buvo labai svarbus įvykis sąjungai kuris labai sklandžiai pavyko dėka visų 
vadovų didelių pastangų ir įdėtą darbą.

SKAUTŲ AIDO ilgametė redakcija - Pelėdos, techninis redaktorius ir pastaruoju 
metu redaktorius v. s. Vladui Vijeikiui išėjus į užtarnautą pensiją Toliau sutiko 
įsipareigoti šiam atsakingam darbui v.s. Alė Namikienė, redaktorė, s. Renata 
Ramanauskaitė Borucki, techninė redaktorė, v. s. Albina Ramanauskienė, 
administratorė. Skautų Aidą spausdins "Draugas". Per 75 m. Skautų Aidas 
išleido 10 nr. per metus. LSS Piranijai pritarent, nauja redakcija išleis šešis 
numerius per metus.

SKAUTIJA: Šioje kadencijoje Skautija leidžiama Pirmijos žinioje ir 
spausdinama Vytauto Arnausko spaustuvėje Omahoj. Visa medžiaga buvo 
paruošta šakų "print ready". Išleidom du numerius ir trečias numeris bus 
išleistas gale kadencijos.

ARCHYVAS IR MUZIEJUS vedamas v. s. Jono Paronio ir v. s. Antano Levano. 
Todėl, kad darbas archyve vyksta smarkiai Piranija nutarė sudaryti Archyvo ir 
Muziejaus komisiją kuriam pirmininkauja v. s. fil. Sigitas Miknaitis. Broliui 
Jonui Paroniui išėjus įamžynybę š.m. vasarą archyve pilnu tempu dirba brolis 
Antanas ir brolis Sigitas.

GARBĖS ŽENKLŲ SKYRIUS, ankščiau "ūkio skyrius", rūpestingai vadovauja 
v.s. Pranas Pakalniškis. Brolio Prano prašymu, Piranija pritarė pakeisti šio 
skyriaus vardą.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTUOS FONDUI pirmininkauja v.s. fil Petras Molis. LSF 
palūkanos stipriai remia LSS darbus.

Suruošti du RASINIŲ KONKURSAI - temos ""Man patinka skautauti" ir "Mano 
gerasis darbelis 21-mame šimtmetyje". Dėka Prelato ps. Juozo Prunskio fondui 
Lietuvių Fonde

Paruoštas LSS LANKSTINUKAS (lietuvių ir anglų kalbose). Lankstinuko tikslas 
apibudinti ir pristatyti organizacijos tikslą ir veiklą jaunimui kurie nėra skautai 
ir domisi priklausyti skautams.
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SAJUNGOS APDRAUDA: Pirmijos nutarimu LSS išsiėmė "Directors & Officers 
Non-Profit Professional Liability" apdrausti LSS Tarybą ir narius. Šioje 
kadencijoje apdrauda kiekvienais metais yra atnaujinama.

įsteigtas LSS "Internet Home Page" www.skautai.com.

Šiais metais amžinybėn išlydėjom sekančius skautininkus-es: Reiškiame gilią 
užuojautą šeimoms ir artimiesiems.

a. a. Algis Gerdžiūnas - Anglijoje
a. a. Vytautas Jokūbaitis - Clevelande 
a.a Izabelė Jonaitienė - Clevelande 
a.a Aldona Palukaitienė - Čikagoje 
a.a Jonas Paronis - Čikagoje 
a.a Juozas Pažėra - Kanadoje 
a.a Albinas Pocius - Australijoje 
a. a Vytautas Skrinskas - Toronte 
a.a Juozas Trečiokas - Kalifornijoje 
a.a Danutė Venclauskaitė - Waterbury, CT

Kadencija Užbaigiant:

Šios dienos Sąjungos tikslas yra toks pat kai LSS įsisteigė prieš 80 metų - 
auklėti jaunimą lietuviškoje dvasioje DIEVO, TĖVYNĖS ir ARTIMO keliu. 
Tikiu, kad šioje kadencijoje atsiekėm šiek tiek šį tikslą savo veiksmuose ir 
darbuose. Prieš pora dienų skaičiau Drauge v. s. fil. Antano Paužuolio 
pasikalbėjimą su v. s. fil. tėvu Juozu Vaišniu, S J ir pilnai sutinku su tėvu 
Vaišniu, kad "jaunimas labai mažai domisi, kas vyksta Sąjungos viršūnėje. 
Skautams artimiausi vadovai yra skiltininkas ir draugininkas". Noriu dar 
pridėti, kad vieneto vadovai (tuntininkai ir draugininkai) irgi mažai domisi, kas 
vyksta Sąjungos viršūnėje. Jiems labjau svarbu, kad Jų vienetai gerai veiktų ir 
vaikai būtų patenkinti sueigoms ir iškyloms. Užtat labai svarbu išlaikyti 
stiprius vienetus ir prilaikyti gerus vadovus vienetuose. Be vienetų nebūtų 
Sąjungos ir nereikėtų "viršūnės".

Baigdama LSS Tarybos pirmininkės pareigas, širdingai dėkoju Pirmijos nariams 
už glaudų bendradarbiavimą Sąjungos gerovei ir pareigų svarbumo supratimo. 
Taip pat skautiška padėka Jums visiems už darbą ir paramą LSS Vadovybės 
darbuose.

BUDĖKIME!

yU-5.
v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Skautįja - 13
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1999 m. gruodžio 18 d..

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #12

LSS Tarybos Pirmijos (12) korespondenciniame slapto balsavimo posėdyje 
dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. fil. L Kiliulienė,
v. s. fil. Antanas Saulaitis, S. J., s. kun. Algimantas Žilinskas,
v. s. fil. R Penčylienė, v. s. fil. A. Sekas, s. fil. R Griškelis,
v. s. fil. Meilė Mickienė, v. s. I. Markevičienė ir v. s. fil. S. Miknaitis.

Lapkričio 1 dienos, VIII Tautinės Stovyklos ir kadencijos užbaigimo proga, šie 
vadovai/ vės pakelti ir apdovanoti sekančiai:

Į paskautininko/ ės laipsnį

vyr.sk.v.si. Loreta Stanulytė Duz, Šatrijos tn. Toronto
s. v. fil. Andrius Gaputis, Montreal
vyrr.sk. v. si. Ina Liuneckienė, Aušros Vartų/Kernavės tn. Chicago
vyr.sk.v. si. Marija Kalvaitienė, Skautininkių Šatrijos Raganų būrelis, Hamilton
vyr.sk.v. si. Irena Petrauskienė, Šatrijos tn. Toronto
vyr.sk. v. si. Rasa Ramanauskienė, Aušros Vartų/ Kernavės tn. Chicago
vyr.sk. v. si. Rūta Sankauskienė, Vilniaus tn. Adelaide, Australia
v. valt. Antanas Šileika, Toronto
vyr.sk. v. si. Liuda Stangevičienė, Skautininkių Šatrijos Raganų būrelis, Hamilton 
vyr.sk. v. si. Rita Stuopienė, Baltijos tn. Boston

Į skautininko/ ės laipsnį

ps. Glorija Adomkaitienė. Atlanto raj. atstovė
j.ps. Romas Cesas, Lituanikos tn. Chicago
ps. fil. Tadas Dabšys, Ramiojo Vandenyno raj. atstovas
ps. Rasa Conklin, Prit. skaučių skyriaus vedėja
ps. Kristina Harmes, Europos raj. atstovė
j.ps. Algis Jonušas, Kontrolės Komisijos pirmininkas
ps. Ričardas Kalendra, Rambyno tn. Toronto
ps. fil. Vytenis Kirvelaitis, ASS K1 Vytis CV Pirmininkas
ps. Ona Prašmutienė, Džiugo tn. Melbourne, Australija
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j.ps. Aleksas Rimeika, Lituanikos tn. Chicago
ps. Birutė Sasnauskienė, Knygų skyriaus vedėja
ps. fil. Algis Simonavičius, Kanados raj. atstovas
ps. Rūta Sušinskienė, GVM vedėja
ps. fil. Jonas Variakojis, ASS K’ Vytis CV Pavaduotojas

I vyresnio / ės skautininko/ ės laipsnį

s. fil. Rimantas Griškelis, ASS vadijos pirmininkas
s. fil. Vytautas Januškis, Vilkiukų skyriaus vedėjas
s. Rasa Karvelienė, Liepsnelių skyraius vedėja
s. fil. Daina Kasputienė, Ram. Vandenyno raj. atstovė
j. s. Viligailė Lendraitienė, Nerijos tn. Chicago
s. Vytautas Mačiulis, Šatrijos tn. Australia
s. Jūratė Neimanienė, Kanados raj. atstovė
s. Vincent O'Brien, Europos raj. atstovas
s. Laima Rupinskienė, Jaun. Skaučių skyriaus vedėja
s. Dalia Trakienė, Skaučių skyriaus vedėja
s. kun. Algimantas Žilinskas, Evangelikų dvasios vadas

Pažangumo Žymeniu:

skautų vyčių "Dariaus" būrelis, Boston - VIII TS ūkis ir maitinimas

Tėvynės Sūnaus Žymeniu:

skautų vyčių "Senųjįį Lapinų" būrelis, Boston - VIII TS vartų pastatymas/ūkis

Už Nuopelnus Ordinu:

s. Bronius Banaitis - VIII TS stovyklos įrengimai

Už Nuopelnus su Rėmėjo Kaspinu Ordinu:

p. Daiva Navickienė - VIII TS maitinimo viršininkė

Apdovanoti Lelijos Ordinu:

j. v. s. Gintaras Čepas, VIII ūkio viršininkas
j. s. Audronė Gulbinienė, Vidurio raj. atstovė
s. Povilas Kviečinskas, Džiugo tn. Australia
v. s. fil. Virginija Mačiulienė, ASS vadijos pirmininko pavąduotoja
v. s. fil. Zita Rahbar, Ramiojo Vandenyno raj. vadė
v. s. fil. Romas Rupinskas, Vidurio raj. atstovas
v. s. Rasa Statkuvienė, Australijos raj. atstovė
v. f. fil Rūta Žilinskienė, Kanados raj. vadė
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Apdovanoti Padėkos Ordinu:

v. s. Eugenija Bacevičienė, Pietų Amerikos raj. atstovė
v. s. Ramūnas Bužėnas, LSB iždininkas
v.s. Vytautas Dilba, Atlanto raj. atstovas
v. s. Vida Gasperienė, Europos raj. vadė
s.kun. Gediminas Kijauskas, Katalikų Dvasios Vadas
v. s. Irena Lileikienė, Skautininkių ir Vyr. Skaučių Zidin. skyriaus vedėja
s. Ginutis Matutis, Lituanikos tn. Chicago
v. s. Romas Otto, VS pavaduotojas
v.s. fil. Rita Penčylienė, Seserijos Vyriausia Skautininke
v. s. fil. Gintaras Plačas, Prit skautų skyriaus vedėjas
s. Zina Pocienė, Tiekimo skyriaus vedėja
v. s. Narcizas Ramanauskas, Australijos raj. atstovas
v. s. Saulė Šatienė, L.S. Fondo atstovė
v. s. fil. Albinas Sekas, Brolijos Vyriausias Skautininkas
v. s. Marytė Utz, VS Pavaduotoja

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Tarybos Pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė
ir v.s.fil. Vladas Morkūnas apdovanotas Geležinio Vilko 
ordinu 1998 m. kovo mėn. 9 d.
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JAUČIŲ ^ESERUOS

"VADUA

VYRIAUSIA SKAUTININKE
v.s. fil. Rita Penčylienė • 12617 S. 73rd Ct. • Palos Heights, IL 60463
Tel: 708-448-7279 • Fax: 708-422-3163 • E-mail: PENCYLAR@AOL.com
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ŽVILCkTNU Į rtKAMČIULT TRLf TKAUIITHUJ METU/

Pradedame naują milinijumą, 55-tuosius Lietuvių Skautų Sąjungos išeivijoje metus ir LSS 
Skaučių Seserijos naują trijų metų skautiškos veiklos kadenciją. Visas šias sukaktis sutinkame su 
džiaugsmu ir viltimi. Džiaugiamės, kad sugebėjome išlaikyti lietuvišką skautavimą, nors ir buvome tiek 
metų atskirti nuo savo tautos ir viliamės, kad ir toliau tęsime šią kilnią lietuviško skautavimo idėją.

Planų daug. Pirmiausia stengsimės kuo daugiau padėti sesių vadovėms, kad jų darbas būtų 
lengvesnis. Tvarkysime specialybes, patobulinsime programas, pritaikydamos jas prie naujai iškylančių 
sąlygų. Ir toliau leisime Vadovės užrašus, kuriuose bus pavyzdinės medžiagos sueigoms, diskusijoms, 
rankdarbiams. Bandysime išleisti šią surinktą medžiagą knygelės formoje, kad ji kuo ilgiau išliktų 
sekančioms kadencijoms.

Lankysime vienetus, kalbėsimės su vadovėmis ir klausysimės jų pageidavimų bei patarimų. 
Ruošime kursus, kuriuose perduosime vadovėms vadovavimo principus. Ruošime Gintaro vadovių 
mokyklas, kuriose yra pati geriausia proga leisti sesėms pasisemti taip svarbių skautamokslo žinių. Su 
sesės Lilės Milukienės pagalba, išleisime GVM knygutę, kurioje bus patalpinti ne tik istorinė bet taip ir 
teoretinė medžiaga bei nuotraukos iš praeitų mokyklų.

Kaip ir praeitoje, taip ir dabartinėje kadencijoje sieksime gražaus bendradarbiavimo su Brolija ir 
jos vadovais. Bandysime suruošti bendras iškylas, stovyklas bei suvažiavimus sesėms ir broliams pagal 
amžių. Tik bendromis jėgomis dirbdami atsieksime gražių rezultatų mūsų skautiškoje šeimoje.

Kviečiame visas seses ir vadoves jungtis su mumis į bendrą darbą. Pakeiskime kritiką į patarimą 
ir pagalbą; nelaukime paprašymo ar pakvietimo, bet ateikime su pasisiūlymu ir darbu; atiduokime 
jaunoms sesėms ką pačios įgavome iš savo patirties ir mūsų vyresniųjų vadovių per eilę skautavimo 
metų.

Kviečiame visas seses visuose vienetuose prisiminti mūsų vyresnes vadoves, kurios sugebėjo 
išlaikyti lietuvišką skautavimą virš 50 metų. Pasveikinkime jas, pagerbkime jas, kad jos pasijustų 
neužmirštos bet mylimos kaip tikros mamos ir močiutės mūsų skautiškoje šeimoje.

Budime kartu su Jumis

v.s. f ii. Rita Penčylienė v.s. Dalia Trakienė
LSS Vyriausia Skautininke LSS Vyr. Skautininkės pavaduotoja
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Uf XEJERIJOX VYRIAUSIOS SKAUTIMIMKĖS IR SESERIJOS VADIJOS 
VEIKLOS APŽVALGA 1997-1999

Prieš trejetą metų, perimant LSS Seserijos Vyriausios Skautininkės pareigas, žadėjome tęsti praeitos 
vadijos užsibrėžtus darbus, palaikyti kuo glaudesnius ryšius su vienetų vadovėmis, suteikti joms kiek 
galima daugiau skautiškos medžiagos ir rūpintis vadovių lavinimu. Kiek galėjome, savo pažadus 
bandėme ištesėti ir juos įgyvendinti. Čia pateikiame mūsų trijų metų skautiško darbo apžvalgą.

Aplankyti vienetai
Per paskutinius trejus metus turėjau progą aplankyti įvairius Seserijos vienetus. Dalyvavau Čikagos 
Aušros Varų/Kernavės ir Nerijos tuntų sueigose, kūčiose ir Kaziuko mugių atidarymuose. Aplankiau ir 
dalyvavau: Detroito Gabijos tuntą, dalyvavau jų sueigoje ir kūčių vakarienėje; Los Angeles sesių ir 
brolių tuntų rajono sueigoje; Kanados skautijos Toronte 50 metų šventėje. Aplankiau visą eilę stovyklų: 
Čikagos sesių ir brolių stovyklą Rake\ Toronto Romuvos jubiliejinę stovyklą Kanadoje; Anglijos rajono 
stovyklą netoli Londono ir Brazilijos 25 metų jubiliejinę stovyklą netoli Sao Paulo miesto. Taip pat 
buvau kviesta ir dalyvvau vyr. skaučių ir skautininkių būrelių sueigose, kur papasakojau apie dabartinę 
Seserijos veiklą, jos rūpesčius ir pasisekimus.

Atstovavimas
Sesė Marytė Utz ir aš atstovavome Lietuvių Skaučių Seserijai įvairiuose lenkų ir latvių skaučių 
renginiuose, minėjimuose ir mugėse. Ten turėjome progą pakalbėti bendrais mus visus liečiančiais 
klausimais. Taip pat atstovavome Seserijai įvairiuose lietuviškuose renginiuose bei perdavėme 
skautiškus sveikinimus: Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui, jo pristatyme lietuvių visuomenei 
Čikagoje; prel Prunskiui, jo pagerbime; Čikagos arkivyskupui George, jo pristatyme lietuvių visuomenei 
Balzeko muziejuje; v.s. kun. Antanui Saulaičiui, jo pagerbime, išrenkant jį "Metų vyru" Balzeko 
muziejuje. Sveikinome "Skautų Aidą" 75 metų jubiliejaus minėjime ir Lietuvių Skautiją 80 metų bei 
Lietuvių Skautiją Išeivijoje 50 metų jubiliejų minėjime.

Išleisti leidiniai
Išleistos skaučių patyrimų programos. Patyrimų programas paruošė v.s. Birutės Banaitienės Seserijos 
vadijos skyrių vadovės. Dvasios vadai—kun. Gediminas Kijauskas, S.J. ir s. kun. Algimantas Žilinskas 
paruošė religines programas ir mes atspausdinome pilnas skaučių patyrimo programas. Spausdinimo 
darbą paruošė ir atliko v.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė, Seserijos Gabijos redaktorė, jų išleidimą finansavo 
ir patį spausdinimo bei įrišimo darbą atliko s. kun. Gediminas Kijauskas, S J., katalikių skaučių dvasios 
vadas. Už šią gražią ir vertingą dovaną sesėms esame jam labai dėkingos.

v.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė, Seserijos Gabijos redaktorė, paruošė ir išleido penkis numerius leidinėlio 
Vadovės užrašai. Tai labai vertingas leidinukas, kuris padeda ir duoda daug idėjų vadovėms kaip 
pravesti sueigas bei suteikia įvairios medžiagos diskusijoms ir užsiėmimams. Vadovės užrašai bus 
leidžiami ir ateityje, o paskui bus išleisti vienoje knygoje ateities naudojimui. Sesė Nijolė paruošė kelis 
Gabijos numerius, kurie buvo atspausdinti Skautijoje.

Naujos uniformos
Jūrų skaučių skyrius pristatė ir buvo priimtos naujos jūrų skaučių uniformos. Uniformos labai 
praktiškos, jas galima lengvai nusipirkti ir jūrų skaučių vienetai labai gražiai ir vienodai atrodo.

Seserijos WEB puslapis internete
v. s. fil. Amanda Muliolienė labai gražiai sutvarkė ir toliau tvarko Seserijos dalį Skautų WEB puslapyje. 
Tame puslapyje yra spausdinamos visos vėliausios žinios bei nuotraukos ir yra pasiekiamos iš bet kokio 
miesto ar krašto.
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Suvažiavimai ir stovyklos
Didžiausias šios kadencijos darbas buvo mūsų įsijungimas į bendrą darbą rengiant VIII Tautinę stovyklą, 
Paxton, MA. Seserijos pastovyklė "Viltis" buvo gausiausia dalyvių skaičiumi, viršijo net 300 sesių. 
Pastovyklė buvo suskirstyta į penkias pastovykles, kurioms puikiai vadovavo ir programas paruošė 
skyrių vadovės. Jaunų šeimų pastovyklei vadovavo s. Rasa Karvelienė, Jaunesniųjų skaučių - s. fil. 
Laima Rupinskienė, Skaučių - ps. Rasa Conklin, Prityrusių skaučių - s. Dalia Trakienė, Vyr. skaučių - s. 
fil. Naida Snipaitė, o stovyklos energinga komendante buvo GVM skyriaus vedėja ps. Rūta Sušinskienė. 
Pastovyklių programų koordinatorė ir prižiūrėtoja buvo v. s. Marytė Utz.
Buvo surengtas Skautininkių ir skautininkų suvažiavimas su labai įdomia ir išsamia programa. 
Suvažiavimui labai gražiai vadovavo skyriaus vedėja v.s. Irena Lileikienė.
1999 metais Rako stovyklavietėje vyko GVM ir Ąžuolo mokyklos., GVM skyriaus vedėja ps. Rūta 
Sušinskienė įdėjo daug darbo ir stovykla praėjo su dideliu pasisekimu. Tai paliudijo didelis dalyvių 
skaičius iš įvairių Amerikos ir Kanados tuntų.
Veikla vienetuose
Seserijos vienetai randasi Amerikos, Kanados, Europos (Anglijoje), Australijos ir Pietų Amerikos 
(Brazilijos) rajonuose. Yra bandoma atgaivinti vienetus Vokietijoje ir Argentinoje. Vienur veikia tuntai, 
kitur vietininkijos, o kai kuriose vietovėse veikia jau mišrūs sesių ir brolių vienetai. Pozityvus reiškinys 
yra vienetuose didėjantis paukštyčių ir skaučių skaičius. Tai reiškia, kad Seserijos ateitis dar užtikrinta. 
Taip pat labai didelį pasisekimą turi jaunų šeimų stovyklos, į kurias važiuoja vis didesnis skaičius vaikų 
su tėveliais, kurių dauguma užaugo tuntuose ir dabar grįžta atgal į skautišką veiklą su savo vaikais. Nors 
kartais vienetuose pasigirsta trūkumas vadovių, bet pareigos jausmas buvo gerai išugdytas sesių tarpe ir, 
po trumpo paieškojimo, vadovė atsiranda. Rūpestį kelia menkėjantis lietuvių kalbos vartojimas. 
Vadovės deda visas pastangas, kad nei vienos sesės neatstumti, kuri parodo norą ir susidomėjimą 
lietuvišku skautavimu, nors jos lietuvių kalba menka. Kartais sueigos turi būti pravedamos dviem 
kalbam, t.y. lietuvių bei gyvenamojo krašto kalba. Ateityje, kad palengvinus ir taip sunkų vadovės 
darbą, reikės galvoti apie programas dviem kalbom. Gal lietuvių kalbos vartojimas menkėja, bet 
lietuviška skautiška dvasia yra labai stipri visuose vienetuose. Galime tik džiaugtis vadovių ir skaučių 
pasiryžimu veikti ir puoselėti lietuvių skautų idealus, išlaikyti lietuviškus papročius ir stengtis kuo geriau 
pažinti savo protėvių žemę Lietuvą.
Bendravimas su Lietuvos skautėmis
Mūsų vienetų draugovės ir būreliai remia atskiras sesių draugoves Lietuvoje. Vyksta susirašinėjimas, 
siunčiami siuntiniai, knygos bei kita reikalinga medžiaga. Pavienės sesės taip pat yra užmezgę ryšius su 
sesėmis ir jų vienetais Lietuvoje, susirašinėja, siunčia uniformas ir įvairią skautišką medžiagą.
Seserijos vadijoje
Šioje kadencijoje buvo suruošti trys darbingi Seserijos vadijos posėdžiai Čikagoje. Visos Seserijos 
vadijos narės puikiai atliko savo apsiimtas pareigas, labai daug prisidėjo prie vadijos veiklos tiek su 
atliktom pareigom, tiek su gerais patarimais ir pagalba sesei Marytei ir man. Esame abi labai visoms 
dėkingos, kad galėjome taip gražiai ir glaudžiai dirbti. Ačiū sesei Marytei, kuri stovėjo šalia manęs, 
visuomet man padėjo ir be jos seseriškų patarimų bei pagalbos mano pareigos būtų buvę daug sunkesnės.
Esu dėkinga j.v.s. Irenai Regienei, ilgametei "Skautų skyriaus" redaktorei "Draugo" dienraštyje. Ji su 
malonumu spausdindavo Seserijos žinias, nuotraukas ir net paragindavo daugiau rašyti.
Padėka priklauso sesei v.s. Birutei Banaitienei už gražų bendradarbiavimą, gerus patarimus bei draugišką 
bendrų užsimojimų įgyvendinimą.
Buvo labai smagu dirbti su Brolijos Vyriausiu Skautininku, v.s. fil. Albinu Seku. Jautėmės kaip tikri 
brolis ir sesė, nes mūsų bendros idėjos, bendri darbai ir supratimas vienas kito tik palengvino bendrą 
darbą visų sesių ir brolių gerovei. Ačiū, broli Albinai.

Budėdama,
v. s. fil. Rita Penčylienė
LSS Seserijos Vyriausia Skautininke
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GVM 1999

1999 metų Gintaro vadovių mokykla (GVM) įvyko liepos 20-27 dienomis, Rako stovyklavietėje. 
Michigan valstijoje. Dalyvavo 19 kuisančių iš Kalifornijos, Illinois, Michigan ir Ohio. Štabą sudarė 
viršininkė ps. Rūta Sušinskienė, viršininkės pavaduotoja v. s. Gilanda Matonienė, komendante vyr. valt. 
Kristina Jonušaitė, instruktorė s. Dalia Trakienė, instruktorė s. Naida Šnipaitė, ūkio vedėja v.s. Marytė 
Utz.

Virtuvės štabą sudarė vyr. skautės Stefutė Utz, Jolanta Asijavičiūtė (iš Lietuvos) ir prit. skautės Aurelija 
Sušinskaitė ir Viktorija Trakytė.

GVM tęsėsi 10 dienų ir kiekvienos dienos programa buvo pilnesnė negu praėjusios. Oras buvo mums 
labai palankus, tai galėjome beveik visą programą pravesti kaip suplanuota. Kartu vyko Ąžuolo vadovų 
mokykla, kurioje dalyvavo 18 kursantų ir penki štabo nariai. Beveik visa program vyko bendrai su 
broliais, tik atskirai vyko GVM ir AVM sueigos.

Kiekvienoj mokykloj susidarė trys skiltys. GVM skiltys buvo Lapės, Vištos ir Laumžirgės. Pirmą, 
atvykimo dieną, skiltys naudojo stovyklavietės įsirengimui, pasiskirstymui pareigomis, susipažinimui bei 
susigyvenimui. Kiekviena skiltis turėjo savo stovyklavietėje iškelti palapines, įrengti lauko virtuvę, 
malkidę, pastatyti vartus, rankšluostinę ir stalą, prie kurio galėtų valgyti. Pirmą dieną, patarėjams 
stebint, skiltys turėjo savarankiškai susiorganizuoti, susiskirstyti ir atlikti darbus. Tik antrą dieną 
instruktoriai atėjo padėti ir pamokyti. Iš pradžių kursantėms buvo truputį sunku tvarkytis savarankiškai. 
Visos buvo pripratę būti mokomos vadovių ir jų klausyti, o čia reikėjo sau ir skilčiai vadovauti. Šiam 
persiorientavimui reikėjo šiek tiek laiko.

Skiltys tik laisvalaikio metu galėjo sugalvoti skilties vardą, šūkį, žingsnį, pasisveikinimą ir padaryti 
gairelę, o laisvalaikio nebuvo daug. Pasiskirstymas darbais buvo vienintelis būdas atlikti visus 
uždavinius, deja užtruko truputį laiko, kol kursantės tai suprato. Sunku vienmetėm viena kitai vadovauti, 
bet galų gale suprato, kad kai pasiskirsto darbus ir kiekviena pareigingai atlieka tai ką reikia, galima 
nemažai atsiekti. Taip pat išmoko, kad yra įvairių būdų vadovauti, gal nereikia įsakinėti, bet galima 
susitarti arba - dar geriau, vadovauti pavyzdžiu.

Tarp visų skautiškų uždavinių vyko pašnekesiai ir jų netrūko, kiekviena/kiekvienas instruktorius pravedė 
įvairius pašnekesius. Pašnekesiai vyko kartu su pratimais. Instruktoriai pasakojo, o kursantės turėjo 
atlikti pratimus ar pritaikyti skautiškai veiklai tą ką girdėjo. Tik sėdėti ir klausytis nebuvo daug laiko. 
Kursantės išmoko apie skilčių sistemą, pareigas, komunikaciją, žaidimus, motyvaciją, orientaciją, 
planavimą, dalyvavo skautoramoje ir t.t.

Viena labai svarbi programos dalis buvo sueigų planavimas ir pravedimas. Kiekvieną rytą skiltys rado 
uždavinį pravesti kokią nors sueigą. Nurodymai buvo įvairūs.

Uždavinys galėjo būti toks: pravesti sueigą paukštytėm signalizacijos tema arba prityrusiom skautėm 
gamtos pažinimo tema ir t.t. Skiltis per dieną turėjo suplanuoti sueigą, surasti ir paruošti medžiagą ir 
popiet tą sueigą pravesti. Skiltys pasikeisdamos pasiskirstydavo kurios bus vadovės ir kurios dalyvės, 
taip kad visos turėdavo progą sueigą pravesti ir joje dalyvauti. Kai kurios sueigos buvo nuostabiai 
įdomios ir kūrybingos, ir visos galėjome daug pasimokyti.
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Vieną dieną visos kursantės iškylavo. Žinoma, iškylavo ir broliai, bet viskas vyko skiltimis, tai nebuvo 
labai daug laiko bendrauti. Kursantės išmoko kaip pasiruošti iškylai ir ją pravesti. Ši iškyla nebuvo tik 
pasivaikščiojimas, bet pasivaikščiojimas su kliūtimis ir uždaviniais, kuriuos reikėjo atlikti. Tą dieną 
kiekviena pavargusi skiltis baigė prie savo atskiro lauželio, supama gamtos ir žvaigždžių. Prie savo 
atskirų laužų turėjo laiko pasidalinti mintimis įvairiom temom ir viena kitą artimiau pažinti.

Turbūt sunkiausias uždavinys skiltim buvo kiekvieną dieną tris kartus pasigaminti sau maistą. Skilčių 
virėjos kasdien keitėsi, keitėsi ir pajėgumas. Kasdien gavo visus produktus ir nurodymus, bet stokojo 
patirties virti lauko virtuvėje, tai kartais maisto gaminimas užtrukdavo daug ilgiau negu buvo numatyta. 
Skiltys tikrai išmoko, kad reikia darbais pasidalinti.

Paskutinę dieną skiltys paruošė sudėtinę vakarienę, GVM ir AVM puotą. Kiekviena skiltis paruošė 
ypatingą patiekalą. Turėjo paruošti ne tik maistą, bet turėjo jį kaip nors ypatingai vakarienei pristatyti. 
Visos skiltys puikiai paruošė maistą ir labai sumaniai pristatė patiekalus į pastogę vakarienės metu. Visi 
pasidžiaugėm lauko virtuvės mokslo tobulumu. Skiltys pradėjo ruošdamos paprastą maistą, o pabaigė su 
puotai tinkamais patiekalais.

Vakarinės programos tęsė dienos programą ir buvo įvairios: susidraugavimo žaidimai, liaudies žaidimai, 
naktiniai žaidimai ir laužai. Buvo įdomu, kad, nakčiai artėjant, visų žingsniai lėtėjo ir matėsi nuovargis, 
bet kai tik pradėdavo žaisti ar dainuoti, pasirodydavo jaunatviškas atsparumas. Kursantės mėgo vakaroti. 
Čia buvo jų atsipalaidavimo laikas, kurio dienos metu tikrai nebuvo.

Mokyklos dienos labai greitai prabėgo. Pradėjom kartu stovyklauti pilnos energijos ir entuziazmo. 
Kasdien visos buvom kaip kempinės, semdamos žinias viena iš kitos, kursantės iš štabo ir štabas iš 
kursančių. Po kelių dienų kursantės dar buvo pilnos energijos ir entuziazmo, o štabui tos energijos jau 
pradėjo stokoti. Na, taip ir turi būti!

Kiek matėsi, kursantės buvo linksmos ir patenkintos. Jų dienos buvo perpildytos užsiėmimais, pratimais 
ir darbais. Štabo uždavinys buvo perduoti kiek galima daugiau žinių ir patyrimo, kaip galima geriau 
išnaudojant visą duotą laiką. Manau, kad uždavinys atliktas. Truks laiko, kol kursantės visas žinias 
pasisavins ir galės panaudoti savo skautiškuose vienetuose. Linkiu joms sėkmės.

ps. Rūta Sušinskienė
GVM vedėja
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GINTARO VADOVIŲ MOKYKLA (GVM)
1999 liepos 20-27 d.d., Rako stovyklavietėj, Michigan valstijoje

1999 GVM kursantės

Skautija - 22

52



1999 GVM/AVM štabas 
ruošia iškylos kliūtį: sesė 
Naida Šnipaitė. broliai 
Kazys Matonis, Mindaugas 
Leknickas

1999 GVM/AVM kursantai 
klausosi paskaitos
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1999 GVM Sesės lapės 
sprendžia iškylos kliūtį

1999 GVM Lapių skiltis 
atlieka pratimą
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1999 GVM Vištų skiltis 
pristato Puotai savo patie
kalą: Ieva Mulokaitė, Alek
sa Moss, Aušra Pumputytė, 
Simona Sagauskaitė, Saulu
tė Tamošiūnaitė

1999 AVM Sesės klausosi 
pašnekesio: brolis Kazys 
Matonis, Aušra Brooks, 
Giedrė Kazlauskaitė, Inga 
Janušaitė, Laura Rukšėnaitė, 
Rasa Milo, Aura Baltru
šaitytė
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lietuviu skautu brolija
vyriausias SKAUTININKAS v.s.fil Albinas Sekas, 2940 Hopeton Road, La Crescenta, California 91214 U.S.A.
VYRIAUSIAS SKAUTININKĄ te|. albinas@pacbeii.net e-ma.l

VS PAVADUOTOMS v.s.Ronras Otto, 172 Des Erneraudes, He Perot, Quebec 37V9A6 CANADA

^ 20C0m Vasario 5d.
Lietuvių Skautų Broiiios 1997m. - i999m. Kadencij 

Apžvalgos Pranešimas os

ATLANTO RAJONAS
LSB Atlanto Rajono Atstovas - v.s.Vytautas Dilba
Vienetai:
Veikla vyksta Bostone, Hartforde, New Yorke, Philadefijoje, Rochesteryje, Washinqtone 
Waterbury, ir Worcesteryje. ' '
Veikla:
Aktyviausia skautų veikla vyksta Bostone ir Philadelfijoje. Bostono "Žalgirio" tuntui daug metų 
vadovauja s.fil.Algis Adomkaits. Kasmet ruošiamos Kaziuko Mugės ir kelios bendros iškylos ir 
organizuotai dalyvauja Vasario 16-tos minėjime. Sueigos vyksta maždaug kartą j mėnesį. 
Philadelfijoje sueigos vyksta kas sekmadienį tuoj po lituanistnių pamokų. Rochesterio skautai gan 
glaudžiai veikia su Kanados rajonu dalyvaudami Kanados rajono stovyklose. Židiniečių veikla 
vyksta Worcesteryje, New Yorke, ir Washingtone. Washingtone isisteige naujas skauu vyčiu bū
relis. Paskutiniausiomis žiniomis Atlanto rajone yra sekantys skautu skaičiai: 14 vilkiukų, 7 
skautai, 15 prityrusiu skautu, 53 skautai vyčiai!, ir 11 skautininku. Šia vasara Atlanto rajone ivyko 
vasaros stovykla "Lobynas" kurioje stovyklavo netoli 100 skautų ir skaučių ir jaunų šeimų!

VIDURIO RAJONAS
LSB Vidurio Rajono Atstovas -v.s.fil.Romas Rupinskas
Vienetai
Baltijos Tuntas - Detroit Michigan; Lituanicos Tuntas - Chicago, Illinois; Pilėnų Tuntas - Cleve
land, Ohio; Martyno Jankaus Budžių įgula - Cleveland, Ohio; Jūrų Skautininkų Grandis - Chicago, 
Illinois.
Veikla:
Vidurio Rajono veikliausios vietovės Čikagoje, Clevelande, ir Detroite. Čikagos "Lituanicos"tuntas 
šiuo metu yra didžiausias. Tunte yra 155 skautai ir vadovauja s.fil. Ričardas Chiapetta.Didele dalį 
tunto sudaro juru skautai, jūrų jauniai, babrai, ir budžiai. Draugovių veikla vyksta Lemonte ir 
Čikagoj tuoj po lituanistinių pamokų. Nemažai prie skautiškos veiklos prisideda jauni tėvai. Jurų 
skautų veikla aktyvi. Vasaros stovyklos vyksta "RAKE", Custer, Michigan. Detroito Baltijos tun
tui priklauso maždaug 55 skautijos nariai kuriame vadovauja s.P.Jankus. Prie veiklos prisideda 
jaunos šeimos. Metinės stovyklos ruošiamos "Dainavoje", Manchester, Michigan. Clevelando 
"Pilėnų" tuntui jau ilgai ir nenuilstamai vadovauja v.s.R.Belzinskas. Sueigos daromos kas savaite. 
Omahos skautu vietininkija neveikia nes nėra vadovų.

Turinys

• Atlanto Rajonas

• Vidurio Rajonas

• Ramiojo Vandenyno Rajonas

• Kanados Rajonas

• Europos Rajonas

• Australijos Rajonas

• Pietų Amerikos Rajonas

• Jūros Skautų Skyrius

• Prityrusių Skautų Skyrius

• Vilkiukų Skyrius

• Skautų Vyčių Skyrius

• Skautiško Lavinimo Skyrius

• Skautų Skyrius

• LSB Garbės Gynėjas

• Tiekimo Skyrius

• “Skautijos” ir “Krivūlės” Skyrius

• LSB Iždininkas

• Pakėlimai ir Apdovanojimai

• Lietuvių Skautų Brolijos Vadija

• Lietuvių Skautų Brolijos Vadovai

• Vyriausio Skautininko įsakymai
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RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS
LSB Ramiojo Vandenyno Atstovas - s.fil. Tadas Dabšys
Vienetai: Kalniškių Tuntas - Los Amgeles, California
Veikla:
Los Angeles "Kalniškių" tuntui daugelį metų vadovaują s.fil.Vytenis Vilkas. Tunte yra maždaug 50 skautijos nariai - 15 skautų, 6 
prityrė skautai, 12 vilkiukų, 11 skautų vyčiu ir 5 skautai vyčiai kandidatai..Sueigos daromos Šv.Kazimiero Parapijos patalpose kas 
antra savaite, tuoj po lituanistinių pamokų. Skautiškos šeimos plačiai pasklidusios po Los Angeles priemiesčius, tai sunkoka visiems 
nuolatiniai susirinkti.. Kasmet ruošiama Kaziuko Muge ir Šv. Jurgio iškyla ir atšvenčiama L.A.Skautų metinę šventė. Vasaros Stovyk
los vyksta kalnuose "Rambyno" stovyklavietėje - 7400 pėdų aukštumoje, Big Bear, California.

KANADOS RAJONAS
LSB Kanados Rajono Atstovas — s.fil..Alqis Simonavičius
Vienetai: Geležinio Vilko-Neringos Tuntas, Montreal, Quebec; Rambyno Tuntas, Toronto, Ontario; Širvintos-Nemuno Tuntas, 
Hamilton, Ontario.
Veikia:
Toronto "Rambyno" tuntas veikliausias. Tunte yra 25 jaunesnieji skautai, 20 skautų , maždaug 40 skautininų ir 15 jūros skautų. 
Sueigos yra daromas kas dvi savaites. Skautiškas jaunimas daug iškylauja dalyvaudami rudens, žiemos ir pavasario iškylose. Yra 
trukumas veiklių vadavų nes vyresnieji skautininkai yra jau pavargę. Hamiltono jungtinis skautu ir skaučių tuntas šiuo metu turi 
6 vilkus 10 skautų, 2 skautai vyčiai ir du skautininkai.Tuntas glaudžiai veikia su Toronto skautais. Montrealio Geležinio Vilko - Nerin
gos tuntas turi 17skautų,iš jų 3 vadovai, ir 6 jaunesni skautai ir du skautai vyčiai.

EUROPOS RAJONAS
LSB Europos Rajono Atstovas -v.s.Vincent O'Brien
Vienetai: Anglijos Vietininkija, Mayfield, Anglija; Skautu Vyčiu "Dr.Vydūno" būrelis, Cherry Trees, Anglija; Aušros Tuntas, Vasario 
16-ta Gimnazija, Huttenfeld, Vokietija.
Veikla:
Anglijoje veikia mišrus skautų ir skaučių vienetas ir taip pat skautu vyčių būrelis. Yra vadovų trukumas todėl sunku išvystyti pilną 
skautišką veiklą. Yra nemažai atvykusių šeimų iš Lietuvos kurtę įsijungė į skautišką veiklą stovyklose. Tikimasi kad naujai atvykusių 
lietuvių vaikai pagyvins skautišką veiklą. Vasaros stovyklos ruošiamos "Lietuviu Sodyboje" prie Londono. 1997 metais LSB Vyriau
sias Skautininkas ir LSS Vyriausia Skautininke aplankę Anglijos lietuvius skautus ir kartu stovyklavo. Škotijoje buvęs skautu vienetas 
užsidarė nes neatsirado vadovo.

AUSTRALIJOS RAJONAS
LSB Australijos Rajono Atstovas - v.s.Narcizas Ramanauskas
Vienetai: Aušros tuntas, Sidney; Skautų Židinys, Sydney; Džiugo tuntas, Melbourne; Vilniaus tuntas, Adelaide; Šatrijos tuntas, 
Geelong; Baltijos tuntas, Canberra; Skautų Židinys, Geelong
Veikla:
Melbourno "Džiugo" tuntas didžiausias ir veikliausias Australijos rajone.Tunte priklauso arti 70 skautų ir skaučių. Stovyklauja 
maždaug 100 sesių ir brolių.Skautavimas pagristas sakutąmokslų. Stovyklų metu daug padededa skautai vyčiai.Skautininkai sueina 
kas kelis mėnesius. Prie skautiškos veiklos prisideda tėvai. Sydnėjaus miesto skautiška veikla susilpnėjo—jame priklauso maždau 30 
skautų ir skaučių. Ruožia iškylas ir sueigas. Šatrijos tuntui—Geelonge vadovauja jau dvidešimtis metų s. Vytautas Mičiulis. Šiais 
metais atsirado daugiau jaunimo ir net vyčiai atbudo. Vienete yra maždaug 20 skautų ir skaučių. Adelaides "Vilniaus"tunte priklauso 
mazdau 30 LSS nariu ir sueigos vyksta kas sekmadienį. Australijos vadovybe pasigesta jaunu vadovu kurie galėtu periimti vietų bei 
tuntu vadovavima. Programos vedamos lietuviškai ir angliškai. Jaunimas vis mažiau kalba lietuviškai.
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LSB APŽVALGA

PIETŲ AMERIKOS RAJONAS
LSB Rajono Atstove - v.s.Eugenija Bacevičiene
Vienetai: Palangos Vietininkija, Sao Paulo, Brazilija.
Veikla: Brazilijos lietuvių skautų veikla pagrysta stovyklavimu. Jau daugeli metų vadavaųja LSB ir LSS Pietų Amerikos atstovę 
v.s.Eugenija Bacevičienę talkininkaujant ps.Jorge Prokapui. Stovyklose stovyklauja maždaug 60 skautų ir skaučių. Stovyklose 
vyrauja Portugalų kalba - nors tik keli is jaunimo moka lietuviškai bet per laužus yra girdimos lietuvižkos dainos! Veikia skautų 
vyčių būrelis - nors ir daugumas būrelio narių yra išsimėtę po Brazilija - visada randa laiko kartu pastovyklauti ir atnaujinti 
pažintys. 1999 metais sausio mėnesi 25 metu sukaktuvineje"Sidabro" stovykloje apsilankė ir kartu stovyklavo LSS Pirmijos 
Pirmininkė v.s Birutė Banaitienė, LSS Vyriausia Skautininke v.s.fil.Rita Penčylienė, ir LSB Vyriausias Skautininkas v.s.fil.Albinas 
Sekas.

JŪRŲ SKAUTU SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas - j.ps.Petras Jokubauskas
Veikla: Čikagos Lituanikos tunte yra 65 aktyvus jūros skautai Čikagos jūros budžiai laimėjo pirmą vietą buriavime prieš amerikie
čius. Veikia jungtinis jūros skautininkų-ių vienetas "Grandis" kuris materialiniai prisideda prie "Lituanikos" tunto jūros skautų ir bud
žių veiklos. Kadaise buvo veiklus jūrų skautų vienetas Clevelande. Aktyviai veikia jūros skautai Toronte, Kanadoje.

PRITYRUSIŲ SKAUTŲ SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas - v.s.fil.Gintaras Plačas
Buvo paruosta ir įteikta vadovams dvieju daliu knyga "Kirvuko" programa. Knygoje yra pateikiamos informacijos kaip pasiruošti ir 
pravesti sueigas, informacijos apie skilčių sistemas, skautamoksli iškylose ir salese ir taip toliau. Išleistas naujas pažymėjimo ženk
las skautams užbaigusiems pirmojo prityrusio skauto programos reikalavimus. Ženklą suprojektavo v.s.Vytautas Dilba. Yra projek
tas sulygiti prityrusio skauto programą su JAV skautų "Eagle" laipsniu. Skiltinukų kursai įvyko "Anapili" Toronto, Kanadoje.

VILKIUKŲ SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas - s.fil.Vytautas Januškis
Veikla: Sąjungoje gausėja jaunesniuju skautu. Pagirtininas jaunuju šeimų dalyvavimas stovyklose.Iš šių vaikų daugelis įsijungs į 
vilkiukų eiles.Yra pageidautina į jaunesnių skautų veiklą įtraukti tėvus, naudojantis amerikiečių skautų veiklos metodiką - 
draugovėje priiklausančiu vaikų tėvai turi prisidėti prie draugovės veiklos.

SKAUTŲ VYČIŲ SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas - s.v.ps. Alvydas Saplys
Veikla: Reikia ięleisti nauja vyčiavimo vadovėlį. Dabartinis naudojamas vadovėlis "Skautas Vytis" buvo išleistas 1968 metais. Šiame 
leidinėlyje nemažai informacijos atitinka šių dienų vyčiavimui bet ir daug informacijos turi būti atnaujintą ar pakeistą atsižvelgiant į 
šių dienų skautavimą..

SKAUTIŠKO LAVINIMO SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas - v.s.fil.Gintaras Plačas

Veikla: LSS Gintaro ir Ąžuolo mokykla įvyko 1999m liepos 20-27d. RAKO stovyklavietėje.Vienoje iš didžiausių Ąžuolo mokykloje 
dalyvavo net 25 kursantai—-atvykę iš Los Angeles, Čikagos, ir Toronto vietovių—ju sudarė 4 Brolijos skiltis. Šiais metais Ąžuolo 
mokyklą pravedė v.s.fil.Gintaras Plačas su sekančiais instruktoriais; v.s.Romu Otto, v.s.fil.Kaziu Matoniu, ir.v.s.fil.Mindaugu 
Lecknicku.Ąžuolo mokyklos Komendanto pareigas ėjo s.v.Petras Plačas. Šiuo metu kursantai yra pilnai įsijungę i jų vietovių 
skautišką veikla atlikti Ąžuolo mokyklos uždavinius.
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SKAUTŲ SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas - v.s.fil.Kęstutis Ječius
Veikla Buvo paruošta knygelė "Noriu būti skautu". Nedidelio formato knygelė kuri telpa uniformos kyšenėje, su pagrindinėmis 
žinioms skautų kandidatams.

LSB GARBĖS GYNĖJAS
v.s.fil.Kazimeras Matonis
Nebuvo gauta jokių skundų. Brolijoje vyksta darnus sugyvenimas.

TIEKIMO SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas—v.s.Antanas Jarūnas
Veikla: Vienetai mažai domisi turimais ženklais ir knygomis. Vietovės turėtu paskirti asmenį pastoviam ryšių palaikimui su Tiekimo 
Skyriaus Vedėju. Daugumas skautiškų ženklų gaminami Tavanę, nes tenai pigiau pagaminti. Tiekimo Skyriuje šalia specialių ženkle
lių turimą lietuviškų sagčių diržams, žiedų kaklaraiščiams, ir kitą. Sąearašai turimų daiktų tiekimo skyriuje yra kasmet pasiunčiami 
tuntininkams.

"SKAUTUOS " IR "KRIVŪLĖS" SKYRIUS
Skyriaus Vedėjas - v.s.fil. Antanas Paužuolis
Veikla
Vienetuose turętu būti pastovus korespondentai basirupantys žinių pateikimui. Visos vietinės veiklos informacijos turętu būti siun
čiamos Skyriaus vedėjui.

LSBIŽDININKAS
V.s.Ramųnas Bužėnas
Lietuviu Skautų Brolijos 1999 metų registracijos duomerv

Atlanto Rajonas — 97
Ramiojo Vandenyno Rajonas — 46
Vidurio Rajonas — 251
Kanados Rajonas - 44

LSB PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI
Pažangumo Žymeniu—12
ŽuvėdrosŽymeniu—3
Vėliavos Žymeniu—5
Tėvynės Sūnaus Žymeniu—5

Europos Rajonas — 27
Aųstralijoa Rajonas — 160 Skautų ir Skaučių
Pietų Amerikos Rajonas - 50 Skautų ir Skaučių

Inkaro Ordinu—3
Lelijos Ordinu—3

Už Nuopelnus Ordinu—3
Už Nuop. Su Rem. Kasp. Ordinu—2 

Padėkos Ordinu—8

Pakelti į Paskautininko laipsnį—15
Pakelti į Skautininko Laipsnį—9

Pakelti i Vyr. Skautininko laipsnį—6
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L SB APŽVALGA

Lietuvių Skautų Brolijos Vadija * 1997-1999 Kadencija

LSB VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 
v.s.fil. Albinas Sekas

2940 Hopeton Road 
La Crescenta, CA 91214-1322 U.S.A. 

818.957.3670 tel-namu 
626.440.2821 tel-darbo 

albinas@pacbell.net

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
PAVADUOTOJAS 
v.s.Romas Otto 

172 Dės Emeraudes 
He Perrot, Quebec J7V9A6 

CANADA 
514.453.1526 tel 
514.453.9467 fax

LSB "SKAUTUOS" IR "KRIVŪLĖS” 
SKYRIAUS VEDĖJAS 

v.s.fil.Antanas Paužuolis 
7149 South Millard Avenue 

Chicago, IL 60629-4346 U.S.A. 
773.581.7554 tel

LSB VILKIUKU SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

v.s.fil.Vytautas Januškis
Rt.l Hickory Street 

Lemont, IL 60439 U.S.A. 
630.257.5880 tel 
630.654.1555 fax 

vjanuskis@hotmail.com

LSB VADOVU LAVINIMO 
SKYRIAUS VEDIJAS 

v.s.fil.Gintaras Plačas
11818 Brookdale Court

Orland Park, IL 60462 U.S.A. 
708.479.6293 tel 

placasa@aol.com e-mail

LSB SKAUTU SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

v.s.fil Kęstutis Ječius
1310 Wayside Drive

Villa Park, IL 60181-3624 U.S.A.
630.832.2809 tel
630.832.2810 fax 

kjecius@aol.com e-mail

LSB GARBĖS GYNĖJAS 
v.s.fil.Kazys Matonis 
10932 El Capitan Circle

Sun City, AZ 85351-2107 U.S.A. 
602.933.0547 tel 

gilkaz@worldnet.att.net

LSB AUSTRALUOS RAJONO 
ATSTOVAS 

v.s.Narcizas Ramanauskas 
95 Vicki Street

Forest Hill, Victoria 3131 AUSTRALIA 
61.3.9877.4570 tel 
61.3.9877.4570 fax 

ramanton@pc-oznet.com.au

LSB KANADOS RAJONO 
ATSTOVAS 

s.Algis Simonavičius
40 Wilgar Road

Toronto, Ontario M8X1J5 CANADA 
416.239.7226 tel 

simon@ulti.net e-mail

LSB EVANGELIKU DVASIOS 
VADAS

v.s.kun. Algimantas Žilinskas
2220 Felina Court

Mississiauga, Ont. L5A1K5 
CANADA 

905.270.3723 tel 
zilinsk@attglobal.net

LSB VADUOS IŽDININKAS
v.s.Ramūnas Bužėnas
1993 Antelope Hill Court

Henderson, NV 89012-2183 U.S.A.
702.260.7265 tel
702.260.7268 fax

ramunas@aol.com e-mail

LSB EUROPOS RAJONO 
ATSTOVAS 

v.s.Vincent O'Brien
66 James Lane, 

Layton 
London E106HL ENGLAND 

44.181.925.8746 tel 
44.171.972.4673 fax

LSB JURŲ SKAUTŲ SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

j.ps.Petras Jakubauskas 
10917 S.Rutherford 

Worth, IL 60842 U.S.A. 
708.448.8112 tel 
708.895.5757 fax

LSB ATLANTO RAJONO 
ATSTOVAS 

v.s.Vytautas Dilba
89 Old Harbor St. 

So.Boston, MA 02127 U.S.A. 
617.268.0487 tel

LSB SKAUTŲ VYČIŲ SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

ps.Alvydas Saplys
1121 Gable Drive

Oakville, Ontario L6J7P2 CANADA 
905.829.5228 tel.

alsa@microsoft.com e-mail

LSB TIEKIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 
v.s.Antanas Jarūnas

945 Balsam Lane
Bartlett, IL 60103 U.S.A.

630.289.8062 tel

LSB ATSTOVAS LIETUVŲ 
SKAUTŲ FONDE 

v.s.Mykolas Banevičius 
1299 N Boulevard

West Hartford, CT 06119 U.S.A. 
617.825.1832 tel

LSB PRITYRUSIŲ SKAUTŲ 
SKYRIAUS VEDĖJAS 

v.s.fil.Gintaras Plačas
11818 Brookdale Court

Orland Park, IL 60462 U.S.A. 
708.479.6293 tel 

placasa@aol.com e-mail
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LSB RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO ATSTOVAS 
ps.fil.Tadas Dabšys 

4745 Pennsylvania Avenue
La Crescenta, CA 91214 U.S.A.

818.249.4244 tel 
tadas@psionline.com e-mail

LSB VIDURIO RAJONO 
ATSTOVAS 

v.s.fil.Romas Rupinskas
441 Colfax Avenue

Clarendon Hills, IL 60514 U.S.A. 
708.887.0189 tel 

rupiskas@ameritech.net

LSB PIETŲ AMERIKOS 
ATSTOVĖ 

s.Eugenija Bacevičienė 
Rua Pedro De Godoi, 

396 Sao Paulo, S.P 03138 BRASIL 
11639343 tel.

Lietuvių Skautų Brolijos Vadovai * 1997-1999Kadencija

TĖVIŠKĖS VIETININKIJA
HARTFORD, CT 

v.s. Juozas Seniūnas 
360 Main St. No.409

Hartford, CT 06106-1826 
203.754.4183 tel

NERINGOS-NEVĖŽIO TUNTAS
WORCESTER, MA 

v.s.Irena Markevičienė
17 Agate Avė.

Worcester, MA 01604 
508.799.5469 tel 

IreneMark@aol.com

Atlanto Rajonas
LAISVĖS VARPO VIETININKIJA

PHILADELPHIA, PA 
s.Laima Bagdonavičienė 

324 Indian Mills Rd. 
Shamong, NJ 08088 

609.268.8045

NERINGOS-TAURO TUNTAS 
NEW YORK, NY

ps.fil.Daina Penikaitė 
85-23 87th Street

Woodhaven, NY11020 
718.849.5804 tel

DAINAVOS VIETININKIJA
ROCHESTER, NY 

ps.Aleksas Gečas
745 Van Voorhis Ave.
Rochester, NY 14617 

716.338.2973 tel

ŽALGIRIO TUNTAS
BOSTON MA

s.fil.Algis Adomkaitis
29 Barberry Lane 
Milton, MA 02186 
617.696.5936 tel:

BALTIJOS TUNTAS
DETROIT, MI 

ps.Paulius Jankus 
36137 Beverly Dr. 

Sterling Heights MI 48310-4612 
810.979.7418 tel

Vidurio Rajonas
LITUANICOS TUNTAS

CHICAGO, IL
ps.fil.Richardas Chiapetta

11046 Forest Woods Dr, 
Willow Springs, IL 60480 

708.839.4438 tel
richard. I.chia petta@ac.com

PILĖNŲ TUNTAS
CLEVELAND, OH 

v.s.Remigijus Belzinskas 
312 Claymore Blvd.

Richmond Heights, OH 44143
216.486.5634 tel 

rbelzinskas@worldnet.att.net

Ramiojo Vandenyno Rajonas
KALNIŠKIŲ TUNTAS

LOS ANGELES,CA
s.fil.Vytenis Vilkas
22343 Cardiff Drive
Saugus, CA 91350

805.254.5593
v.vilkas@prodigy.net e-mail

Pietų Amerikos Rajonas
PALANGOS VIETININKIJA

SAO PAULO, BRAZILIJA 
v.s.Eugenija Bacevičienė

Rua Pedro de Godoi 396
Sao Paulo, S.P. 03138

BRASIL
11639343 tel

Skautija - 32
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Kanados Rajonas
GELEŽINIO VILKO-NERINGOS 

TUNTAS 
MONTREAL, QUEBEC 

v.s. Romas Orto 
172 Dės Emeraudes 

He Perot, Quebec J7V9A6 
CANADA 

514.453.1526 tel.

RAMBYNO TUNTAS
TORONTO, ONTARIO 
s.Marius Rusinas

442 Valley Drive 
Mississiauga, Ontario L5A1K9 

CANADA 
905.848.0320 tel.

rusinas@patcom.com e-mail

ŠIRVINTOS-NEMUNO TUNTAS
HAMILTON, ONTARIO 

ps.Angelė Vaičiūnienė 
258 Bay Street 

Hamilton, Ont L8P 3J4 
CANADA 

905.527.5037 tel

AUŠROS TUNTAS 
SYDNEY 

ps.Daina Šliterytė 
40B Fiddens Wharf Rd. 
Killars 2071 NSW 2233

AUSTRALIA
61.2.9498.2571 tel

Australijos Rajonas
VILNIAUS TUNTAS 

ADELAIDE 
vyr. skautė Rūta Sankauskienė 

50 Longwood Rd.
Stirling 5152 SA 

AUSTRALIA 
61.8.8339.4300

DŽIUGO TUNTAS
MELBOURNE 

v.s.Rasa Statkuvienė 
53 The Boulevard

Balwyn North, Vic. 3104 
AUSTRALIA 

61.3.9859.9160 tel

ŠATRIJOS TUNTAS 
GEELONG 

s.Vytautas Mačiulis 
30 Bayview Avenue 

North Geelong Vic 3215 
AUSTRALIA 

61.3.5278.2906 tel

*'

Budėkime!

v.s.fil.Albinas Sekas
LSB Vyriausias Skautininkas 
1997-1999 Kadencija
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VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAI

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.40
#1
Toronto "Rambyno" tuntininkui s.Mariui Rusinui pristačius ir Kanados Rajono Atstovui ps.fil.Algiui Simonaviciui rekomenduojant 
sekančius brolius skautus apdovanoju

"PAŽANGUMO" žymeniu -
psl.Dariu Kutra
psl. Šauliu Simonaviciu

#2
Sveikinu brolius Dariu ir Šauliu uz Jusu pavizdinga skautavima ir sąžiningai atliekamas pareigas Draugovėje. Linkiu Jums uoliai to
liau skautauti ir būti pavizdingais skautais.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.41
#1
Sv.Jurgio šventes proga Clevelando "Pilėnu" tunto tuntininkui v.s.Remigijui Belzinskui pristačius ir Vidurio Rajono Atstovui 
v.s.fil.Romui Rupinskui rekomenduojant sekanti broli apdovanoju
"PAŽANGUMO" žymeniu - prit.skauta Mindaugą Idzeli

#2
Sveikinu broli Mindaugą uz pavizdinga skautavima ir sąžiningai ir rūpestingai atliekamas vilkiuku draugoves draugininko pareigas.
Linkiu Tau uoliai toliau skautauti ir būti pavizdingu vadovu.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.42
#1
LSB Vadovu Lavininmo Skyriaus Vedėjui v.s.fil. Gintarui Placui pristačius ir v.s.fil Kazimerui Matoniui, buvusiam Ąžuolo Mokyklos 
Vedgjui rekomenduojant kad LSB Kalniškiu Tunto vadovas s.v.sl. Aras Mattis sėkmingai užbaigė pilna Ąžuolo Mokyklos Kursą ir Jam I 
suteikiama teise nešioti Ąžuolo Mokyklos ženkliuką.
#2
Sveikinu Tave broli Arai su skautiškų vadovavimo kursu atsiekimais. Linkiu tau ir toliau su entuziazmu skautauti ir pritaikyti Ąžuolo 
Mokyklos įgytas žinias jaunesniu skautu lavinimui.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.43 i
#1
Lietuviu Skautu Brolijai pristačius ir LSS Pirmijai korespondencinio balsavimo posėdyje, Sv.Jurgio šventes proga , pasižymėjusius 
vadovus skautiškoje veikloje, buvo pakelti i vyresniškumo laipsnius

I PASKAUTININKO LAIPSNI: i
s.v.v.si. Jonas Bielkevicius
Bostono Žalgirio Tuntas - Atlanto Rajonas
s.v.v.sl. Tomas Stuopys
Bostono Žalgirio Tuntas - Atlanto Rajonas

I VYRESNIO SKAUTININKO LAIPSNI:
j.s. Gintaras Čepas
Bostono Žalgirio Tuntas - Atlanto Rajonas
#2
Nuoširdžiai sveikinu visus pakeltuosius vyresniškumo laipsniais. Dėkoju Jums visiems vadovaujantiems ir pasiaukojantiems Lietuviu 
Skautu Brolijos labui. Linkiu Jums dar ilgai musu sąjūdyje tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI.

Skautija - 34

64



Page 9

LSB APŽVALGA

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.44
#1
Lietuviu Skautu Brolijai pristačius ir LSS kirmijai korespondencinio balsavimo posėdyje, Sv.Jurgio šventes proga , pasizymgjusius 
vadovus skautiškoje veikloje, buvo pakelti i vyresniškumo laipsnius bei apdovanoti LSS Ordinais.

I PASKAUTININKO LAIPSNI:
s.v.v.sl.Jonas Rukšėnas - Melbourne Džiugo Tuntas - Australijos Rajonas
s.v.v.sl.Linas Seikis - Melbourne Džiugo Tuntas - Australijos Rajonas
s.v.v.sl.Petras Siurna - Melbourne Džiugo Tuntas - Australijos Rajonas
s.v.v.sl.Lukas Zdanius - Melbourne Džiugo Tuntas - Australijos Rajonas
s.v.v.sl.Gintaras Karasiejus- Toronto Rambyno Tuntas - Kanados Rajonas
s.v.v.sl.Edis Leipus - Čikagos Lituanicos Tuntas - JAV Vidurio Rajonas
s.v.v.sl.Algis Tamosiunas - Čikagos Lituanicos Tuntas - JAV Vidurio Rajonas

I SKAUTININKO LAIPSNI
ps. Paulius Jankus Detroito Baltijos Tuntas - JAV Vidurio Rajonas

Apdovanotas PADĖKOS ORDINU
j.vs.fil.dr. Algis Paulius - Čikagos Lituanicos Tuntas - JAV Vidurio Rajonas

#2
Sveikinu visus vadovus su pakėlimu i aukstesnius laipsnius ir apdovanotus su LSS Garbgs Ordinais. Linkiu musu jainiems skautinink
ams neapleisti musu skautiškų eilių ir nenulilstamai dirbti su musu jaunais broliais. Ypač dekojui broliui dr. Algiui Pauliui uz Jusu 
idetas pastangas ir darba per eile metu Juros Skautu labui kuris padėjo išlaikyti Lietuvio skauto dvasia uz tėvynės ribų.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.45
#1
Lituanicos tuntininkui ps.fil.Ričardui Chiapettai pristačius ir J.A.V. Vidurio Rajono Atstovui v.s.fil. Romui Rupinskui rekomenduojant 
sekanti tunto skauta apdovanoju

"VĖLIAVOS" garbes žymeniu - s.v.v.sl.Rima Gaceviciu

#2
Sveikinu broli Rima uz sqziningai atliktas draugininko pavaduotojo ir vadovavimo pareigas. Linkiu toliau dirbti musu jaunesniuju 
broliu gerovei ir lietuviško skautavimo naudai.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.46
#1
Australijos Rajono Atstovui v.s.Narcizui Ramanauskui pristačius Ir Australijos Rajono Vadui v.s.Henrikui Antanaciui remiant sekan
čius brolius apdovanoju
"PAŽANGUMO" Garbes žymeniu
si. Viktorą Sliteri - Ausros Tuntas - Sydney, Australija
"VĖLIAVOS" Garbes žymeniu
s.v. Jon Mikuži - Vilniaus Tuntas - Adelaide, Australija
"TĖVYNĖS SUNAUS" Garbes žymeniu
s.v. Martyna Zdaniu - Džiugo Tuntas - Melbourne, Australija
"UZ NUOPELNUS" Ordinu ps. Antana Pocių - Vilniaus Tuntas - Adelaide, Australija
#2
Sveikinu brolius Jon, Martyna, ir Viktorą uz sąžiningai atliktas pareigas vadovaujant skautu būreliui bei tunte. Ypač sveikinu broli 
Antana uz jo nenuilstama darba ir pasiaukojima vadovaujant aštuonis metus Adelaides Vilniaus tuntui. Linkiu Jums broliai toliau 
dirbti musu jaunesniuju broliu gerovei ir lietuviško skautavimo naudai.

Skautija - 35
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LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.47
#1
Lituanicos tuntininkui ps.fil. Ričardui Chiapettai pristačius ir J.A.V.Vidurio Rajono Atstovui v.s.fil. Romui Rupinskui rekomenduojant, 
sekančius "Lituanicos" tunto vadovus apdovanoju

"PAŽANGUMO" Žymeniu
s.v.Ryty Dumbry
s.v.psl. Petra Placa

#2
Sveikinu brolius Ryti ir Petra sąžiningai atliekant Jusu pareigas Perkūno ir Geležinio Vilko draugovėse. Linkiu Jums toliau 
nepavargstant dirbti lietuviškos skautijos gerovei. Bukite pavizdys Jusu jaunesniems broliams skautams.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.48
#1
Lietuviu Skautu Brolijai pristačius ir LSS Pirmijai korespondencinio slapto balsavimo balsavimo posėdyje, Lapkričio 1 d. proga , pasi- 
zymgjusius vadovus skautiškoje veikloje, buvo pakelti i vyresniškumo laipsnius ir apdovanoti LSS Ordinais:

Pakeltas i PASKAUTININKO laipsni
s.v.v.sl. Auris Jarasunas - Kalniškiu Tuntas - Los Angeles - J.A.V. Ramiojo Vandenyno Rajonas
s.v.v.sl. Viktoras Sliteris (senjoras) - Australijos Rajonas
Aleksandras Gečas - Dainavos Vietininkija - Rochester, N.Y. - J.A.V. Atlanto Rajonas

Pakeltas i SKAUTININKO laipsni:
ps. Gražutis Matutis- Lituanicos Tuntas - Čikaga - J.A.V. Vidurio Rajonas
ps. Vytenis Lietuvininkas - Lituanicos Tuntas - Čikaga - J.A.V. Vidurio Rajonas
ps. Algirdas Šimkus - Australijos Rajonas

Apdovanotas "GELEŽINIO VILKO" Ordinu: v.s.fil.kun.Pranas Dauknys - Australijos Rajonas

#2
Sveikinu visus vadovus su pakėlimu i aukstesnius laipsnius ir apdovanotus su LSS Garbgs Ordinais. Linkiu musu naujiems skauti
ninkams neapleisti musu skautiškų eilių ir nenulilstamai dirbti su musu jaunais broliais. Sveikinu v.s.kun.Prana Daukny Apdovanota 
LSS Auksciausiu Ordinu ir linkiu dar daug metu dirbti su Melbourno ir Australijos lietuviu skautais.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.49
#1
"ŽALGIRIO" tunto tuntininkui s.fil.Algiui Adomkaiciui pristačius ir Atlanto Rajono Atstovui v.s.Vytautui Dilbai rekomendavus sekan
čius skautus, vasario 16 dienos proga, uz pavizdinga ir rupestingį pareigu atlikimą apdovanoju:

"PAŽANGUMO" garbes žymeniu:
psi. Skaidrys De sa Pereira
si. Šarūnas Krukonis

"TĖVYNĖS SUNAUS" garbes žymeniu
v.sl. Kazys Adomkaitis

#2
Sveikinu brolius Saruna, Skaidriu, ir Kazy atzymejimu proga ir linkiu Jums entuziastingai reikštis tolimesnėje skautiškoje veikloje.
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LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.50
#1
"Lituanikos" tunto tuntininkui ps.fil.Ričardui Chiapettai pristcius ir Vidurio Rajono Atstovui v.s.fil.Romui Rupmskui rekomendavus 
sekančius juros skautus ir vadovus Vasario 16 dienos proga, uz pavizdinga ir sąžiningą pareigu atlikim apdovanoju: 

"ŽUVĖDROS" garbes žymeniu:
v.valt. Adomas Tautkus

"TĖVYNĖS SUNAUS" garbes žymeniu:
v.valt. Linas Paulius 

"INKARO" garbes žymeniu: 
j.ps. Romas Cesas 
j.s. Petras Jokubauskas 
j.s. Algis Jonušas 

#2
Sveikinu apdovanotus brolius uz nuoširdų pareigu atlikimą ir linkiu gražaus darbo, broliškos nuotaikos ir toliau dirbti tunto bei Lietu
viu Skautu Brolijos eilese.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.51
#1
Sv.Jurgio Šventes proga Clevelando "Pilėnu" tunto tuntininkui v.s.Remigijui Belzinskui pristačius ir Vidurio Rajono Atstovui v.s.fil.
Romui Rupinskui rekomenduojant sekančius brolius apdovanoju

"VĖLIAVOS" garbes žymeniu
s.v.v.sl. Mikas Rukšėnas

"TĖVYNĖS SUNAUS" garbes žymeniu
s.v.v.sl. Tomas Berzinskas

#2
Sveikinu broli Miką "Giliuku būrelio" vadova ir broli Toma "Prityrusiu skautu draugoves" draugininką uz sąžiningą ir pavizdinga va- 
dovavima jaunesniems skautams. Linkiu Jums broliai toliau skautauti ir būti pavizdingais jaunais vadovais.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.52
#1
Sv.Jurgio Šventes proga Clevelando "Pilėnu" tunto tuntininkui v.s.Remigijui Belzinskui pristačius ir Vidurio Rajono Atstovui v.s.fil. 
Romui Rupinskui rekomenduojant sekanti broli apdovanoju

"UZ NUOPELNUS" Ordinu
s.Algis Miškinis

#2
Sveikinu broli Algi uz daugeli metu ideta darba padedant Kaziuko Muges darbuose, ypač įrengiant dirbtuve kurioje skautai gali nau
dotis ir išmokti medžio projektu pjaustimo ir papuošalu darbus. Broli Algi, |jn|<ju tau ir toliau mokinti ir įkvėpti jaunesnius brolius 
šioje meno srytije

Skautija -37
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LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.53
#1
LSB Vadijai pristačius ir LSS Tarybos Pirmijai dvyliktame korespondenciniame slapto balsavimo posėdyje sekančius pasižymėjusius 
vadovus ir vadoves Lapkričio 1 dienos Lietuvos skautu ikurymo proga, bei kadencijos užbaigimo proga, buvo pakele i vyresniškumo 
laipsnius bei apdovanojo LSS garbes ženklais:

Pakeltas i PASKAUTININKO laipsni:
s.v.fil. Andrius Gaputis, Montreal, Kanada
v.valt. Antanas Šileika, Toronto Kanada

Pakeltas i SKAUTININKO laipsni:
j.ps. Romas Cesas, Lituanikos Tuntas, Čikaga, JAV
ps.fiLTadas Dabsys, Los Angeles, JAV - LSB Ramiojo Vandenyno Rajono Atstovas
ps. Ričardas Kalendra, Rambyno Tuntas, Toronto, Kanada
j.ps. Aleksas Rimeika, Lituanikos Tuntas, Čikaga, JAV
ps.fil.Algis Simonavicius, Toronto, Kanada - LSB Kanados Rajono Atstovas

Pakeltas i VYRESNIO SKAUTININKO laipsni:
s.fiLVytautas Januskis, Čikaga, JAV - LSB Vilkiuku Skyriaus Vedėjas
s.Vytautas Mačiulis, Šatrijos Tuntas, Geelong, Australija
s.Vincent O'Brien, Londonas, Anglija - LSB Europos Rajono Atstovas
s.kun.Algimantas Žilinskas, Toronto, Kanada - LSB Evangeliku Dvasios Vadas

Apdovanotas "LELIJOS" Ordinu:
s.Povilas Kviecinskas, Džiugo Tuntas, Melbournas, Australija
v.s.fil.Romas Rupinskas, Čikaga, JAV - LSB Vidurio Rajono Atstovas

Apdovanotas "PADĖKOS" Ordinu:
v.s.Eugenija Bacevičiene, Sao Paulo, Brazilija - LSB Pietų Amerikos Rajono Atstove
v.s.Ramūnas Buzenas, Henderson, NV, JAV - LSB Iždininkas
v.s.Vytautas Dilba, Bostonas, JAV - LSB Atlanto Rajono Atstovas
s.Ginutis Matutis, Lituanikos Tuntas, Čikaga, JAV
v.s.Romas Otto, Montreal, Kanada - LSB VS Pavaduotojas
v.s.fil.Gintaras Placas, Čikaga, JAV - LSB Vadovu Lavininmo Skyriaus
ir Prit.Skautu Skyriaus Vedėjas v.s.Narcizas Ramanauskas, Forest Hill, Australija - LSB Australijos Rajono Atstovas

#2
Visus pakeltuosius ir apdovanotus nuoširdžiai sveikinu! Dėkoju visai LSB Vadijai ir ypač broliui v.s Romui Otto uz suteikta parama 
bei patarimus praėjusios kadencijos laiku. Linkiu ir toliau sėkmingai vadovauti lietuviu skautijos labui ir dar ilgai tarnauti DIEVUI, 
TĖVYNEI IR ARTIMUI!
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LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.54
#1
Melbourne "Džiugo" tunto tuntininkei v.s.Rasai Statkuvienei pristačius ir LSB Australijos Rajono Atstovui v.s.Narcizui Ramanauskui 
rekomenuojant sekančius tunto brolius ir vadovus apdovanoju: 

"VĖLIAVOS" garbes žymeniu
vyr.sl. Girius Antanaitis , Džiugo Tuntas, Melbournas, Australija

"TĖVYNĖS SUNAUS" garbes žymeniu
ps. Rimas Skeivys , Džiugo Tuntas, Melbournas, Australija 

#2
Geelong "Skautu Zydinio" tevunui ps.Liudui Bungardai pristačius ir LSB Australijos Rajono Atstovui v.s.Narcizui Ramanauskui re
komenuojant sekanti broli apdovanoju:

"TĖVYNĖS SUNAUS" garbes žymeniu
skautas Kaja Starinskas, Geelong, Australija

#3
Sveikinu apdovanotus brolius uz gera skautiška dvasia ir pavizdinga vadovavima. Linkiu ir toliau nenuilsatamai dirbti savo jaunesni- 
uju broliu gerovei.

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.55
#1
Toronto "Rambyno" tuntininkui s.Mariui Rusinui pristačius ir Kanados Rajono s.fil.Algiui Simonaviciui rekomenuojant sekančius 
tunto brolius ir vadovus apdovanoju :

"VĖLIAVOS" garbes žymeniu
sl.Andrius Rusinas, Rambyno Tuntas, Toronto, Kanada
sl.Andrius Povilaitis, Rambyno Tuntas, Toronto, Kanada

#2
Montrealio "Geležinio Vilko/Neringos" tuntininkui v.s.Romui Otto pristačius ir Kanados Rajono s.fil.Algiui Simonaviciui rekomenuo
jant sekančius tunto broli apdovanoju:

"UZ NUOPELNUS" ORDINU
ps.Gilius Bulota, Geležinio Vilko/Neringos Tuntas, Montreal, Kanada

#3
Sveikinu brolius vadvus skautiškų atzymejimu proga ir linkiu Jums entuziastingai reikštis tolimesnėje skautiškoje veikloje.
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Page 14

LSB APŽVALGA

LSB Vyriausio Skautininko įsakymas No.56
#1
Čikagos "Lituanikos" Tunto tuntininkui ps.fil.Richardui Chiapettai pristačius ir LSB Vidurio Rajono Atstovui v.s.fil Romui Rupinskui 
rekomenuojant sekančius tunto brolius ir vadovus apdovanoju:

"UZ NUOPELNUS" Ordinu
ps.Tadas Stropus, "Lituanikos" Tuntas, Čikaga, JAV

"INKARO" Ordinu
j.s.Petras Jokubauskas, "Lituanikos" Tuntas, Čikaga, JAV 

"UZ NUOPELNUS" Ordinu su Rėmėjo Kaspinu
ponas Kazys Kreivėnas, Čikaga, JAV

#2
Sveikinu brolius vadovus skautiškų atzymejimu proga ir linkiu Jums entuziastingai reikštis tolimesnėje skautiškoje veikloje. Taip 
sveikunu p.Kreivėną linkėdamas toliau remti musu brolius ir seses skautus.

Budėkime!

v.s.fil.Albinas Sekas
LSB Vyriausias Skautininkas 
1997-1999 Kadencija
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Akademinis Skautų Sąjūdis

1997 - 1999
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Akademinis Skautų Sąjūdis

Pavasaris 2000

Mieli Broliai ir Sesės Akademikai,

Visuomet malonu į Jus kreiptis ar su Jumis pasidalinti praėjusios veiklos pasekmėmis. Taip ir šiuo 
metu tenka proga pasidalinti su Jumis apie tai kas buvo siekiama, kas pavyko ar nepavyko 
praėjusios kadencijos laikotarpyje ir pagaliau koki mūsų ateities planai. Vadijos darbas labai 
sudėtingas, įvairus ir reikalauja daugelio asmenų pasišventimo Sąjūdžio labui. T ai ne vieno žmogaus 
darbas, ir ne vienam žmogui tenka tarti “Ačių” kai susilaukiam gražių atgarsių iš mūsų narių. Visi 
Vadijos nariai pasišventė dirbo ir visi užsipelnijo Sąjūdžio pagarbos už atliktus darbus ir aukoto laiko. 
1997-1999 metų Vadijos sąstatas buvo sekantis:

v.s. fil. Gina Mačiulienė 
v.s. fil. Eugenijus Vilkas 
ps. fil. Vida Damijonaitytė 
ps. fil. Dana Penčylaitė 
s. fil. Vytenis Kirvelaitis 
s. fil. Jonas Variakojis 
s. fil. Vilija Kerelytė 
s. fil. Rita Rašymienė 
s. fil. Nida Bichnevičiūtė 
j.s. fil. Taiyda Chiapetta 
ps. fil. Ričardas Chiapetta 
ps. fil. Alvida Baukutė 
s. fil. Ramunė Papartienė 
v.s. fil. Gediminas Leškys 
v.s. fil. Danutė Marcinkevičiūtė

Vadijos pirmininko pavaduotoja
Garbės gynėjas
ASD Centro Valdybos pirmininkė
ASD CV pirmininkės pavaduotoja
K! Vytis Centro Valdybos pirmininkas
K! Vytis CV pirmininko pavaduotojas
FSS Centro Valdybos pirmininkė
FSS CV pirmininkės pavaduotoja
ASS narė LSS Taryboje
ASS narė LSS Taryboje
ASS narys LSS Taryboje
Vadijos sekretorė
Vadijos iždininkė
1994-96 ASS Vadijos pirmininkas
ASS Atstovė Lietuviškosios Skautybės Fonde

Visiems tariu nuoširdų skautišką AČIŲ! ir linkiu toliau darbuotis skautybės labui.

Ad meliorem!

v.s. fil. Rimantas Griškelis
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkas
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1997 - 1999 Akademinio Skautų Sąjūdžio Veikla
Per praėjusius tris metus, Vadija sušaukė 19 normalių posėdžių, kurie yra tvarkingai užprotokoluoti 
ir laikomi ASS Vadijos Pirmininko archyve. Ši medžiaga su laiku bus perleista LSS Archyvui. 
Pagrindiniai veiklos daviniai buvo sekantys:

Studijų Dienos - “Draugystė”
1998 m. balandžio mėn. 3-5 dienomis
Woodstock, Illinois

Gražioje gamtos aplinkoje susirinko apie 20 Akademikų susikaupimo savaitgaliui. Buvo išklausyta ytin 
įdomios paskaitos pristatytos partizano Jono Vaičekausko, fil. seselės Ignės Marijošiūtės ir kun. 
Kęstučio Trimako. Pagrindinė tema buvo apie draugystę ir jos ypatybes. Diskusijos buvo įdomios ir 
gyvos. Fil. kun. Antanas Saulaitis pravedė vakaro susikaupimo valandėlę, per kurią išklausėm 
reikšmingų skaitymų ir visi pajutom šiltą šeimynišką nuotaiką.

Sekmadienį buvo išklausytos Šv. Mišios koplyčioje, kurių metu skaitymuose dalyvavo visi susirinkę. 
Po pietų vyko sueiga. ASS Vadijos pirmininkas fil. Rimantas Griškelis, ASD CV pirmininikė fil. Vida 
Damijonaitytė, K! Vytis CV pirmininkas fil. Vytenis Kirvelaitis ir FSS CV pirmininkė fil. Vilija Kerelytė 
pristatė pranešimus apie atliktą ir numatytą veiklą savo atsakomybės sferose. Sekė diskusijos ir 
patarimai ateities veiklai pagyvinti.

Studijų Dienoms pasibaigus, visi išsiskirstėm savais keliais, pasisėmę naujų minčių apie draugystės 
reikšmę ir jos vertybę mūsų gyvenimuose.
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Vlll-ji LSS Tautinė Stovykla
ASS Pastovyklė: “Draugystė”
1998 m. rugpjūčio mėn. 14-22 dienomis
Paxton, Massachussetts

Šios stovyklos pagrindinis ASS tikslas buvo išmėginti naujai nusistatytos veiklos. Po ilgų diskusijų 
Vadijos tarpe, buvo nuspręsta, kad Akademikai turi aktyviai įsijungti į bendros stovyklos veiklą ir tapti 
pagalbos šaltiniu jaunesniems skautams ir jų vadovams. Taigi buvo sustatyta programą sekančiais 
pagrindais:

• Telkti pagalbą kiek viena ryta visoms pastovyklėms pristatant po du Akademikus “Draugus” 
kurių vienintelis tikslas būtų padėti tų pastovyklių vadovams pravesti savasias tos dienos 
programas ir uždavinius.

• Sudaryti grupę “Opininkų”, kurie kas ryta eitu per visas pastovykles su daina, šposais ir 
šypsena, pakeldami bendrą stovyklautojų ūpą ir pralinksmindami visus, jaunus ir senus 
vilkus.

• jrengti “Komforto Zoną” j kurią būtų kviečiami nuvargę vadovai ir bendros stovyklos 
darbuotojai. Ten jie buvo Įvairiais būdais slaugiami, pavaišinti saldumynais ir gardžiais 
gėrimais, masažuojamos kojos ir nugaros, patogiai pavėsyje pasodinti ar net prikalbinti 
atsilošti “hamake” malonių Akademikių priežiūroje.

• Popiečių metu, pravesti savo skautišką akademišką programą įvairiomis diskusijomis, 
iškilomis ir dalyvavimu vietinės BSA pratimuose.

• Prisidėti prie bendros stovyklos tvarkos nuo virtuvės darbų, sargybos, pliažo priežiūros ir 
svečių priėmimo per didįjį savaitgalį iki laužų pravedimo.

Pastovyklėje dalyvavo apie 60 narių didžiojo savaitgalio metu. Šiaip savaitės bėgyje pastoviai 
stovyklavo apie 35 Akademikai. “Draugystės” tema labai prigyjo ir buvo plačiai skleidžiama įvairiais 
būdais. Turėjom marškinėlius, treningus, plakatus ir guzikus, kurių išdalinom šimtais, ir kurie pavirto 
tam tikro statuso simboliu. Nusistatytą programą įgyvendinom ypatingai sėkmingai, tiek kad buvo 
nuspręsta “Draugystės” idėją tęsti toliau ateities veikloje remiantis šiuo principu.

Visiems buvo aišku, kad tai gal pirma Akademikų stovykla per daugelį metų susilaukusi tokio gražaus 
skaičiaus narių, tokio susigyvenimo tarpusavyje ir tokios gražios bendros nuotaikos. Taigi buvo 
daugiausia jaunimo pasišventimo ir darbo nuopelnas.

Rambynas - Draugystė Stovykla
1999 m. liepos mėn. 5-10 dienomis
Los Angeles, California

Patyrė gražių pasekmių Tautinėje Stovykloje, buvo nuspręsta pamėginti pritaikyti panašią programą 
vienai iš rojono stovyklomis, būtent Ramiojo Vandenyno. Buvo sutarta su rajono vadovais ir pritaikyta 
panaši “Draugystės” tema. Suvažiavo apie 35 Akademikai pastoviam stovyklavimui, o per savaitgalį 
skaičius pakilo iki beveik 70! Tai nuostabu, kad tiek daug ... senai buvo tiek mūsų matyta stovykloje.

Dalyvavome visose stovyklos plotmėse, nuo jauniausių vaikų programos išpildymo iki švaros 
išlaikymo. Pravedėm įdomius žygius, naktinių žaidimų jaunesniems, laužus, dainavimą, sportą ir
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“Academia 1999"
75 Metų Jubiliejaus Žygis Lietuvoje
1999m. rugpjūčio mėn. 14-22 dienomis

Šis žygis tai antrasis 75 metų Jubiliejaus reiškinys, taikytas sujungti užsienio ir Lietuvos Akademikus 
bendroje veikloje. ] Lietuvą nukeliavo 4 Akademikai iš JAV ir Kanados. Žygis buvo padalintas į dvi 
dalis. Pirma tai keturių dienų dviračių kelionė iš Vilniaus į Aukštaitiją, kur prasidėjo antra dalis, 
stovykla. Mus išlydėjo Lietuvos valdžios atstovas Remigijus Gaška, įteikdamas Prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimą paminint šio ypatingo 75 Metų Jubiliejaus reikšmę.

Dviračiais važiavo dešimtis, įskaitant pusantrų metų “paukštytę” Ulytę. Tai nuostabi mergytė, kuri 
mus visus nustebino savo ištverme ir linksma nuotaika. Kelionė apėmė apytikriai 200 km. ir baigėsi 
ant Žagarinės ežero kranto, stovykloje. Ten laukė apie 20 susirinkusių Akademikų, tačiau savaitgaliui 
atėjus skaičius padidėjo iki 35.

Buvo progų tarpusavyje pasikalbėti, išsamiai padiskutuoti bendrai svarbius reikalus, daug naujų dainų 
išklausėm ir vieni ir kiti, pasijuokėm, pažygiavom, pažaidėm ir svarbiausia, užmezgėm ryšius kurie 
liks visam gyvenimui. Išsiskirti buvo sunku, tačiau palengvino mintis, kad vėl pasimatysim. Nutarėm 
suruošti bendrą stovyklą 2002 metais Lietuvoje.

Surioiimsx-Mtowsloliws-'W
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GERBIAMIEJI

LIETUVOS SKAUTAI AKADEMIKAI, 
STUDENTAI SKAUTAI,

Nuoširdžiai sveikinu kiekvieną iš jūsų ir visus buvusius 
BEI ESAMUS LIETUVOS SKAUTUS AKADEMIKUS, MININČIUS SAVOJO 

SĄJŪDŽIO SEPTYNIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ JUBILIEJŲ.

Lietuvos akademinis skautų sąjūdis, įsteigtas kaune 
1924-AISIAIS, VISOS SAVO VEIKLOS METU IŠUGDĖ NE VIENĄ 

f STIPRIOS DVASIOS IR VALIOS ASMENYBĘ. JŪSŲ IDEALAI IR JŲ DVASIA
IŠAUKLĖTI ŽMONĖS NE KARTĄ BUVO NAUDINGI LIETUVAI IR 

LIETUVIAMS SAVO PRASMINGAIS ŽODŽIAIS IR DARBAIS.

Dėkoju jums už indėlį į Lietuvos visuomeninį gyvenimą, 
UŽ ILGAMETĘ IŠTIKIMYBĘ TRADICINĖMS TAUTOS 

IR VALSTYBĖS VERTYBĖMS.

Sąjūdžio jubiliejaus proga linkiu aktyvių narių 
IR GRAŽIOS VEIKLOS ATEITYJE - KURIANT TĖVYNĖS GEROVĘ, 

UGDANT VISŲ JOS PILIEČIŲ DVASINGUMĄ BEI PATRIOTIŠKUMĄ.
GERIAUSIOS KLOTIES LIETUVOS SKAUTIJAI, VISIEMS JOS 
NARIAMS - STUDENTAMS SKAUTAMS. AKADEMIKAMS.

VALDAS ADAMKUS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VILNIUS. METU RUGPJŪČIO 14 DIENA
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Akivaizdinis Suvažiavimas
75 Metų Jubiliejaus Šventė 
1999m. spalio mėn. 15-17 dienomis 
Orland Park, Illinois

Šis suvažiavimas tai trečiasis 75 Metų Jubiliejaus reiškinys, taikytas sutraukti visus mūsų plačiai 
išsimėčiusius narius, ypatingai tuos kurie neturėjo progos kitur dalyvauti praėjusių metų bėgyje. Tai 
pirmas toks suvažiavimas per kokia 10 metų. Suvažiavo apie 60 narių iš Los Angeles, Toronto, 
Detroito ir Čikagos. Buvo diskutuojamos įvairios temos, surengtos atskiros FSS, ASD ir K! Vytis 
sueigos saviems reikalams spręsti, išrinktos naujos ASD ir K! Vytis Centro Valdybos ir suvažiavimas 
užbaigtas iškilmingoje sueigoje. K! Vytis pakėlė penkis korporantus į Garbės Narius, kurie buvo 
gausiai visų sveikinami.

Vakaronė buvo ypatinga. Pasirodė “Antras Kaimas", kurio sąstate daugumas mūsų nariai. Skaniai 
buvo pasijuokta ne tik iš jų, bet ir iš pačių. Susirinko apie 100 narių ir svečių. Linksmai praleidome 
vakarą dainuodami, šokdami ir draugaudami šiltoje tarpusavio atmosferoje.

bosos Nida, Vriar Jennifer » Gina - Suva^wvHno 1
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bendrai prisidėjome prie stovyklos gyvenimo su tikslu parodyti jaunesniems kad skautavimas 
nesibaigia su šlipso spalva, bet lieka svarbi rodyklė visam gyvenimui.

Buvo atnaujintos draugystės, užmegstos naujos pažintys, pasisemta naujų idėjų, jėgų ir energijos. 
Dar kartą įsitikinom, kad jaunimas turi noro ir gabumų vesti Sąjūdį ateities keliais, koki jie tebūtų.

Rambynas - Draugystė Klok mūsų daugii
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Suvažiavimo dalyviai ištolmingos sueigos pabaigoje -1999
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2000 - 2002 Akademinio Skautų Sąjūdžio Veikla
1999 metų pabaigoje, išrinkome naują Vadiją, kurios sąstatas yra sekantis:

v.s. fil. Rimantas Griškelis 
v.s. fil. Zita Rahbar 
v.s. fil. Eugenijus Vilkas 
ps. fil. Jennifer Antanaitytė 
ps. fil. Julytė Plačaitė 
s. fil. Jonas Variakojis 
senj. Rimas Pečiulis 
s. fil. Nida Bichnevičiūtė 
ps. fil. Vida Damijonaitytė 
ps. fil. Auris Jarašūnas 
s. fil. Audrius Kirvelaitis 
s. fil. Vytenis Kirvelaitis 
ps. fil. Alvida Baukutė 
s. fil. Aldona Lingertaitienė 
v.s. fil. Danutė Marcinkevičiūtė

ASS Vadijos pirmininkas
ASS Vadijos pirmininko pavaduotoja
Garbės gynėjas
ASD Centro Valdybos pirmininkė
ASD CV pirmininkės pavaduotoja
K! Vytis Centro Valdybos pirmininkas
K! Vytis CV pirmininko pavaduotojas
ASS narė LSS Taryboje
ASS narė LSS Taryboje
ASS narys LSS Taryboje
ASS narys LSS Taryboje
ASS narys LSS Taryboje
Kviesta Vadijos sekretorė
Katalikų dvasios vadovė
ASS atstovė Lietuviškosios Skautybės Fonde

Kovo mėnesį ivyko pirmasis Vadijos posėdis, kuriame buvo atsižvelgta į praėjusios kadencijos 
atsiekimus ir aptarta ateities planai. Buvo patvirtinti sekantys veiklos principai:

• Vadovauti savo darbų pavyzdžiumi.
• Supažindyti skautišką-akademišką jaunimą su A.S.S. ideologiniais principais.
• Paruošti organizcijai kelią žengiant į XXI-ajį amžių.
• Aktualiai prisitaikyti prie šių dienų gyvenimo sąlygų.
• Išryškinti A.S.S. tradicijas.
• Patraukti skautišką jaunimą į savo eiles.
• Atgaivinti ryšius su viso pasaulio Akademikais, ypatingai Lietuvos.

Praeityje pasekmių buvo gražių ir prasmingų, tačiau vis norisi daugiau ir aukštesnės kokybės. Vadija 
įsitikinus, kad Sąjūdis turi gražią ateitį, kurią būtina išryškinti ir efektyviai perduoti nariams. Remsimės 
gyva veikla. Numatytos stovyklos prie Toronto, Kanadoje 2000 metais, prie Čikagos 2001 metais, 
bendra stovykla Lietuvoje 2002 metais, ir laikas pradėti galvoti apie Jubiliejinę Stovyklą 2003 metais. 
Šalia tų, teks ruošti ir kitų nariams įdomiu renginių, kurie patrauklūs būtų ir jaunimui ir patyrusiems.

Atgaivinti prasmingi ryšiai tarp narių. įsteigta Interneto paštas ir LSS Web Site, vadinamas 
www/Skautai.com. Tai pirmas toks eksperimentas pasiekti mūsų plačią skautišką šeimą nauju būdu, 
kuris pavyko labai gerai. Šis susisiekimo būdas ypatingų pasekmių susilaukė ruošiant stovyklas ir 
suvažiavimą. Dabar naudojamas pasiruošiant šios vasaros stovyklai.

Buvo išleistas Ad Meliorem aplinkraštis dvejomis kalbomis, lietuviškai - angliškai. Susilaukėm daug 
pritarimų, tačiau buvo ir nepatenkintų. Tiesos daug abejose pusėse. Tačiau, vis daugiau matosi mūsų 
jaunimo, su kuriais tik anglų kalba galima palaikyti ryšius. Kyla aktualus klausimas: ar juos pritraukti 
ar atmesti dėl tokios priežasties? Nusprendėm pritraukti.

ASD, K! Vytis ir FSS sutraukto Konspekto ruoša jau prie galo. Bus ypatingai naudinga medžiaga, 
kuria galės pasinaudoti visi skyriai ir vadovai.

Skyrių veikla tuo pačiu kiek pagyvėjo. Atsigavo veikla Toronte, Kanadoje. Los Angeles stovykloje 
jaunimas pasiryžo perimti LA skyriaus valdžią į savo rankas. Čikagos veikla ir nariū skaičius vis 
pirmauja ir jie labai palaiko ryšius su kitų skyrių nariais. Narių susidomėjimas pakilo ir kitur, būtent
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Washingtone ir Bostone.

Didžiausią rūpestį sukelia filisterių padėtis. Nėra Centro Valdybos. Aišku, kad reikia pertvarkyti, 
atvesti prie naujų gyvenimo sąlygų, įvertinti struktūrą, kuri turi prisitaikyti prie įvairios narių sudėties. 
Kalbėta perorganizuoti į skilčių sistemą, sudaryti įvairių amžių dalinius, kurie turėtu ką bendro 
savitarpyje. Teks gerokai pasvarstyti.

Ateityje, daugiausia dėmesio reikalaus mūsų spauda, pavienių narių statuso išaiškinimas, sarašų 
tvarka ir tęsimas pradėtos veiklos, kuria domisi jaunimas ir taipogi prie kurios galėtų prisitaikyti mūsų 
patyrę Akademikai skautai.

Verčiame naujus puslapius Sąjūdžio gyvenime. Aplink mus siaučia audros, traukia mūsų narių dėmesį 
kitur, stumia mus į dienos gyvenimą vis greičiau vis labiau komplikuotomis sąlygomis. Klausimų 
begalės. Kaip patraukti jaunimą? Kur mūsų vadovų šaltinis? Kur dingo tas ar kitas? Kokia programa 
bus kam įdomiausia? Tik atsakymų trūksta. Tačiau, visi žinom, kad be darbo nebus pasekmių. Taigi, 
mieli broliai ir sesės Akademikai, dirbkime visi kartu ir toliau, nes kitaip nieko nebus. Sąjūdis gyvuos 
tik tol kol mes jį maitinsime savo jėgomis ir idėjomis, ir tol kol mūsų noras likti naudingais šio pasaulio 
piliečiais nusvers apatiją ir skatins mus siekti to kas svarbu ir gera mūsų visų gyvenime. Mes turime 
puikią savają ideologiją, turime principus pagal kuriuos galime ne tik patys gyventi bet ir kitus vesti. 
Ateitis ant tiek bus šviesi kiek mes patys norėsime kad ji būtų.

Ad meliorem!

v.s. fil. Rimantas Griškelis
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkas
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Akademinis Skautų Sąjūdis

2000-2002 A.S.S. Vadijos Sąstatas
Vadijos Pirmininkas
Iii. Rimantas Griškelis

K! Vytis CV Pirm. Pavaduotojas
fil Rimas Pečiulis

ASS Atstovė
Lietuviškosios Skautybės Fonde

5758 S. Garfield Ave. 9 Spencely Cn. fil. Dana Marcinkevičiūtė
Hinsdale, Illinois 60521 Toronto, ONT M9P 1N4 13 Edward Drive
N: 630-655-2485 Canada North Grafton, MA 01536
D: 312-645-0011 N: 416-247- 2221 N: 508-839-8592
Fax: 630-655-9889
E: Akadeinikai@aol.com

Pavaduotoja

E: rimrod.peciulis@uloronto.ca

Nariai ASS Taryboje:

F: 508-839-6185

Katalikų Dvasios Vadovė:
s. fil. Aldona Lingertaitienė

fil. Zita Rahbar fil. Nida Bichncvičiūlė 43 Maple Street
912 Blue Spring Drive 973 Ripple Ridge Cove Milton, MA 02186
Westlake Village. CA 91361 Darien, Illinois 60561 N: 617-698-8436
N: 805-497-3557
E: zie@gte.net

N: 630-852-0460
E: NidaBich@webtv.net

E: Alingertat@AOL.com

Evangelikų Dvasios Vadovas :
Garbės Gynėjas fil. Vida Ddmijonaitytė v.s. kun. Algimantas Žilinskas
fil. Eugenijus Vilkas 711 W. Gordon. Apt 519 Mississauga, Ont. L5A1K5
23912 Via Onda
Valencia, CA. 91355

Chicago, Illinois 60613
N: 773-327-3126

E: zilinsk@ibm.net

N 805-259-3909
E: ORBWEI.D@webtv.net

AS1) CV Pirmininkė

E; vDamijonaitis
@consumcrsdigest.com

fil. Auris Jarašunas

ASS Vadijos Iždininkas

Ieškoma

fil. Jennifer Antanaitytė
3623 N. Pine Grove Ave. #3E

1241 9 th. Street #5
Santa Monica, CA 90401

Kviesta Vadijos Sekretorė

Chicago, Illinois 60613 N: 310-260-8648 fil. Alvida Baukutė
N: 773-929-8824
E: jantanaitis@hellerfin.com

E: auris@earthlink.net

fil. Audrius Kirvelaitis

102 Willow Creek Lane 
Willow Springs, Illinois 60480
N: 708-839-9844

ASD CV Pirm. Pavaduotoja 42966 Astcli Street D: 708-352-2100
fil. Julytė Plačaitė
11818 Brookdale Ct.
Orland Park, IL 60467
N: 708-429-6293
E: placasa@aol.com

K! Vytis CV Pirmininkas
fil. Jonas Variakojis
820 Lakeside Drive. Unit 3B 
Vernon Hills. Illinois 60061 
N: 847-549-8849

South Riding. VA 20152 
N: 70-327-3572
E: vilią.kirvelaitis

@usp. wcglobal.com

Narys LSS Taryboje: 
fil. Vytenis Kirvelaitis 
1 East Custer Street 
Lemont, Illinois 60439 
N: 630-257-0064
E: Vytenis.kirvelaitis

E: alvidab@aol.com

D: 847-538-6165
E: WJV001@cmail.mot.com

@ rrd.com
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Office of the Governor
JRTC, 1C0 West Randolph, Suite 16 

Chicago, Illinois 60601

George H. Ryan
Governor

March 30, 2000

Rev. Antanas Saulaitis
Editor
Skatu Aidas
Jesuit Monastery
2345 W. 56th Street
Chicago, IL 60636-1098

Dear Rev. Saulaitis:

As Governor of the State of Illinois, I would like to congratulate your publication, 
“Skatu Aidas” on 82 years of serving our communities.

Illinois is comprised of many ethnic communities that join to form a great state 
while also maintaining their rich cultural individualities. Your publication “Skatu Aidas” 
serves as a vital link to the Lithuanian American community. Not only are your readers 
educated by its contents, but they benefit by affirming an invaluable connection to their 
heritage.

On behalf of the people of the State of Illinois, I commend your participation in 
the Lithuanian American community. The hard work that goes in to each and every 
publication is very much appreciated.

Sincerely,

GEORGE H. RYAN
Governor
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” m**
PERIODICALSSKAUTU AITAS Gedimino Pr. 51 

4613 W? 106TH PLACE Lithuania^8
OAK LAWN, IL 60453-5246

Vilkiukui Mikui Giedraičiui Detroito Kaziuko mugės 
loterijoje labai pasisekė!
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