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PASTOJ 
DĖŽUTĖJM

Mes pakraupę toli nuo Jūsų, o Jūs 
gi netoli... Bet visada būna ir atpildo 
valanda. Niekad už blogį nebūna geri 
atlygiai. Anksčiau ar vėliau Dievo 
pirštas nubaus.

Mes čia, Lietuvoje, visi 
pergyvename drauge su Jumis. 
Dvasinės Jums stiprybės!

v.s.Alina Dvoreckienė, Vilnius

Nepaprastai mielas 2001 m. Sk.Aido 
N r. 4- Jo pasiilgau belaukdamas, kaip 
kadais Kaune 1930-jų m. laikais. 
Nenoriu rodyti savo veido, bet tada 
žavėjo šūkis: “Kas neskaito Skautų 
Aido - tuojau matosi iš veido!”

br.Gerardas, Cleveland, OH

Sesė Variakojienė mirė spalio 12 d. 
Gyveno sūnaus Vidmanto ir marčios 
Pūko namuose. Kai tik atvyko į 
Californiją, tuoj įstojo į “Kun. 
Gražinos” vyr. skaučių, skautininkių 
būrelį. Marti Pūkas ją atveždavo į 
sueigas ir kartais sueigos vykdavo jų 
gražiuose namuose. Kiekvienoj 
Kalėdinėj sueigoj sesė Bronė gražinietes 
ir jų svečius linksmino savo eilėmis. 
Savo rankdarbiais prisidėdavo prie 
kiekvienos Kaziuko mugės. O 
pareigingumas! Pirmoji atsiųsdavo LSS 
narės mokestį! Turėjau garbės su sese 
Brone pasikalbėti dar šią vasarą, bet 
tada jau labai ją slėgė liga...

Sesė Birutė P., Lomita, CA

Noriu pasidalinti su Jumis nuotraukomis 
Toronto “Šatrijos” tunto naujų vyr. skaučių, 
kurios šiais metais davė įžodį “Romuvos” 
stovykloje. Taip pat įdedu keletą nuotraukų 
iš iškylos, kurią pravedė tos vyr. skautės (dar 
prieš savo įžodį) paukštytėms. Budžiu!

Sesė Jūratė Batūrienė, Toronto, ON

1 klausimą, kam duoti nuopelnus už 
nuotraukas -kiekviena draugovė stovykloje 
gavo foto aparatą (disposable camera). 
Uždavinys: daryti nuotraukas tų daiktų ar 
įvykių, kurie draugovei yra svarbiausi ar 
įdomiausi, kaip stovyklautojai, gamtos 
vaizdai, iškilos ir 1.1. Iš viso išaiškinome 12 
filmų po 24 nuotraukas. Buvo nepaprastai 
sunku atrinkti mažutę saują“Skautų Aidui”! 
Aišku, yra ir tokių nuotraukų, kurios 
nepaprastai “įdomios”!! O dar kitos per 
šviesios, per smulkios. Tačiau galima matyti, 
kad mūsų tarpe auga nemažai gabių 
fotografų. Taigi, sese Ale, nuopelnai už 
nuotraukas tenka kiekvienam skautui ir 
skautei, kurie šią vasarą stovyklavo mūsų 
gražioje “Romuvos” stovyklavietėje, 
Kanadoje.

Rūta L., Toronto, ON

Miela Sese Albinute,
Siunčiu aukas “Skautų Aidui”.
Šiaip viskas po senovei, tik pas mus ir pas 

Jus neramumai. Duok, Dieve, kad gerai 
baigtųsi... Budėkime!

D.Keršienė, Toronto, ON

Gerb. “Skautų Aido” Administratore,
Siunčiu $20.00 pašto piniginę perlaidą 

“Skautų Aidui” paremti.
Malonu, kad redaktorė v.s.Alė atpažino 

mane skautą vytį, kuris įstojau į Skautų 
rganizaciją 1936 m. rugsėjo 25 dieną. Taip

ir praėjo gyvenimas su skautais.
Antanas Pumputis, Middletown, NY

•EEEAKCIJCJE ♦

“Skautų Aidui” straipsnius, 
nuotraukas, pranešimus atsiuntė: 
s.fil.R.Rudaitienė, Lemont, IL., 
v.s.fil.A.Saulaitis, S.J., Vilnius, 
v.s. A.Dvoreckienė, Vilnius, 
v.s.fil.G.Juškėnas, Cleveland, OH, 
s.I.Meiklejohn, Toronto, ON, 
V.Kvainickienė, Širvintos, 
j.v.s.V.Vaitkus, Engadine, NSW, 
ps.R.Lemon, Toronto, ON, 
s.fil.G.Adomkaitienė, Milton, MA, 
v.s.B. Prasauskienė, Lomita, CA, 
J.Batūrienė, Toronto, ON, 
v.s.R.Bagdonienė, Hamilton, ON, 
v.s.S.B.Vaitkevičius, Peterborough, 
Anglija, v.s.B.Banaitienė, Abington, 
MA

Visiems nuoširdus ačiū. Taip pat 
ačiū dail.Vaivai Senkutei iš Kauno už 
leidimą pasidalinti su skautais jos 
“angelu”.

Alė N.

Šiais metais Ramiojo Vandenyno 
rajono skautai ir skautės švenčia 50 
metų veiklos jubiliejų.

Tądžiugiąsukaktį j ie paminėjo “Los 
Angeles 50” stovykla “Rambyne”, 
šv.Mišiomis ir iškilminga sueiga šv. 
Kazimiero parapijoje, Los Angeles, ir 
savo lėšomis išleido atskirą “Skautų 
Aido” numerį.

Ilgiausių, skautiškų, laimingų metų 
mūsų Sesėms ir Broliams!

“Skautų Aido” redaktorės ir admin
istratorė
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SUKAKTIS

JAV Lietuvių Bendruomenė š.m. spalio mėn. šventė 50 veiklos metų jubiliejų.
Chicagoje, Jaunimo centre įvykusioje akademijoje LB Krašto valdyba atkreipė dėmesį ir pagerbė lietuvišką 

jaunimą ugdančias organizacijas, įteikdama žymenis jų atstovams. Lietuvių Skautų Sąjungai skirtą padėką 
priėmė LSS Tarybos Pirmininkė v.s.Birutė Banaitienė.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
šventėje žymenis priėmę lietuvių 
organizacijų atstovai: Lietuvos 
Vyčių centro valdybos pirm. 
Robert Martin,Jr., Tautinių šokių 
instituto pirm. fil. Nijolė Pupienė, 
Ateitininkų tarybos vardu dr. Vytas 
Narutis, LSS Tarybos pirm.
v. s. B irutė Banaitienė, Lietuvių 
fondo tarybos pirm. dr.Antanas 
Razma ir Lietuvių fondo valdybos 
pirm. Povilas Kilius.

Nuotr. Jono Kuprio

2001 m. spalio 19 d.

p.Algimantui Gečiui
JAV LB Krašto Valdybos Pirmininkui 
1357 Gantt Drive
Huntingdon Valley, PA 19006-2731

Gerbiamas p.Gečy,

Širdingai dėkoju JAV Lietuvių Bendruomenei, švenčiančiai 50 metų jubiliejų, 
už gražų pagerbimą Lietuvių Skautų Sąjungos, kuri ugdė lietuvišką jaunimą 
tautinėje dvasioje virš 50 metų išeivijoje. Malonu, kad JAV Lietuvių 

Bendruomenė atkreipė dėmėsi į šią svarbią jaunimo organizaciją, kuri išaugino 
daug ypatingai gerų lietuvių tautiečių stojusių į Lietuvių Bendruomenės eiles 
vadovais.

Dar kartą ačiū už suteiktą garbę ir vėl sveikinu JAV Lietuvių Bendruomenę 
su auksiniu jubiliejumi. Linkiu daug laimės ir sėkmės tolimesniam darbui.

Su pagarba.
BUDĖKIME!

v.s.Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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LAPKRITIS - GRUODIS

1851 m. lapkričio 23 d. gimė Jonas Basanavičius. 
(Mirė Vilniuje 1927 m. vasario 16 d.)

Gimnaziją baigė Marijampolėje, medicinos mokslus - 
Maskvoje. 1879-1906 m. gyveno Bulgarijoje.

Didysis tautos žadintojas dr.Jonas Basanavičius 1883 m. 
pradėjo leisti “Aušrą”, pirmąjį tautinės minties laikraštį, 
gyvavusį tris metus. J.Basanavičius rinko tautosaką, išleido 
7 tomus pasakų ir 2 tomus Ožkabalių dainų, įkūrė Lietuvių 
Mokslo Draugiją. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
akte 1918 metais pirmasis parašas yra dr.Jono 
Basanavičiaus.

1858 m. gruodžio 31d. gimė Vincas Kudirka. (Mirė 
1899 m. lapkričio 16d.)

Gimnaziją baigė Marijampolėje, medicinos mokslus - 
Varšuvoje, kur labai pasidavė lenkų įtakai; gėdijosi net 
savo lietuviškos kilmės.

Dr.Vincą Kudirką Lietuvai sugrąžino, kaip jis pats yra 
jautriai prisipažinęs, pirmasis “Aušros” numeris (1883). Jis 
pradėjo leisti “Varpą” 1889 m. ir jį redagavo, pripildė ir 
leido iki savo ankstyvos mirties.

1898 m. “Varpo” 6 nr. priede buvo išspausdinta dr.Vinco 
Kudirkos “Tautiška giesmė” - dabartinis Lietuvos himnas, 
kuris pirmą kartą buvo viešai sugiedotas 1905 m. birželio 6 
d. Vilniaus miesto teatre.

-——■—"TTvicionahnė

1884 m. gruodžio 20 d. gimė Juozas Gruodis
(mirė 1948 m.)
Kompozitorius ir dirigentas, Kauno konservatorijos 

profesorius ir direktorius. Jo kūriniai: baletas “Jūratė ir 
Kastytis”, liaudies dainų harmonizacijos, simfoninės siuitos, 
poemos, giesmė “Tėve mūsų” ir t.t.

1893 m. lapkričio 4 d. gimė Kazys Binkis
(mirė 1942 m.)
Žymus poetas ir dramaturgas. Mokėsi Kaune, Vilniuje, 

Berlyne. Nuo 1919 m. gyveno Kaune ir dirbo spaudos 
darbą. Priklausė keturvėjininkams, vienas iš vadovų. 
Suorganizavo žurnalą “Keturi vėjai”, rengė lietuvių poezijos 
antologijas. Poetinės kūrybos rinkiniai - “Eilėraščiai”, “100 
pavasarių”, humoristinės poemos ir labai populiarios 
knygutės vaikams “Atsiskyrėlis Antanėlis”, 
“Meškeriotojas”, “Kiškių sukilimas”.

1918 m. lapkričio 11d. pirmą kartą suplevėsavo 
trispalvė Vilniuje ant Valstybės Tarybos namų.

1918 m. lapkričio 23 d. išėjo pirmasis Lietuvos 
kariuomenės įsakymas. Toji data laikoma Lietuvos 
Kariuomenės šventės diena.

1918 m. gruodžio 25 d. Vilniuje išspausdinti pirmieji 
nepriklausomos Lietuvos pašto ženklai.
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LAPKRIČIO 1-OJI - LSS GIMTADIENIS

Kiekvieno lietuviškosios skautybės gimtadienio proga 
stengiamės prisiminti, paminėti svarbesnius įvykius, 
ryškesnius darbus ir tuos darbus atlikusius skautus ir skautes 
- jaunuolius ir suaugusius. Per 83-jis metus ir darbų, ir jų 
atlikėjų skaičius jau yra didžiulis. Džiaugiamės visais.

Šio gimtadienio proga su dėkingumu prisimename 
vadovus sudėjusius “kelio ženklus” lietuviškajai skautybei 
už Tėvynės ribų.

Kaip žinome, tik pasibaigus II Pasauliniam karui, 
Vokietijoje pradėjo kurtis lietuvių skautų vienetai 1945 
metais ir netrukus turėjome centrinę vadovybę.

1946 m. liepos 15 d. Haunstetten/Augsburge išėjo 
Lietuvių Skautų Sąjungos Biuletenio pirmasis numeris.

LSS Vyr. Skautininke v.s.poetė 
Juoze Vaičiūnienė

LSS Tarybos Pirmiją sudarė: pirmininkas - v.s.Kazys 
Palčiauskas, vicepirmininkas - ps.Petras Balčiūnas, 
sekretorius - v.s. Antanas Saulaitis, iždininkė - s. Valerija 
Barmienė, nariai - s.Bronius Kliorė ir s.O.Zailskiene. Iš

LSS Tarybos pirmijos nariai posėdyje, Vokietijoje. Iš 
k.: A. Saulaitis, E. Pūtvytė, O. Zailskienė, S. Jakštas, 
P Balčiūnas, kun. J. Vaišnora, dr. D. Kesiūnaitė ir K. 
Palčiauskas.

pareigos: dvasios vadovas - kun.dr.Juozas Vaišnora, LSB
Vyr. Skautininkas - 
v.s.dr.Vytautas Čepas, LSS Vyr. 
Skautininke - v.s.Juoze 
Augustaitytė Vaičiūnienė. Tai 
vadovai, sudėję kelio ženklus 
lietuviškajai skautybei už 
Tėvynės ribų.

Antrajame biuletenyje jau 
skelbiamas Tarybos Pirmijos 
1946 m. rugpjūčio 31 d. 
posėdžio nutarimas: LSB Vyr.Skautininkas 

v.s.dr. Vytautas Čepas

Pirmuoju straipsniu jame eina Sąjungos Statutas, kur 
sakoma: “Lietuvių Skautų Sąjunga yra visuomeninis 
lietuvių susivienijimas, turįs tikslą pagal Roberto Baden- 
Powellio skautybės sistemą auklėti lietuvių jaunimą 
religingais savo konfesijos nariais, dorais, kilnios dvasios, 
tvirto būdo, sveikais žmonėmis ir naudingais piliečiais...”

Skelbiama LSS vadovybė: Tarybos nariai - ps. Vaclovas 
Augulis, s.Magdalena Avietėnaitė, ps.Petras Balčiūnas, 
s.Valerija Barmienė, v.s.Mega Barniškaitė, s.Lidija 
Čepienė, ps.Ona Gailiūnaitė, rašyt.Antanas Giedrius' 
Giedraitis, kun.Stasys Yla, s.Stasys Jakštas, 
v.s.dr.Domininką Kesiūnaitė, poetas Faustas Kirša, 
s.Bronius Kliorė, ps.prof.Stepas Kolupaila, prof.Ignas 
Končius, ps.Evelina Masiokienė, s.Marija Milvydaitė- 
Ročkuvienė, v.s.Kazimieras Palčiauskas, kun.Juozas 
Panavas, s.Vladas Pauža, s.FelicijusPrekeris, v.s.Antanas 
Saulaitis, s.Marija Sirutytė, s.Vytautas Skrinskas, s.Ona 
Zailskienė.

1948 m. Vokietijoje lll-ji Tautinė stovykla - l-ji už Lietuvos 
ribų.

6



LAPKRITIS • GRUODIS ( 1

"Miško vaikai" - busimieji vilkiukai 
ir paukštytės pasiruošę iškylai 
"Vienybė težydi" stovykloje, 
"Rakė".

Nuotr. ps.lndrės Rudaitytės-Jeske

“Nepastovus, be aiškios ateities perspektyvų, 
prieglaudiškas lietuvių tremtinių gyvenimas yra daugelį 
iškreipęs iš tiesaus kelio vėžių, sublankinęs principingumą. 
Tokioje aplinkoje auganti mūsų jaunuomenė yra 
žalojama, negauna sveikų ir aiškių kriterijų gyvenimo 
faktams vertinti, savo elgesiui kontroliuoti ir savo vietą 
ją supančioje visuomenėje surasti. Todėl skautų vadai 
raginami nedelsiant suintensyvinti visuomeninį skautų 
auklėjimą, ypatingą dėmesį kreipiant į šiuos momentus: 
(ištraukos):

Šeima. Sveika šeima - sveika visuomenė. Skautiškasis 
auklėjimas turi ugdyti skauto meilę ir pagarbą savo 
tėvams. Tėvai skautai privalo žiūrėti, kad jų elgesys būtų 
vertas jų vaikų nuoširdžios meilės ir pagarbos.

Mokykla. Mokyklos jaunuomenė sudaro 
bendruomenę, dirbančią pagal nustatytą tvarką ir 
papročius. Skautas turi būti pozityvus tos bendruomenės 
narys. Santykiuose su draugais griežtai vadovautis skautų 
įstatais.

Bažnyčia. Skautai, kaip tikinčiųjų bendruomenės 
nariai, sąžiningai atlieka Bažnyčios ir jos vyresnybės 
uždedamas pareigas. Vienos konfesijos skautų santykis su 
kitų konfesijų asmenimis grindžiamas tolerancija.

Kitataučiai. Lietuvių bendruomenei tremtyje tenka 
gyventi tarp kitataučių ir būti mažumoj e.Tremtiniai 
lietuviai iš dominuojančios ir vadovaujančios tautos savo 
nepriklausomoje valstybėje yra tapę mažumos tauta 
svetimoje valstybėje. Si ypatinga padėtis verčia atkreipti 
dėmesį į šiuos momentus: 1. Nenutautėti, 2. Neprarasti 
tautinės garbės, 3. įsigyti kitataučiųsimpatijos. Visuomet 
vadovautis dėsniu: daugiau draugų, mažiau priešų.”

Trys kartos skautybėje. Vs.Laima Luneckienė, 
buvusi ilgametė skaučių "Kernavės" tunto 
Chicagoje vadovė, trijų tunto stovyklų viršininkė, 
"Kernavės" t. tuntininkė 1962-1964 m. Su 
kitomis sesėmis yra paruošusi skautėms patyrimo 
laipsnių konspektą ir prityrusių skaučių programą 
ir specialybes. 1979-1981 m. Skaučių Seserijos 
vadijoje ėjo sekretorės pareigas. Šiuo metu 
priklauso "Verpstėms" Chicagoje.
Sūnus Algis, užaugęs "Lituanicos" tunte, š.m. 
rugsėjo 30 d. davė skautininko įžodį, o sūnus- 
vaikaitis Antanas toje pačioje sueigoje pakeltas į 
paskiltininkio laipsnį.

Nuotr.AN
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KURIUO KELIU EITI?...

Šių dienų akivaizdoje -

Mes norim nešti Tavo taiką, 
kur neapykanta - leisk sėti Tavo meilę, 
kur įžeidimas - Tavo atlaidumą, 
kur abejonė - tikėjimą Tavim.

šv.Pranciškaus malda

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik artimui laimės, 
Kurs didžius darbus žmonijai aukavo, 
Prieš ką svietas klaupias su dėkui, n' iš baimės.

DiVincas Kudirka

jei akys neašarotų, siela neturėtų vaivorykštės. 
John Vance Cheney

Jaunystėje rūpinausi laisve, o senatvėje - tvarka. 
Supratau, kad laisvė yra tvarkos rezultatas.

Will Durant

Fanatizmas - viena iš didžiųjų žmonijos 
nelaimių. Fanatizmas ir visuomenėje, ir asmeninėj 
plotmėj visada agresyvus. Jis gimsta tada, kai 
žmogus tariasi turįs tiesos monopolį, ir kai taip 
atsitinka, tas žmogus pradeda nekęsti kitaip 
manančių, todėl su fanatiku susikalbėti 
neįmanoma, nes jis tavęs nesupras.. Egoizmas ir 
fanatizmas - broliai dvyniai, jų rankose ir 
ateizmas, ir nacionalizmas.

Myliu tuos, kurie ieško bendražmogiškųjų 
vertybių, jungiančių mus visus.

Mons.Kazimieras Vasiliauskas (1922-2001)

Iš liaudies išminties-

Koks snapas, tokia ir daina.
Pasiutusių miltų, pasiutus ir košė. 
Prigimimas-ne vežimas, neišversi. 
Geras darbas piktam akis bado. 
Negerai pradėjęs, gerai nepabaigsi. 
Savęs neįveikęs, kito neįveiksi.
Jei bijosi, tai ir baidys.
Teisybė ant galo lazdos.
Verkdamas kaktos neištaisysi.
Karei kilus, pamesk valgį, galąsk dalgį. 
Žodis skriaudžia, žodis ir glaudžia.
Kiekviena pušis savo šilui ošia. 
Kur vienybė, ten galybė.
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KALĖDOS TĖVYNĖJE PO 56 METŲ

B.Žalys

-Viešpatie, gerasis Dieve- 
kaip aš ilgėjausi gimtųjų tėvų žemės lygumų 
pirmuoju sniegu pasipuošusių žalių madonų - eglių, 
rymančių belapiuose miškuos
baltų berželių svyruonėlių - liūdnųjų brolių - 
sustojusių galulaukėse gimto kaimo,
o ant jų, pirmąkart, prieš pat Kalėdas, 
krintančių baltų, lengvučių snieginių kristalų —

Kai karštą Kūčių vakarą
Pietinės Žemės melsvose padangėse 
sušvisdavo pirma žvaigždė virš eukaliptų girių, 
aš ilgesio pagautas tyliai tylutėliai mintyse meldžiaus: 
“Dar leisk man, Viešpatie, nors vieną kartą 
sulaukt Kalėdų Švenčių tolimoj gimtinėje, 
dar nors kartelį vieną, geras Dieve
iš gilumos širdies Tave meldžiu!...”

Jau greitai manojoj tėviškėj vėl kris Kalėdų snaigės, 
lyg jaunos nuotakos baltais vualiais - 
pirmuoju sniegu pasipuoš gimti laukai, miškai, 
sodybos senos, bažnytkaimiai ir miestai...
Skambės kalėdiniai varpai, 
kaip anuomet, kai aš buvau dar mažas vaikas, 
o tos Kalėdos - kiek prisimenu -
ateidavo labai retai - gal vienąkart per 100 metų!...

Ir sunku patikėt, kad amžiaus pabaigoj, 
čia, Vilniuj - Kūčių vakare -
skambės bažnyčiose seni varpai (gal sniegas kris?...) 
kai aš padangėsna dairysiuos, belaukdamas 
sužvilgant pirmos kalėdinės žvaigždės —

Tad būkite pasveikinti vėl su Kalėdų Šventėm - 
draugai, bičiuliai, giminės visi!...
Tegu Kalėdų rytas Jums ramybę šventą neša!...

(Vilnius, 2000-jų Kalėdos)

(Kai gavome šį v.s.Broniaus Žalio sveikinimą per Australijos 
skautus, nebespėjome patalpinti 2000 m. “Skautų Aide”. 
Dalinamės juo su visais šiais - 2001 metais. AN)
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GEDIMINO ORDINAS LSS SKAUTININKĖMS
2001 metais LR Prezidentas Valdas Adamkus įteikė 

Gedimino ordinus v.s.fil.Amandai Muliolienei ir 
ps.fil.Genovaitei Breichmanienei.

Sveikiname gerbiamas Seses ir linkime Ilgiausių metų!

v.s.fil.Amanda Muliolienė (deš.) su
A.PP L.E. prezidente Gitą Kupčinskas.

v.s.fil.Amanda Muliolienė, gyvenanti Cleveland, 
OH, Lietuvos vyriausybės buvo įvertinta už jos ypatingą 
darbą A.P.P.L.E. organizacijoje. Ordinas buvo įteiktas 
Vasario 16 proga. Sesė Amanda su vyru - broliu Algirdu 
kas metai vyksta į Lietuvą ir moko mokytojus kompiuterių 
kursuose. Taip pat jos ypatingu rūpesčiu buvo pritaikyti 
ir gauti Lietuvos mokykloms tinkami kompiuteriai. Ji 
surado suomių programą Mimosa, pagal kurią yra 
lengviausia paruošti mokyklos tvarkraščius. Su vyru 
Algirdu nupirko pirmąsias 10-tį programų, o vėliau abu 
sumokėjo ir už paskutiniąsias, kad visos mokyklos 
Lietuvoje galėtų legaliai naudotis tomis programomis.

Nemažesni sesės Amandos nuopelnai yra ir Lietuvių 
Skautų Sąjungoje. Dvi kadencijas buvo skaučių 
“Neringos” tunto Clevelande tuntininke. Kai 1975 m. 
LSS buvo sudaryta nauja prityrusių skautų ir skaučių šaka, 
sesė Amanda buvo komisijoje, kuri paruošė prit. skautėms 
programą ir specialybes. Jos paruošta knygelė “Pavyzdiniai 
darbo metų planai pagal skaučių patyrimo laipsnių 
programas” buvo išdalinta Skaučių Seserijos vadovių 
sąskrydyje 1975 m. Clevelande. 1988-1990 m. 
v.s.fil. Amanda Muliolienė buvo Skaučių Seserijos vadijos 
narė, “Gintaro” vadovių mokyklos vadovė ir 1989 m. 
“Gintaro” vadovių stovyklos viršininkė “Rambyne”, 
Califomijoje.

Ps. fil. Genovaitė Breichmanienė (sėdi trečia iš kairės) su 
"Gyvataro" grupės vadovais.

ps.fil.Genovaitė Breichmanienė, gyvenanti 
Hamilton, ON, Lietuvos vyriausybės buvo įvertinta už 
jos ypatingus nupelnus lietuvių tautinių šokių 
propagavime išeivijoje. Ordinas jai buvo įteiktas Liepos 
6 proga.

1950 m. sesė Genovaitė Breichmanienė pradėjo 
tautinių šokių grupę Hamiltone su šešiomis poromis. Jos 
globoje per 40 metų šokėjų skaičius keitėsi, augo, o su 
jais augo ir “Gyvataro” patirtis ir pajėgumas.

Pirmieji “Gyvatarą” pastebėjo ir iškėlė kanadiečiai: 
1959 m. “Kiwanis” festivalyje suteikdami aukso medalį, 
o 1962, 1963 ir 1964 m. Toronto laisvės festivaliuose 
paskirdami pirmąsias vietas. 1966 m. “Gyvataras” buvo 
pirmoj i etninė grupė, įtraukta į tautybių pasikeitimo pro
gramą. Montrealyje, vykstant pasaulinei parodai (EXPO 
67), “Gyvataras” dalyvavo Ontario dienoje, o 1968 m. 
Kanados valdžia pasiuntė “Gyvatarą” į tarptautinį festi
valį Prancūzijoje, kad atstovautų Kanadai.

Lietuvių visuomenėje “Gyvataras” 1970 m. aplankė 
tolimus Vakarų Kanados lietuvių telkinius, 1974 m. 
nuskrido į Kolumbiją, 1976 m. pabaigoje - 1977 m. 
pradžioje dalyvavo lietuvių dienose Australijoje. 
“Gyvataras” yra išleidęs 6 apžvalginius veiklos leidinius, 
susukęs 4 garsinius filmus, taip pat 
įjungtas į kanadiečių filmą 
Came to Build”.

(Informacija apie 
“Gyvatarą” paimta iš X 
Tautinių Šokių šventės 
leidinio.)

1571
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V.S.NIJOLĖ JANKUTĖ - LITERATŪROS PREMIJOS LAUREATĖ

Lietuvių rašytojų draugija 1999 metų grožinės literatūros 
premiją paskyrė rašytojai sesei v.s.Nijolei Jankutei už
knygą “Atvirukai - Kelionės Įspūdžiai”.

Premija buvo įteikta Čikagoje, Jaunimo Centre, 2001 
m. spalio 5 d. Gausiai Čiurlionio galerijoje susirinkusius 
svečius pasveikino ir rašytoją pristatė Lietuvių rašytojų

ir plačiai. Savo išgyvenimus ji aprašo labai jautriai. Kaip 
buvusi mokytoja, Aldona Smulkštienė knygą “Atvirukai”
rekomendavo įtraukti į lituanistinių mokyklų mokinių 
skaitymus.

Premijai skirti aktą perskaitė rašytojas Stasys Džiugas.
Premijos mecenato - Lietuvių Fondo tarybos atstovas fil.

draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė. Trumpai 
apžvelgusi sesės Nijolės nueitą nelengvą gyvenimo kelią, 
pavadino ją “darbščiaja bitute”. Sesė Nijolė laike 1963- 
1999 metų yra parašiusi devynias knygas (septynios iš jų 
- jaunimui) ir libretą muzikinei pjesei “Kūlgrinda”.

Knygą “Atvirukai” aptarė Aldona Smulkštienė. Ji šiuos 
aprašytus kelionės įspūdžius yra skaičiusi net keturis kartus, 
vis atrasdama ką nors naujo. Skaitydama džiaugėsi 
sukeltais naujais išgyvenimais ir prisiminimais, gėrėjosi 
autorės kalbos žodžio ir stiliaus grožiu. Knyga skaitosi labai 
lengvai, nors sesė Nijolė žvelgia į jąsupančiąaplinkągiliai

Kęstutis Ječius pasveikinęs laureatę, įteikė 2,000 dol. 
premiją. Žodžiu sveikino “Atvirukai” knygą išleidusio 
Vydūno Fondo pirmininkas fil.Vytautas Mikūnas. Jis 
džiaugėsi knygos dideliu pasisekimu (išleista antra laida) 
ir linkėjo sesei Nijolei rašyti ir džiuginti skaitytojus kitais 
leidiniais. To paties su gražiomis gėlių puokštėmis linkėjo 
“Pelėdų” skilties atstovė sesė v.s.Janina Mikutaitienė, 
“Verpsčių”, (kurioms sesė Nijolė priklauso) - sesė 
v.s.Marytė Utz, jaunystės draugė Nemyra Šumskienė ir 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė. 
Raštu sveikino rašytojas Jurgis Jankus iš Detroito ir duktė 

sesė Dovilė su žentu broliu Arvydu iš

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA 
Lithuanian Writers’ Association

2534 W. 40th St, Chicago, IL 60632. TbL (773) &47-1693

Lietuvių rašytojų draugijos valdybos sudaryta premijai 
skirti komisija - pirmininkas Stasys Džiugus, sekretorė

Egjė Juodvalkė ir draugijos narys Jurgjs Jankus 
savo telefoniniame posėdyje 2001 m. liepos 4d. visais 

balsais 1999 m. grožinės literatūros premiją - 2,000 dot 
paskyrė rašytojai

Nijolei Jankutei
už knygą

.Atvirukai”. Kelionės įspūdžiai.

tolimosios Australijos.
Po trumpos, bet gražios programos, 

kurią išpildė solistė Nijolė Penikaitė ir 
pianistė Gintė Čeplinskaitė, sekė 
eiliuotas ir neeiliuotas sesės laureatės 
padėkos žodis visiems vakaro 
mecenatams, rengėjams ir dalyviams. 
Susijaudinus sesė Nijolė išsitarė: “Ši yra 
mano gyvenimo gražiausia diena - jūs ją 
padarėte.”

Prie puošnaus vaišių stalo dar ilgai visi 
svečiavosi ir dalinosi jaukiai ir sklandžiai 
praėjusio, nepamirštamo vakaro 
įspūdžiais. Valio sese Nijole!

s.fil.Ritonė Rudaitienė

Mecenatas - Lietuvių fondas.

Pirmininkas Sekretorė Draugijos narys
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LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS 
VYDŪNO FONDO BŪSTINĖJE

Lankydamasis Čikagoje, brigados 
generolas majoras Jonas Kronkaitis, 
rugsėjo 30 d. Vydūno fondo 
pirmininko fil. Vytauto Mikūno 
pakviestas, svečiavosi A.S.S. Čikagos 
skyriaus filisterių ir jų svečių tarpe.

Generolo mjr. Jono Kronkaičio 
pranešimas apie įvykdytas reformas 
L.R. kariuomenėje, susirinkusiųjų 
tarpe susilaukė didelio dėmesio, 
džiaugsmo ir pasididžiavimo. Kadangi 
Lietuvos kariuomenė seka vakarų 
pasaulio pavyzdžiu ir dabartinis karių 
apmokymas, uniformos, maistas bei 
apgyvendinimo sąlygos nesiskiria nuo 
kitų vakarietiškų kraštų, Lietuva šiuo 
metu yra rimta kandidatė įstojimui į 
NATO. Tai labai didelis per, 
palyginus, trumpą laiką įvykdytas

Susitikime su fil. Jonu Kronkaičiu, 
Vydūno Fondo pirmininkas fil. 
Vytautas Mikūnas prisega jam 
Korp! Vytis ženklelį.

Lietuvos Kariuomenės Vadas fil.Jonas Kronkaitis Lemonte su ASS filisteriais.
Nuotr.s. fil.Ritonės Ruda itienės

laimėjimas. Jis buvo atsiektas L.R. 
prezidento Valdo Adamkaus, Krašto 
Apsaugos ministerijos ir ypač 
kariuomenės vado generolo mjr. Jono 
Kronkaičio didelių sugebėjimų ir 
pastangų dėka.

Brigados generolas mjr. Jonas 
Kronkaitis gimė Sirvintuose. Karo 
audrų iš Musninkų atblokštas 
Amerikon, studijavo Connecticut 
universitete, Storrs, CT. į studentų 
Korp! VYTIS organizaciją įstojo 
Hartford, CT ir 1959 m. baigęs 
studijas buvo pakeltas į filisterius. 
Karjieros siekė JAV kariuomenėje, 
kurioje ištarnavo 27 metus ir buvo 
pakeltas į pulkininko laipsnį.

1989 metais, idealizmo ir skautuose 
duoto pasižadėjimo tarnauti Dievui, 

Tėvynei ir Artimui vedamas, fil. Jonas 
Kronkaitis su skautais Korp! VYTIS 
fil. Garsiu ir fil. Kilikausku įkūrė 
“Baltijos Institutą”. Tai buvo 
priemonė palaikyti ryšį su Baltijos 
kraštais, kuriuose buvo prasidėjęs 
išsilaisvinimo iš Sovietų okupacijos 
judėjimas.

1997 metais su žmona Rūta grįžo į 
Lietuvą, kur buvo paskirtas Krašto 
Apsaugos ministru. Lietuvos 
kariuomenės vado pareigas eina nuo 
1999 metų.

Mes didžiuojamės išeivijoje skautų 
gretose išaugusiu ir subrendusiu 
Lietuvos kariuomenės vadu fil.Jonu 
Kronkaičiu ir linkime jam ir jo 
vadovaujamai Lietuvos kariuomenei 
geriausios kloties.

Nuor. s.fil.Ritonės Rudaitienės s.fil.Ritonė Rudaitienė
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IŠLYDĖTI...

Fil.Bronė Jasiukevičiūtė - 
Jameikienė mirė 2001 m. rugsėjo 17 
d. Honolulu, HI.

Sesė Bronė gimė Aukštaitijoje, 
augo ir mokėsi Kaune, “Aušros” 
mergaičių gimnazijoje. Nuo 12 
metų priklausė Skaučių Seserijai.

Studijuoti pradėjo VDU Kaune, 
kur 1938 m. įstojo į Studenčių 
Skaučių draugovę. Studijas baigė 
Vilniaus universitete, buvo SSD 
kandidačių vadovė.

Vokietijoje priklausė “Čiurlionio” 
ansambliui, du metus studijavo 
Freiburgo meno mokykloje. 
Amerikoje B.Jameikienė, gaudama 
stipendiją, šešerius metus studijavo 
Chicagos Meno Institute, 
daugiausia specializuodamasi vitražų 
srityje. 1958 m. gavo dailės magistro 
laipsnį. Su savo darbais dalyvavo 
lietuvių ir amerikiečių parodose, 
skaitė paskaitas amerikiečiams 
studentams apie lietuvių liaudies 
meną, bei organizavo to meno 
parodas. 1955 m. religinio meno 
parodoje už vitražą “Trys karaliai” 
gavo premiją.

Apie menąfil.B.Jameikienė 
(fil.R.Rudaitienės SA-dui atsiųstoje 
iškarpoje) rašė:

“Mes dailininkai randame 
įkvėpimą mūsų darbe, koks jis yra 
mūsų šiandieninėje aplinkoje, su 
visomis jo implikacijomis ir 
charakteristikomis. Bet nūdien mes 
išreiškiame ne tai, ką matome, bet 
tai ką jaučiame, o tai dažnėliau 
šaukiasi abstrakto pagalbos, 
pasirenkant formas ir spalvų skales. 
Mano didžiausias rūpestis ir darbo 
kūrybinė sritis yra spalvotas stiklas, 
o specialiai dar skaldytas stiklas, 
kuris man yra ne tiktai mistinės, 
beveik transcendentinės šviesos 
šaltinis, bet kartu ir šviesos bei 
kolorito neišpasakytas junginys ir 
simfonija”.

s.dr.Ilona Gražytė - 
Maziliauskienė mirė 2001 m. 
rugsėjo 2 d., Montrealyje.

Gimė 1933 m. Gimnaziją lankė 
tremty - Vokietijoje ir ją baigė 
1950 m. Montrealyje, Kanadoje.
1955 m. gavo bakalauro laipsnį su 
“first prize in English Literature”.
1956 m. už tezę apie Kanados poeto 
Robert Service kūrybą gavo 
magistro laipsnį ir Atherton Prize. 
1960 m. įsigijo doktoratą.

Sesė Ilona į skaučių gretas įstojo 
Wiesbadene, Vokietijoje. 
Gyvendama Montrealyje, priklausė 
skaučių “Neringos” tuntui, ėjo 
tuntininkės pareigas. Su Kanados 
rajono Atstove (1967-1969) 
s.Jūrate Ciplijauskaite - Tanner 
vadovavo skaučių vadovių kursuose. 
Skaučių Seserijos skautininkių 
suvažiavime 1977 m. kovo 25-27 d. 
Chicagoje, s.dr.I.Gražytė - 
Maziliauskienė savo pažnekesyje 
“Moteris visuomenėje” sakė:

“.. .Mes turėtume būti pilni 
individai. Seserijos veidas reikia 
keisti: kas sena atmesti, o savintis 
kas geriausia. Atrodo, kad dažnai 
mums forma svarbiau už turinį. 
Auklėjimui reikia duoti didesnės 
prasmės. Iki šiol mes stengiamės 
išauginti sesę panašią į save ir 
norim, kad ji galvotų lygiai kaip 
mes. Mergaitė auklėjama tik 
“patikti”. Mes neišnaudojame jos 
potencialo...”

2001 m. spalio 9 dieną į 
Viešpaties karalystę iškeliavo 
vyr.sk. Eugenija (Genė) 
Latauskaitė Kairienė, vienu laiku 
buvusi Hamiltono skaučių 
“Širvintos” tunto adjutante, 
pastaruoju metu sąryšyje su 
gyvenimo eiga pasitraukusi iš 
aktyvių skaučių eilių. Dainos 
sudainuotos, atėjo naktis, saulė 
nuslinko nuo kalnų, nuo miškų ir 
laukų...

Reg.B.

v.s.Bronė Variakojienė, mirė 
2001 m. spalio 12 d. Villa Park, 
GA.

Sesė Bronė 1935 m. jau buvo 
paskautininkė ir vyr. skaučių d-vės 
vadovė Panevėžyje.

Vokietijoje, Wurzburge 1946 m. 
buvo tunto adjutante, o vėliau apie 
1948 m. - “Vilniaus” tunto 
Schweinfurte tuntininkė.

Gyvendama Chicagoje, priklausė 
Chicagos skautininkių d-vei. 1959 
m. sudarė skautininkių sekstetą ir 
jam vadovavo virš dešimties metų. 
Be pasirodymų Chicagoje, sekstetas 
dainavo 1967 ir 1971 m. Skaučių 
Seserijos vadovių suvažiavimuose. 
Jų dainos yra ir ASS išleistoje 
“Laužų aidai” plokštelėje. 1963 m. 
v.s.Bronė Variakojienė įstojo į 
skaučių “Aušros Vartų” tuntą, 1968 
m. “Tėviškės” liuteronų parapijoje 
įsteigė ir globojo skaučių “Jūratės” 
draugovę.

Su vyru persikėlusi gyventi pas 
sūnų į Kaliforniją, priklausė 
“Kun.Gražinos” vyr. skaučių, 
skautininkių būreliui.
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Toronto

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ ĮŽODIS "ŠATRIJOS" TUNTE
Gražų pavasario vakarą, birželio 15 d., 

skautininkės bei “Birutės” vyr. skaučių draugovės 
skautės dalyvavo šešių vyr. skaučių įžodyje. Vieta 
buvo parinkta prie Ontario ežero kranto, netoli 
Toronto miesto centro, jog jautėmės kaip užmiesty.

įžodžio programą paruošė ir pravedė v.s.Marija 
Vasiliauskienė, įjungdama visas dalyves, kurių 
buvo apie 30. į laužo dalį atsilankė net du broliai 
- vienos naujai davusios įžodį sesės , Linos 
MorkūnaitėS'Valickienės vyras ir tėvelis. Gražu 
buvo matyti naujais kaklaraiščiais pasipuošusias 
vyr. skautes. Jos visos jau mamytės, kurių vaikai 
skautauja. Tai geras būdas įjungti į skaučių šeimą 
daugiau narių - narės, kurios su entuziazmu 
prisideda prie įvairių vadovavimo darbų.

įžodžiui ir laužui pasibaigus, visos skautės buvo 
pakviestos pas ps.Dalią Steponaitienę, kuri 
rūpinosi kandidačių paruošimu, sesių suneštoms 
vaišėms. Šiltoj Dalios namų atmosferoje 
praleidome likusį vakarą pasikalbėdamos ir 
bejuokaudamos.
IM

"IR MES BŪSIME
VYRESNIOSIOS 
SKAUTĖS" -

Naujai davusios įžodį "Šatrijos" tunto vyr. skautės: Violeta 
Sriubiškienė, Lily Klibingaitytėšteer, Rasa Saulėnaitė-Aelo, Lina 
Morkūnaitė-Valickienė, Rūta Meiklejohn§tauskienė ir Anita 
Klibingaityte-Wasowich.

sako vyr.skautės kandidatės 
Veronika Lemon, Vilija Narušytė, 
Loreta Bražukaitė ir Arija Batūraitė. 
“Šatrijos” tunto vyr. skautės 
kandidatės besiruošdamos vyr. skautės 
įžodžiui turėjo atlikti daug darbų. 
Vienas iš jų - suorganizuoti ir pravesti 
iškylą paukštytėms. Š.m. birželio mėn. 
iškyloje High Parke, paukštytės gavo 
progą stebėti vabalus, pajusti gamtą, 
mokėsi kaip suteikti pirmą pagalbą, 
kaip nepklysti sekant kelio ženklus.

Paukštyčių iškilos nuotraukos sesės 
Jūratės Batūrienės.

Vyt: skautės kandidatės Veronika Lemon, Vilija Narušytė, Loreta 
Bražukaitė ir Arija Batūraitė pasiruošusios pravesti iškyla.

Pirma sužinosime iškylos taisykles ir tada eisime vabalų ieškoti!
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AIDI SKAUTIŠKI BALSAI BOLTONO MIŠKE

Girdis garsas - didelis aidas
Vienas balsas - stovykla “Gaida”!

"Gaidos" stovyklos vadovai.

Skautai vėliavų aikštėje.

Atlanto rajono 2001 m. "Gaidos" 
stovyklos viršininkai v.sVytautas Dilba ir 
s.fil.Gloria Adomkaitienė.

Vienu, stipriu, garsiu balsu, Atlanto 
rajono skautai sušuko “Gaidos” 
stovyklos šūkį.

S.m. rugpjūčio 12 d. virš 150 sesių 
ir brolių susirinko į JAV Atlanto 
rajono stovyklą Bolton, MA., 
lietuviškoj, skautiškoj dvasioj 
pagyventi, pabendrauti. 
Stovyklautojai atvyko ne tik iš 
Atlanto rajono, bet ir iš Kanados, 
Floridos ir net Hong Kong!

Stovyklos vardas “Gaida”. 
Paukštyčių pastovyklė - “Varpeliai”, 
vilkiukų - “Aidas”, skaučių - “Mūzos”, 
skautų - “Dūdininkai” - “Dūdoriai”, 
prityrusių skaučių - “Dyvos”, 
prityrusių skautų - “Miško aidai”, vyr. 
skaučių - “Gitaros”, skautų vyčių - 
“Birbynės” ir stovyklos štabas - 
“Armonika”.

Po šlapio įsikūrimo, pirmadienio 
rytą visi jau buvo pasiruošę lavintis 
skautO'ramoje. Mokėsi naudoti 
peilius, kirvius ir kompasą, 
praktikavosi pinuos pagalbos teikime, 
pionerijoje, kartojo skautų įstatus, 
kūrė laužus, rišo mazgus. Buvo galima 
matyti ką skautai ir skautės išmoko. 
Nuo paukštyčių ir vilkiukų iki vyr. 
skaučių ir skautų vyčių - visi galėjo 
didžiuotis atliktais pionerijos darbais. 
Prityrę skautai pastatė supynęs, 
skautai vyčiai - pečių. Sklido
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nepatvirtinti gandai, kad jie ten kepė 
picą ir “brownies”. Sesės vyr. skautės 
ir prityrusios skautės papuošė 
pastovykles įdomiais vartais.

Stovyklautojai netik rūpestingai 
dirbo, bet ir išdykavo. Skautai ir 
skautės mus kas vakarą 
pralinksmindavo slinkimo rezultatais. 
Vieną vakarą skautės rodė savo 
akrobatinius sugebėjimus, kai teko 
išsipirkti skautams prarastą gairę. 
Vėliavų nuleidime pasirodė ir skautas 
TD - Tvark-Darys, kuris kas naktį 
pasirinkdavo apsigyventi vis kitoje 
tvarkingoje pastovyklėje. Tą garbę 
nors po vieną kartą laimėjo kiekviena 
pastovyklė.

Skautai ir skautės iškylavo... geroje 
nuotaikoje su kuprinėmis išvyko po 
pietų ir grįžo išvargę sekantį rytą. Kiti 
lauko virtuvėse skaniai pavalgė. Vyr. 
skautės kepė marinuotus šašlikus, o 
prit. skautai ir skautės po troškinto 
viščiuko ir daržovių, dar gardžiavosi 
bananų “laivais” - tai bananai įdaryti 
tirpintais minkštukais ir šokoladu.

Šią vasarą Boltono miškas tikrai 

Komendantas brolis Kazys Adomkaitis 
stebi gaidri "atpirkimą"

skambėjo lietuviškomis dainomis. 
Trečiadienio vakare vyko “Dainų 
laužas”. Kiekviena pastovyklė vaidino 
pasirinktą dainą. Buvo labai 
kūrybingų ir juokingų, senų ir žinomų 
dainų interpretacijų. “Aš niekada 
nebegalėsiu dainuoti šias dainas 
neprisimindama šio vakaro” - sakė 
sesė Lina Subatienė po laužo.

“Gaidoje” ne tik dainavom, 
iškylavom, bet ir sportavom. Kas 
dieną stovyklautojai ir vadovai žaidė 
tinklinį, o penktadienį visa “Gaida” 
dalyvavo sporto varžybose.

Nepaisant lietaus ir drėgmės, 
naktiniai žaidimai vyko pirmadienį ir 
penktadienį. Miško tamsoje gaudė 
vėliavėlę, ieškojo lobio ir bandė 
parnešti pilną puoduką vandens 
mėgindami pabėgti nuo pasislėpusių 
vadovų.

Savaitės viduryje jaunų šeimų 
pastovyklė “Styga” prisipildė su 50 
stovyklautojų! Labai auga mūsų 
skautiškos eilės!

Kelių vyresniųjų stovyklautojų 
atminimuose “Gaidos” stovykla liks 
nepamirštama, nes dvi sesės ir septyni 
broliai davė vyresniųjų skaučių ir 
skautų vyčių įžodžius. Sesės Loreta 

Vyr. skautės ir skautai vyčiai planuoja vakarinę programą.

Kazakaitytė ir Daina Žiaugraitė 
pasipuošė mėlynais kaklaraiščiais, o 
sekančią dieną išvargę, bet su 
šypsenomis ir violetiniais 
kaklaraiščiais pasirodė Gintas 
Adomkaitis, Leonas Bernotas, 
Aleksas Hauser, Marius Hauser, 
Alvydas Knasas, Simas Phillips ir 
Aliukas Wolosenko. įdomu, kaip tie 
šlipsai atsiranda per naktį...

Jaunesni broliai taip pat pasipuošė 
naujais kaklaraiščiais - tai skautai 
Albertas Babinskas ir Rytas Dirsė.
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Po iškilmingo stovyklos uždarymo 
ir parado, skautai ir svečiai dar 
pasidžiaugė paskutiniu bendru laužu. 
Vadovaujami energingų sesių 
Angelikos Kazakaitytės, Kristinos 
Lingertaitytės, Dainos Maciūnaitės ir 
Vidos Ziaugraitės, visi linksmai 
dainavo ir garsiai šaukė šūkius.

Sekmadienio rytą stovyklautojai ir 
vadovai dar atžygiavo paskutinį kartą 
atsisveikinti, palinkėti laimės 
ateinantiems metams ir pažadėti vėl 
sugrįžti 2002 metų vasaros stovyklom 
Stovyklos viršininkai sesė Gloria 
Adomkaitienė ir brolis Vytautas 
Dilba padėkojo visiems vadovams už 
sumaningą vadovavimą, o 
stovyklautojams už skautišką 
nuotaiką. “Gaidos” stovyklos 
vadovybėje buvo: sesė Naida 
Snipaitė, brolis Leonas Bernotas, sesė 
Rita Stuopienė, broliai Tomas 
Stuopis ir Steve Neidhardt, brolis 
Saulius Dambauskas, brolis Kazys 
Adomkaitis, sesės Debbie Pileikienė, 
Rasa Bobelytė-Brittain, Danutė 
Belliveau, Marytė Banevičienė, 
Johanna Šimkienė, sesės Daiva 
Neidhardt, Elenutė Sventickaitė, 
sesės Dalia ir Audre Mironaitės, sesės 
Aida Viskantaitė, Tina Barauskaitė, 
Angelika Kazakaitytė, Lina 
Subatienė, Birutė Ziaugrienė, Paulita 
Alinskienė, Veronika
Bizinkauskienė, Dana McDonald, 
broliai Algis Adomkaitis, Linas 
Banevičius, Gintaras Subatis ir DPW 
darbuotojai ir sesė Vanda Lescord su 
visais virtuvės talkininkais.

Qi sudiev, sudiev, stovykla sudiev, 
sudiev...

Vyr.sk.Dalia Mironaitė

“Laisvės Varpo” v-ja, Philadelphia

Atžygiuoja jaunų šeimų pastovyklė!

Pasiruošę 24 valandų iškylos žygiui.

"Gaidos" stovyklos maitintojai "Bulvių" skiltis.
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"PAPARČIŲ PAKALNĖ"

Kanados rajono stovykla

“Paparčių pakalnė” įvyko šią 
vasarą “Romuvos” stovyklavietėje. 
Skautai ir skautės atvyko iš visų 
šiaurės Amerikos vietovių: Toronto, 
Los Angeles, Čikagos, Rochesterio, 
Hamiltono, Montrealio, Windsoro.

Kartu su mumis stovyklavo ir 
kantriai skautamokslio žiniomis su 
sesėm ir broliais dalinosi LSB Vyr. 
Skautininkas v.s.Romas Otto.

Stovyklos metu buvo daug 
iškylauta. Skautės turėjo naktinę 
iškylą Algonquin parke. Jis yra 
šiaurės Ontario didžiausias 
provincijos parkas. Skautės plaukė 
baidarėmis, o vėliau buvo prityrusių 
skaučių įžodis. Iškilos vadovai: 
v.s.Romas Otto, v.s.fil.Nijolė 
Simonavičienė, vyr.sk. Violeta 
Sriubiškienė, vyr.sk.Rasa Saulėnas, 
gintarietės Audra Rusinaitė ir Vaida 
Simonavičiūtė, bei tėveliai Orest 
Turcyn ir Myron Douglas.

Vilkiukai ir paukštytės iškylavo 
“Aspen Wildlife Sanctuary” šiaurės 
Ontario. Šią vietą, kai 
stovyklaujame “Romuvoje”, skautai 
ir skautės dažnai aplanko, mokosi 
apie žvėrių gyvenimą. Rezervo 
šeimininkai jau daugelį metų 
suteikia prieglobstį sužalotiems, 
našlaičiams ar nebenorimiems 
žvėreliams, juos gydo bei ruošia 
grįžimui į normalų gyvenimą.

RL
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Didelis prityrusių skaučių būrys apie stalą "Romuvoje". Iš k.: Alicija 
Panavaitė, Teresė Saplytė, Gabrielė Nekrašaitė, Vilija Pečiulytė, Julija 
Šimonėlytė, Vaida Simonavičiūtė, Viktorija Petrauskaitė, Lina Jocaitė iš Los 
Angeles, Aneta Krakowski, Audra Rusinaitė, Aleksandra Valaitytė, Vilija 
Yčaitė, Livija Jonaitytė.

Skautės Daiva Paškauskaitė, Viktorija Yčaitė, Austina Tarvydaitė ir 
Kassandra Kulnys-Douglas pasistatė lapinę ir joje nakvojo.

Toronto "Šatrijos" tunto vyr. skautės kandidatės atvyko į "Romuvą" 
pasiruošusios dideliems darbams. Priekyje: Arija Batūraitė, Ramutė Gečaitė iš 
Rochester "Dainavos" vietininkijos ir Loreta Bražukaitė. Antroj eilėj: Veronika 
Lemon, Kristina Yčaitė, Adelė Radžiūnaitė ir jų vadovė Vilija Punkrienė.

19



10 ) SKAUTO AIDAS

Vadovas s.v. Viktoras Šimkus su vilkiukais Audrium Valiuliu, 
Jonu Žiūraičiu, Alex Aiello, Nikolu Stausku, Vytu Šimkum ir 
Matu Barakausku pasiruošę vakarienei.

Prit. skautai Danielius Puzeris ir Justinas Tarvydas linksmina 
draugus.

Visk' attikusios džiaugiamės mėlynais kaklaraiščiais! Toronto 
"Šatrijos" tunto vyresniosios skautės po įžodžio apeigų 
"Romuvoje". Iš k.: Adelė Radžiūnaitė, Loreta Bražukaitė, 
Arija Batūraitė, Michelle Thorne, Ramutė Gečaitė iš Roches
ter, Vilija Narušytė, Kristina Yčaitė ir Veronika Lemon.
Nuotr. J.Batūrienės

Žaidimų popietės metu labai smagu! Stovi s.v.Darius Sonda 
ir Matas Tiri lis; sėdi ir "dušui" pasiruošę Adriana Turczyn, 
Vaiva Kuraitė, Aras Petrauskas, Justinas Tarvydas, Steponas 
Kulikauskas.

"Pierkaus Montes" įgulos vadovai j.ps. Antanas Šileika ir j.ps. 
Jonas Birgiolas krauna tradicinį jūrų skautų laužą.

Ps.Julija Yčiehė su vyr. skautės įžodį davusia dukrele Kristina.
Nuotr. J.Batūrienės
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Vyr. skaučių vadovė Kristina Dambaraitė Janowicz su nauja 
vyr. skaute Arija Batūraite. Nuotr. J.Batūrienės

LSB Vyr. Skautininkas užriša mazgelius prityrusios skautės 
įžodi davusioms sesėms Andrejai Juknevičiūtei, Vaivai 
Kuraitei ir Dainai Kuraitei.

LAPKUMIS • CHUCCIS ( 21

Skautės iškylauja Algonquin parke

Paukštytės ir vilkiukai iš "Romuvos" stovyklos iškylavo 
Aspen Wildlife Sanctuary šiaurės Ontario. Stovi vadovai Lili 
KlibingaitytėSteer, Asta Šimkienė, Viktoras Šimkus, Livija 
Jonaitytė ir Paulius Sergantis. Priekyje - Audronė Gečaitė.

Mūsų portretas Algoquin parke po prit. skaučių įžodžio. 
Stovi: vadovė Audra Rusinaitė, vadovė Violeta 
Sriubiškienė, Vaiva Kuraitė, Andėja Juknevičiūtė, Viktorija 
Valaitytė, Renata Simonavičiūtė, Daina Kuraitė, Elena 
Saplytė, Julija Kriščiūnaitė, vadovė Vaida Simonavičiūtė, 
vadovė Rasa Saulėnas. Priekyje: d-kė Nijolė 
Simonavičienė, Sigita Bersėnaitė, Adriana Turczyn, VS 
Romas Otto, Monika Punkrytė, Virginija Pečiulytė, Daiva 
Paškauskaitė, Viktorija Stončiūtė ir Kassandra Kulnys- 
Douglas.

Liūtė pasilieka Aspen Wildlife Sanctuary kol sekančiais 
metais ir vėl j' aplankys Toronto skautai ir skautės 
stovyklaudami gražiojoj "Romuvoj".
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Hamilton

"ŠATRIJOS RAGANOS" BŪRELIO SUEIGA

Įžengiant į ketvirtuosius veiklos metus, 10 
Hamiltono skautininkių “Šatrijos Raganos” 
būrelio narių spalio 17 d. susirinko pas sesę 
Kalvaitienę. Sueiga buvo labai ypatinga ir 
iškilminga. LSS Seserijos vyriausios 
skautininkės v.s.fil.R.Penčylienės įsakymu, 
būrelio vadovė s.A.Vilimienė buvo pakelta į 
vyr. skautininkės laipsnį. Taip pat buvo 
pagerbta būrelio narė ps.fil.Genovaitė 
Breichmanienė, kurią už jos ilgų metų įnašą į 
visuomeninį darbą ir tautiniams šokiams 
vadovavimą išeivijoje Lietuvai dar būnant 
okupantų rankose ir paskui jau Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, Lietuvos vyriausybė 
apdovanojo DLK Gedimino ordinu. Jį šiais 
metais, Karaliaus Mindaugo Dienoje, Vilniuje 
įteikė prezidentas V.Adamkus. Sesėms buvo 
įteiktos gėlės ir sudainuota “Ilgiausių metų” ir

“Valio, valio, valio!” Sesė Genovaitė 
papasakojo įspūdžius apie prezidentūroje 
vykusias ordinų įteikimų apeigas, taip pat 
pervertėme didelio albumo lapus su gražių ir 
įdomių momentų nuotraukomis.

Buvo aptarta kapinių lankymo diena. Sesės 
D.Gutauskienė, I.Jokubynienė ir 
A.Pietrantonio pasirūpins žvakių uždegimu ant 
mirusių sesių, brolių ir skautų rėmėjų kapų. 
Sesės O.Jusienė ir I.Zubienė gerojo darbelio 
intencija aplankys brolįs.A.Tumaitį.

Šios gražios dienos proga prie suneštinių 
užkandžių ir tortų, sesės Marytės nuoširdumas ir 
šiltumas mus jungė pakilioje nuotaikoje.

Sekanti sueiga bus gruodžio 10 dieną pas sesę 
I.Jokubynienę. Į ją yra pakviestas mūsų naujas ir 
energingas klebonas kun.Juozapas Žukauskas 
OFM.

Reg.B.

Smagu skautiškoje draugystėje. Iš k.: E.Kontenienė, I. Zubienė, O.jusienė, 
M.Kalvaitienė (sėdi prie staliuko), AVilimienė, G.Breichmanienė, DGutauskienė, 
I.Jokubynienė, A.Pietrantonio ir R.Bagdonienė.
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“Lituanicos” tuntas, Chicago

"IR DIRBTI SKAUTIJOS GEROVEI"

I paskautininkio laipsnį pakelti, nuo vilkiuko užaugę 
“Lituanicos” tunte, trys vadovai š.m. rugsėjo 30 d. 
pasižadėjo “dirbti skautijos gerovei”. Sesių ir brolių 
skautininkų ratas didelis. s.Laima Luneckienė, jau daugelį 
kartų skautininkų įžodžio žodžius kartojusi su savo 
auklėtinėmis, su bendraminčiais, šį kartą juos sako kartu 
su sūnum.

Iškilminga “Lituanicos” tunto sueiga pradėta šv. 
Mišiomis Pal.Jurgio Matulaičio misijoje, meldžiantis už 
tunto šeimas ir mirusius.

Po Mišių salėje rikiuojasi jaunimas, o “Geležinio 
Vilko” d-vės draugininkas s.fil.Vytenis Lietuvninkas patį 
mažiausią vilkiuką moko kaip duoti raportą.

“Mes esam Lietuvos vaikai, Geležiniai mes vilkai! A- 
U-U!” po raporto visų pasigerėjimui sušunka vilkiukai. 
Jų šiandien nedaug. Sekmadienis. Tėveliai du kartus tą 
ęatį savaitgalį į centra nebeprisiverčia važiuoti... 
Šeštadieniais, po lituanistinės mokyklos pamokti, vilkiukų 
sueigoje būna beveik 40 ir drebina centro sienas savo 
šūkiais ir žaidimais.

Tuntininko s.fil.Gintaro Aukštuolio įsakymu į 
paskiltininkio laipsnį pakelti skautai: Nerijus Aleksa, 
Linas Aleksiūnas, Povilas Ambutas, Antanas Luneckas, 

Matas Tamošiūnas, Marius Poskočimas, Antanas 
Senkevičius, Jonas Vaičikonis.

LSS Tarybos Pirmija į paskautininkio laipsnį pakėlė 
s.v.v.sl.Algį Lunecką, s.v.v.sl.Rimą Putrių, s.v.v.sl. Algį 
Striką, o į skautininko-ps.fil.RičardąChiapettą. Smagu!

Sueigos komendantu buvo s.v.Andrius Tamulis, 
įsakymus skaitė j.b.Aleksas Modestas, skautininko įžodį 
pravedė v.s.fil.Antanas Paužuolis. Rami, tėviška globa 
jautėsi “Lituanicos” t. tuntininko elgesy, kai jis įteikė 
dovanėles pakeltiesiems į paskiltininkio laipsnį, kai ant 
išdabintos skautiškos lazdos atnešė į ratą tris naujus žalius 
kaklaraiščius, kai visus pasveikino.

Jaunimui išbėgus į kiemą smarkiam žaidimui, 
užkalbinau vyr.sk. sesę Loretą Lingytę Jučienę, nuo 
paukštytės užaugusią “Kernavės” skaučių tunte. Paklausiau 
ar jai napabodo skautauti nuo pat mažens kiekvieną 
sekmadienį skaučių sueigose, o dabar kas šeštadienį su 
vilkiukais lakstyti. “Nepabodo. Mano tėveliai nevertė eiti 
į sueigas, pati norėjau ir dabar noriu.” O į klausimą ar 
beapsimoka dabar čia tiek dirbti; Lietuva jau laisva, turi 
savo skautus, mes čia jau galėtume visur skautauti... “Ah, 
sese, lietuviškai skautauti ir gera, ir linksma!”

Kokie puikūs žmonės užaugo dirbti skautijos gerovei!

"Lituanicos" tunto vilkiukai ir vadovai - vyr.sk.Loreta 
Jučienė, Linas Paužuolis ir d-kas Vytenis Lietuvninkas.

Sesė Alė

Skautai ir vadovai - Algis Strikas, Algis Kazlauskas ir 
Edvardas Andriušis.
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Luneckų "skiltis" - sesė Gina, brolis ps.Algis, 
brolis Antanas ir sesė ps.lna.

"Lituanicos" tunto vėliavininkas prit. sk. 
Tomas Milo.

JAV Vidurio raj. Atstovas v.s.fil.Romas Rupinskas riša 
kaklaraišti naujam paskautininkiui Algiui Strikui. 
Kairėje - ps.Rimas Putrius, dešinėje v.s.fil.Antanas 
Pa užu oi i s.
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UŽSIĖMIMAI
Planas draugovės sueigai apie įstatus

(Skautams ir skautėms)

Skiltys rikiuojasi. Skiltininkių raportas d-vės adjutantei. 
Adjutantės raportas draugininkei. Draugininke: Sesės, 

budėkit! Vis budžiu!

Draugininkės pašnekesys apie įstatus. į pašnekesį įtraukti 
ir seses. (Mintys)

"Skautė lavina savo protą, dirba rankų darbus, rūpinasi 
savo ir kitų žmonių sveikata ir stengiasi tarnauti kitiems. 
Lavinti protą mes einame į mokyklą, daug skaitome, 
imame knygas iš bibliotekos, ruošiame pamokas. Darome 
rankų darbus kai tvarkomės namie, valome kambarius, 
padedam virti, sutvarkom savo drabužius. Taip pat darome 
ir rankdarbius, kurie kartu mums ir protą lavina, kaip 
liaudies menas.

Kaip rūpinamės savo sveikata? (Alkoholis, "drugs", 
drabužiai, draugystės, internetas irt.t.) Tarnauti kitiems tai 
nereiškia būti vergu, bet tikru draugu, kuris gali aukotis, 
gali padėti. Skautės įžodį davusi skautė žino skautės įsta
tus, bet svarbiau yra pagal juos gyventi, j tai įprantame 
jaunystėje, gerų vadovių ir mylinčių tėvų globoje."

Žaidimas "Sumaišyti įstatai"
Ant lapo parašytus tris ar keturis įstatus sukarpyti atskirais 

žodžiais ir sudėti į voką. Po tokį voką paruošti kiekvienai 
skilčiai. Davus ženklą, skiltys iš atskirų žodžių sudeda įsta
tus.

Daina. Praveda viena skiltis.

Skilčių pasirodymai. Per 5 minutes kiekviena skiltis 
pasirenka vieną įstatą ir sugalvoja kaip jį parodys - 
inscenizuos. Jei pasirodymas be žodžių, tai kitos skiltys 
spėja, kokį įstatą skiltis norėjo parodyti.

Žaidimas "Gamtos stebėtojos"
Stovint ratu, skautėms ant nugarų prisegti gyvulių, 

paukščių, medžių lapų ar gėlių paveikslėlius. Davus 
ženklą, skautės palieką ratą ir stengiasi pamatyti ir užrašyti 
daugiausia paveikslėlių per paskirtą laiką. Po žaidimo 
paklausti kurį įstatą skautėms primena šis žaidimas.

Darbelis. Kiekviena skautė padaro vieno įstato "poster" 
- parašo gražiai įstatą ir nupiešia aplink simbolius ką jis 
jai reiškia, ar šiaip padabina. Iškabinti ant sienos būkle.

DARBELIAI

Kernai “aitvarams” iškerpami iš “poster board”, piešiniai 
iškerpami iš spalvoto “construction” popierio. Kernus ir 
piešinį lygiai, stipriai įspausti (“įvynioti”) tarp dviejų 
peršviečiamo “Con-Tac” popierio lakštų. Pastogėj ar ant 
šakos pakabintas “aitvaras” gražiai siūbuos vėjuje. 
Dvigubas lapas rėmui būna stipriau.

“Angelas” kerpamas iš storesnio gražaus balto popierio. 
Lapas perlenkiamas per pusę, piešinio vidurį dedame ant 
lapo sulenkimo. Kirpti visas lygias linijas.

Draugininkės žodis. Bendrame rate daina.
Sesės budėkit! Vis budžiu!

Į Piešinį reikia padinti 200% j
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Lino ir gintarėlio pakabukas, galima padaryti iš lininių 
ar kitokių turimų siūlų, juos stipriai dailiai apmezgant- 
apsiuvant apie ratelį, o viduryje pakabinant gintarėlį ant 
siūlo.----- “Lenciūgėlius” tikriausiai visos skautės moka
rišti ar pinti.

Vaišes paukščiukams žiemą galime pateikti “burlap” 
medžiagos maišiukuose, šonus truputį prakirpus.
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‘ižai lunūmas

Pareigų perdavimo 
apeigose 

2000 m. vasario mėn. Bostone 
(iš k.): v.s. Romas Otto - 

Brolijos VS, 
v.s. Birute Banaitienė - 

Tarybos Pirmininkė, 
v.s.fil. Rita Penčylienė - 

Seserijos VS, 
v.s.fil. Rimas Griškelis -

A.S.S. Vadijos Pirmininkas 
ir...

... svečiai.
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LSS TARYBOS PIRMININKĖS ŽODIS PAREIGŲ PERDAVIMĘ 
ANTRAI KADENCIJAI PRADEDANT

Mielos sesės, mieli broliai, ir svečiai

Pradedant antrą kadenciją Tarybos Pirmininkės pareigas nežinau ar 
dėkoti Jums už Jūsų pasitikėjimą ar paprašyti Jūsų užuojautos, kad sutikau 
kandidatuoti ir buvau išrinkta šiose pareigose antrai kadencijai Po rinkimų 
sau pagalvojau, nu esi vėl išrinkta ir dirbsi dar trejus metus. Mama man sako 
ar tau neužteko dirbti ar reikėjo šio galvosūkio dar trims metams. Sakiau, man 
tiek patiko visos tos problemos, kad noriu ir toliau dirbti Pagalvojau sau gal 
antroj kadencijoj bus lengviau ir ramiau. Mėginsiu taip galvoti Gal nereikės 
didelių problemų spręsti ir tikrai nereikės ruošti stovyklą Turite visi prižadėti 
kad sąjungoje nebus jokių problemų. Mano mamai bus ramiau ant širdies 
jeigu inai žinos, kad nepersidirbsiu.

Tikrai dėkoju Jums už pasitikėjimą ir stengsiuos atlikti savo pareigas ko 
geriausia.

Sąjungos istorija yra įspūdinga, įvairi ir nuostabi Gyvuojame jau 81 
metus. Per tuos visus metus iki šiandienos sąjunga yra pergyvenusi visokių 
pasikeitimų, vieni gėrį o kiti ne. Kad LSS išsilaikytų ateinančioms kartoms, 
šiandieną turime pagalvoti kuria kryptimi eisime, kad sąjunga neprarastų 
stiprybę, kad lietu viską jaunimą prilaikytumę, kad augantis jaunimas įstotų į 
organizaciją. Iki šiol sugebėjome, bet nujautimas yra, kad kasdien sąlygos 
keičiasi ir vieną dieną gal nesugebėsime pritraukti jaunimą prie sąjungos. Kai 
kurie vienetai praktiškai ne egzistuoja - tik ant poperiaus. Reikia padaryti 
vienetų įvertinimus. Uždaryti tuos vienetus kuriuose nėra jaunimo ir veiklos 
jau daug metų ir dėmesį kreipti į aktyvius vienetus ir Jų vadovus. Tuose 
vienetuose reikia skatinti daugiau vadovų lavinimą - tuntininkams ir 
draugininkams, bei skiltininkams ir įkvėpti pareigų sąžiningumą.

Mes neturime pamiršti sąjungos tikslus. Mes esame jaunimo ūgdymo 
organizacija. Organizacijos tikslas ugdyti jaunimą DIEVO, TĖVYNĖS ir 
ARTIMO keliu. Brolija, Seserija ir Akademinio Skautų Sąjūdis turi rimtai.

Skautija/2000 - 5
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apgalvoti tolimesnės veiklos kryptį kad jaunimui būtų įdomu skautautį kad iš 
to augančio jaunimo taptų vertingi ir sąžiningi vadovai kurie gali ateityje 
perimti sąjungos vairą. Šiandieną yra labai sunku prikalbinti jaunesnius 
vadovus į svarbesnes pareigas ar tai būtų tuntuose, rajonuose ar Taryboje. Visi 
bijosi. Kodėl? Nežino kaip tas pareigas atlikti - trūksta žinių. Kodėl? Kodėl 
nėra sąžiningumo? Vienas pavizdys - rudenį paskelbtas LSS Rašinių 
Konkursas. Turėjo pristatyti rašinėlius iki šių metų sausio 29 d. Nė vieno 
atsiliepimo iki šiol. Kodėl? Ar vaikai nemoka rašyti? Ar vieneto vadovai 
neperduoda žinias draugovėms/ skautams. Kodėl? Nėra sąžinigumo pareigose. 
Kodėl? Tas amžinas klausimas - kodėl? Visi turime pagalvoti kodėl mes 
skautaujam ir apsijimam pareigas ugdyti jaunimą kurias pusiau atliekam ar 
visai neatliekam. Neužtenka užsidėti uniformą ir parodyti kad mes esam 
skautai/ tės, skautininkai/ ės. Kas iš to, mes jaunimui nepadedam jeigu mes 
neatliekam savo pareigas ir jiems nėra gero pavyzdžio iš vadovų. Visi rimtai 
pagalvokite kodėl mes šioje organizacijoje priklausom, ir todėl kad priklausom 
ką mes turime daryti sąjungos ir jaunimo gerovei ateityje. Be jaunimo nėra 
sąjungos nes mes ūgdom jaunimą. Nėra sąjungos, nereikia vadovų, 
skautininkų, Tarybos bei Pirmijos. Labai rimtai visi pagalvokime kaip mes 
galim paskatinti vieneto vadovus atlikti sąžiningai ir rūpestingai pareigas 
jaunimo labui

Pirmijos numatyti sekančių trijų metų užsijėmimai - suvesti narių 
kartoteką į kompiuterį panagrinėti ryšius ir pagelbą Lietuvos skautams, 
suruošti Tarybos akivaizdinį posėdį panagrinėti kaip efektingiau panaudoti 
Tarybos narius veikloje, sudaryti komisijas įvairiems sprendimams, ir 1.1
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2000 m. kovo 28 d.
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS APLINKRAŠTIS NR. 1

MIELI TARYBOS NARIAI,

LSS rinkimų užbaigimu ir po pareigų perdavimo Bostone, 
2000m. vasario 5d. pradėjome naujos kadencijos darbus. 
Širdingai dėkoju Tarybai už pasitikėjimą išrenkant mane 
Tarybos pirmininke antrai kadencijai. Tuo pačiu dėkoju LSS 
Rinkimų Prezidumo nariams ir rinkimų Prezidiumo pirmininkei 
v. s. Iii. Lilei Milukienei.

Širdingai dėkoju sesėms v. s. Alei Namikienei, s. Renatai 
Borucki ir sesei v. s. Albinai Ramanauskienei, kad sutiko 
toliau redaguoti ir administruoti "Skautų Aidą". Esu labai 
dėkinga v. s. Pranui Pakalniškiui, kad sutiko toliau vesti 
Garbės Ženklų Skyrių. Broliui v. s. Jonui Paroniui išėjus j 
amžinybę sutiko pirmininkauti Sąjungos Archyvui v. s. Iii. 
Sigitas Miknaitis. Širdingai dėkoju broliui Sigitui.
Skautiškas ačiū Jum visiems už pareigingumo jausmą ir darbą 
Sąjungos gerovei.

LSS Tarybos Pirmijos pirmasis akivaizdinis posėdis įvyko 2000 
m. vasario mėn. 5 d., Bostone. Dalyvavo septyni Tarybos 
Pirmijos nariai.

NUTARIMAI:

Pirmijos nariai vienbalsiai priėmė pasiūlymą, kad Pirmijos 
posėdžiuose dalyvautų seserijos ir Brolijos VS pavaduotojai bei 
ASS Pirmininko pavaduotoja be balsavimo teisių. VS ir ASS 
Pirmininkas gali pavaduotojus raštiškai įgalioti balsavimui.

Skautijos numeriai bus spausdinami Skautų Aide.
Techninis Redaktorius - v. s. Vytautas Dilba iš Bostono.

Skautija/2000 -7
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Iždo Reikalai: Tarybos Pirmijos iždininkė v.s. Irena 
Markevičienė pasiūlė, kad LSS paruoštų vieną registracijos 
mokesčių formą. Naudojant vieną formą tvarkingiau vyktų 
registraciją. VS ir ASS Pirmininkas pritarė ir Pirmija 
patvirtino. Sesė Irena formą paruoš.

IRS: LSS Pirmija sužinojo (per vieną asmenį), kad Sąjunga 
neturi IRS "tax deduction" numerio kuris skiriasi nuo "non
profit" organizacijos statuso. Sis numeris reikalingas jeigu 
atsirastų asmuo kuris norėtų sąjungai palikti/aukoti stambią 
sumą pinigų (palikimą). Stambesni aukotojai negali aukas 
nurašyti nuo mokesčių. Neturint šio numerio trukdo galimybę 
palikimams. Susitvarkymas su IRS (formų pildymas, etc.) gali 
kainuoti apie $1,000 ar daugiau. Pirmija nutarė panagrinėti 
šį klausimą toliau.

Rašinių Konkursas: sesė Laima pranešė, kad iki šiol negavo 
nė vieno rašinio, nors vienetų vadovai buvo raginami. Nutarta 
konkursą pratęsti iki gegužės 1 d.

Ryšiai su Lietuvos Skautais: Kol kas dar neprasimato, kad 
Lietuvoje skautai susivienytų. Dar vis steigiasi naujos 
atskalos pvz. Liet. Studentų Skautai, nes jau kiti paėmė ASS 
vardą, ir Lietuvos Skaučių Seseriją. Kun. A. Saulaičio noras 
padėti skautiškam jaunimui. Buvo priimtas pasiūlymas 
nusiųsti $500.00 (po $100 iš Seserijos, Brolijos, ASS ir $200 iš 
LSS) per kun. Saulaitį neturtingiems skautams paremti 
vasaros stovykloms.

Posėdyje buvo iškelta, kad sekanti Jubiliejinė stovykla įvyks 
2003 m. Dabartinės Pirmijos ir Tarybos kadencija baigėsi 
2002m, o pareigų perdavimas įvyks pradžioje 2003 m. 
Sekančiai kadencijai neužteks laiko paruošti Jubiliejinę 
stovyklą, tai pradinis darbas dėl stovyklos paruošimo teks šiai 
kadencijai. Siūlymas sudaryti "Jubiliejinės stovyklos 
komisiją" iš Tarybos narių. Si komisija panagrinėtų stovyklos 
vietą, tt. ir pristatytų pasiūlymus Tarybos akivaizdiniam 
suvažiavime balsavimui. Tarybos nutarimui komisija galės 
pradinius ruošimus vygdyti (stovyklos užsakymą, ženklą, ir 
dainą, tt.).

Pramatyta ruošti Tarybos Akivaizdinį Suvažiavimą 2001 m. 
anksti pavasarį. Vieta ir data bus vėliau nustatyta.

Siunčiu 2000 m. - 20002 m. vadovybės narių sąrašą. 
Praneškite man jeigu Jūsų adresas, telefono numeris, "fax" 
numeris ir "e-mail" neteisingai parašytas, arba jeigu trūksta 
"fax" numerio ir "e-mail" sąrase, praneškite ir bus įrašytas.

Skautija/2000 - 8
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LSS nariai išrinko šios kadencijos Tarybą pasitikėdami, kad ši 
Taryba bus atsakinga už jaunimo auklėjimą DIEVO, TĖVYNES 
ir ARTIMO keliu dabar ir ateityje. Pareigos atsakingos, bet 
jeigu kartu seseriškai ir broliškai bendradarbiausim už 
jaunimo auklėjimą lietuviškoje dvasioje ir jausim pareigų 
sąžinigumą, nenuvilsime narius kurie mus išrinko šiam 
atsakingam darbui.

BUDĖKIME!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Priedas: 2000-2002 m. Vadovybės Narių Sąrašas

Tarybos Pirmininkė Bostono Kaziuko Mugėje tarpe Vyr. Skaučių Židinio vadijos 
s. Irenos Veitienės ir s. Valentinos Čepienės.
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2000 - 2002 m. VADOVYBES NARIŲ SĄRASAS

LSS PIRMI JA
v.s. Birute Banaitienė TARYBOS PIRMININKĖ (781) 871-1517

18 Nardone Circle, Abington, MA 02351 fax (781) 792-0090
e-mail Birute.Banaitis@AIG.com

1_
v.s. fil Laima Kiliulienė TARYBOS VICE-PIRMININKE (781) 861-1465

17 Tyler Road, Lexington, MA 02420 e-mail: kiliulis@massed.net

s. kun. Gediminas Kijauskas R. KATALIKU DVASIOS VADOVAS (216) 531-4263
18022 Neff Road fax (216) 531-8441
Cleveland, OH 44119 e-mail GKijauskas@aol.com

v.s. kun. Algimantas Žilinskas EVANGELIKU DVASIOS VADOVAS (905) 270-3723
2220 Felina Court, Mississauga, Ont L5A1K5
Canada e-mail zilinsk@attglobal.net

v.s. fil. Rita Pencylienė SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKE (708) 448-7279
12617 S. 73rd. Ct, Palos Heights, IL 60463 fax (708)422-3163

e-mail PENCYLAR@AOL.COM

v.s. Romas Otto BROLIJOS VYRIAUSIAS SKAUTININKAS (416) 651-6771
19 Rosemount Avenue, Toronto, Ontario M6H 2M2
Canada

v.s. fil. Rimas Griskelis AKADEMINIO SK. SAJUD. VADUOS PIRM. (630) 655-2485
5758 South Garfield Ave., Hinsdale, IL 60521 fax (630) 655-9889

e-mail LIE2VA@AOL.COM

v.s. fil. Meilė Mickienė TARYBOS PIRMUOS SEKRETORĖ (703) 569-5370
5938 Veranda Dr., Springfield, VA 22152-1416 fax. (703) 569-5370

v.s. Irena Markevičienė TARYBOS PIRMUOS IŽDININKĖ (508) 799-5469
17 Agate Ave., Worcester, MA 01604 fax. (508) 753-7028

e-mail IRENEMARK@AOL.com

s. fil. Taiyda Chiapetta TARYBOS PIRMUOS NARE (708) 839-4438
11046 Forest Woods Dr. , Willow Springs, IL 60480 e-mail: rt.chiapetta@gte.net
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LSS TARYBA
v.s. Henrikas Antanaitis AUSTRALIJOS RAJONO VADAS 011 61 39 857 8338

4 Robert St., North Balwyn, VIC. 3104, Australia

s. ?'• Nida Bichneviciūte 973 Ripple Ridge Cove, Darien, IL 60561 (630) 852-0460

ps. fil- Tadas Dabšys 4745 Pennsylvania Ave., La Crescenta, CA 91214 (818) 249-4244
e-mail tadas@psionline.com

fil. Vida Damijonaitytė 711 W. Gordon Ter., Apt. 519, Chicago, IL 60613 (773) 327-3126

v.s. Gediminas Deveikis 3706 W. Young St., McHenry, IL 60050 (815) 385-0903

ps. fil. Auris Jarašiūnas 1241 9th St, #5, Santa Monica, CA 90403 (310) 394-7741
e-mail auris@earthlink.net

v.s. fil. Daina Kasputienė 3210 Frances Ave., La Crescenta, CA 91214 (818) 249-8624

ps. fil Audrius Kirvelaitis 42966 Asteil St, South Riding, VA 20152 (703) 327-3572

s. fil. Vytenis Kirvelaitis 1 E. Custer St., Lemont, IL 60439-3801 (630) 257-0064
e-mail vytenis.kirvelaitis@rrd.com

j.v.s. Viligailė Lendraitienė 12513 E. Navajo Drive, Palos Heights, IL 60463 ((708) 388-2041
fax (708) 388-2059

v.s. fil. Sigitas Miknaitis ARCHYVO PIRMININKAS (630) 985-1820
3101 Grandview Place, Darien, IL 60561

v.s. fil. Petras Molis LIETUVISKOSIOS SKAUTYBES FONDO PIRM. (508) 845-8092
72 Topsfield Circle, Shrewsbury, MA 01545

v.s. Vincent O'Brien EUROPOS RAJONO VADAS 011 44 181 925-8746
66 James Lane, Layton, London E10 6HL England fax 011 44 171 972-4673

j .v.s. Violeta Pautienė VIDURIO RAJONO VADĖ
109 Shagbark Lane, Elgin, IL 60120 (630) 584-5527

j.v.s.fil. Algis Paulius 109 Shagbark Lane, Elgin, IL 60120 (630) 584-5527

v.s. Birutė Prasauskienė RAMIOJO VANDENYNO RAJONO VADĖ (310) 326-8038
24513 Falena Ave., Lomita, CA 90717 e-mail Bevd63A@aol.com

s. fil. Naida Snipaite ATLANTO RAJONO VADE (508) 359-7891
17 Hearthstone Dr., Medfield, MA 02052

v.s. fil. Rasa Statkuvienė 53 The Boulevard, North Balwyn, Vic. 3104 161 398 599160
Australia

v.s. fil. Rūta Žilinskiene KANADOS RAJONO VADE (905) 270-3723
2220 Felina Ct, Mississauga, ONT. L5A 1K5 Canada

e-mail zilinsk@attglobal.net
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GARBĖS TEISMAS
v.s.fii. Vladas Morkūnas 11 Underwood Ave., Toronto ONT M6S 2J6 Canada (416) 762-0174

v.s. Feliksas Mockus 284 Glenforest Rd., Toronto, Ontario M4N 2A4 (416) 489-7735

v.s. Marija Vasiliauskienė 51 Smithfield Dr., Toronto, Ontario M8Y 3M1 
.........................

(416) 251-5126

KONTROLĖS KOMISIJA
j.s. Algis Jonušas 12500 Pawnee Rd., Palos Park, IL 60464 (708) 448-4520

e-mail jonusas@ameritech.net

j.p.s. Romas Česas 5 S 465 Arlington Ave., Naperville, IL 60540 (630) 961-3896

j.p.s. Aleksas Rimeika 200 Summerfield Dr., New Lennos, IL 60451 (815) 485-0822

GARBĖS GYNĖJAI
v.s.fii. Kazys Matonis 10932 El Capitan Circle, Sun City, AZ 85351-2107 (602) 933-0547

e-mail gi I kaz@ world net. att. net

.....
v.s. Danute Surdenienė 231 Forest Dr., Turnersville, NJ 08012 (609) 227-2837

v.s.fii. Eugenijus Vilkas 23912 Via Onda, Valencia, CA 91355 (805) 259-3909

... ....... ... ....
* PAVADUOTOJAI

v.s. fil. Zita Rahbar 912 Blue Spring Dr., Westlake Village, CA 91361 (d) (805) 373-9360
e-mail: zic@gte.net (n) (805) 497-3557

fax (805) 496-0399

v.s. fil. Albinas Sekas 2940 Hopeton Rd., La Crescenta, CA 91214 tel. (818) 957-3670
e-mail: aibinas@pacbell.net fax (818)957-4381

______
v.s. Dalia Trakienė 10441 S. 89th Ave., Palos Hill, IL60465 (708) 598-5827

fax: (708) 599-6202
e-mail DaliaT@aol.com

SKAUTU AIDAS
v.s. Alė Namikienė 580 E. Park Avenue, Elmhurst, IL 60126 (630) 279-8577

Redaktorė

v.s. Albina Ramanauskienė 4613 W. 106th Place, Oak Lawn, IL 60453 (708) 423-4095
Administracija

s. Renata Borucki 21W315 Walnut Road, Glen Ellyn, IL 60137 (630) 790-9672
Tech. Redaktorė

GARBĖS ŽENKLŲ SKYRIUS
v.s. Pranas Pakalniškis 615 12th St., Santa Monica, CA 90402 (310) 395-0491

ARCHYVAS
LSS Archyvas 14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439 (630) 243-0865

v.s.fii. Sigitas Miknaitis pirmininkas (adresas Tarybos saraše)
v.s. Justinas Kirvelaitis 13920 S. Trails End Dr., Lockport, IL 60441 (630) 301-9072
v.s. Romas Puodžiūnas 2815 W. 86th Place, Chicago, IL 60652 (773)778-1813
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2000 m. balandžio mėn.8 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #1

LSS Tarybos Pirmijos pirmame korespondenciniame slapto 
balsavimo posėdyje dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. Iii. L. Kiliulienė,
s. kun. Gediminas Kijauskas, v.s. kun. Algimantas 
Žilinskas v.s. Iii. R. Penčylienė, v. s. Romas Otto, 
v. s. fil. R. Griškelis, v. s. Iii. M. Mickienė,
v. s. I. Markevičienė ir j. s. fil. T. Chiapetta

LSS ASS 1997m - 1999 m. kadencijos užbaigimo proga, 
sekančios vadovės pakeltos ir apdovanotos:

Pakeltos j paskautininkės laipsni:

vyr. si. fil. Jennifer Antanaitytė
vyr. si. fil. Vida Damijonaitytė 
vyr. si. fil. Danutė Penčylaitė

Apdovanota Lelijos Ordinu:

s. fil. Jūratė Variakojienė

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime ir Ad Meliorem!

v. s. Birutė
LSS Tarybos Pirmininkė
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2000 m. balandžio 24 d.

LSS TARYBOS PIRMIJOS POSĖDŽIO BALSAVIMO

PROTO KOLAS #2

LSS Tarybos Pirmijos (2 korespondentiniame balsavimo posėdyje 
dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. fil. L Kiliulienė,
s. kun. Gediminas Kijauskas, v. s. kun. Algimantas Žilinskas,
v. s. fiL R Penčylienė, v. s. R Otto, v. s. fiL R Griškelis,
v. s. fil. Meilė Mickienė, v. s. I. Markevičienė ir j. s. fil T. Chiapetta

1. LSS Tarybos Pirmija patvirtino LSF valdyboje ps. Elenutę 
Nalivaikaitę iki 2003.12. 31.

2. LSS Tarybos Pirmija patvirtino LSF valdyboje Seserijos atstovę 
v. s. Saulę Šatienę, Brolijos atstovą v. s. Mykolą Banevičių ir ASS 
atstovę v.s. fil Danutę Marcinkevičiūtę nuo 2000. I. I. iki 
2002. 12. 31.

3. LSS Tarybos Pirmija patvirtino 1999 m. LSF rekomenduotą 
palūkanų paskirstymą

Balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai

Budėkime!

LSS Tarybos Pirmininkė

Skautija/2000- 14
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2000 m. balandžio mėn. 22 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #3

LSS Tarybos Pirmijos trečiame korespondenciniame slapto 
balsavimo posėdyje dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. Iii. L. Kiliulienė,
s. kun. Gediminas Kijauskas, v. s. kun. Algimantas 
Žilinskas v.s. Iii. R. Penčylienė, v.s. Romas Otto, 
v. s. Iii. R. Griškelis, v. s. Iii. M. Mickienė, 
v.s. I. Markevičienė ir j.s. Iii. T. Chiapetta

Vasario 16 d. proga Seserijos VS, Brolijos VS ir Ramiojo Vandenyno 
Vadei pristačius LSS Tarybos Pirmijos pakeliami į vyresniškumo 
laipsnius ir apdovanojami šie vadovai-ės:

Pakelti j paskautininko/ės laipsnį:

vyr. sk. vyr. si. Tara Barauskaitė
s. v. v. si. Andrius Dunduras
vyr. sk. vyr. si. Rūta Baltaduonytė Lemon 
vyr. sk. vyr. si. Gina Skučienė

Pakelti j skautininko laipsnį:

ps. Andrius Belzinskas 
ps. Gintaras Subatis

Apdovanotos Lelijos Ordinu:

s. Laima Bagdonavičienė
s. Lina Subatienė

Apdovanota Padėkos Ordinu su Rėmėjos Kaspinu:

s. Renė Vizgirdienė

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime!

s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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„Žvaigždyno” stovykloje 2000 m. 
v.s. Birutė Banaitienė prie 
stovyklos štabo.

„Žvaigždyno” stovykloje (iš d.):
ps.fil. Danutė Mažeikienė *-tuntininkė, v.s. Daina Kasputienė - Rajono Atstovė, 
v.s. Birutė Prasauskienė - Rajono Vadė, v.s. Birutė Banaitienė -Tarybos Pirmininkė, 
ps.fil. Tadas Dapšys - viršininkas šalia kitų stovyklos vadovų.

Skautija/2000- 16
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A.R. 2000 m. „Pasakų Šalies” (iš d.): 
s.fil. Gloria Adomkaitienė - viršininkė, 
s.fil. Naida Šnipaitė-A.R. Vadė ir 
v.s. Vytautas Dilba - viršininkas.

A.R. 2000 m. „Pasakų Šalies” stovykloje 
Tarybos Pirmininkė praveda kelionės ženklų 
stotį per skautoramą.

A.R. 2000 m. „Pasakų Šalies” stovykloje uždarymo apeigose lankėsi (iš k.):
Mr. Jim Chesna, Mr. Roland Rugoletti, v.s.fil. Irena Markevičienė, v.s.fil Bronius Naras, 
v.s.fil. Petras Molis ir v.s. Birutė Banaitienė.
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f LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA'
V ... ./ ... . ...  '........V. ... ' : ■ ; J

2000 m. lapkričio 16 d. 
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS APLINKRAŠTIS NR. 2

MIELI TARYBOS NARIAI,

Padėkos dienos proga sveikinu Tarybos narius linkėdama 
laimės, sveikatos, taikos ir vienybės šeimoje, kasdieniniam 
gyvenime ir skautavime.

1975m. VI. 9. LSS Tarybos posėdyje priimti pirmieji 
Lietuviškosios Skautybės Fondo nuostatai. LSF yra LSS 
institucija skautiškojo jaunimo ugdymo darbams finansiškai 
remti. Šiais metais Lietuviškosios Skautybės Fondas švenčia 
25 metų jubiliejų. Per 25 metus LSF kas metais finansiškai 
parėmė skautiškus leidinius, vadovų lavinimą, rajonų 
skautišką veiklą, suvažiavimus, archyvą, muziejų, 
tautines/jubiliejines stovyklas ir rinkimus. Si finansiška 
parama yra labai naudinga ir užtikrina LSS jaunimo ugdymo 
organizacijos veiklą išeivyjoje. Širdingai dėkoju LSF valdybos 
nariams už rūpestį ir įdėtą darbą per 25 metus. Linkiu 
ištvermės tolimesniam darbui skautybės labui.

Sveikinu naujus įsteigtus du vienetus St. Petersburg, 
Floridoje: "Nidos" mišri draugovė ir Židinys "Nida". Linkiu 
naujiems vienetams ir Ju vadovams daug laimės ir ištvermės 
buriant seses ir brolius lietuviškoje skautiškoje veikloje. Yra 
labai džiugu, kad mūsų skautiška šeima auga.

Didelis skautiškas ačių sesėms v.s. Alei Namikienei ir 
s. Renatai Borucki už ypatingai gražiai išleistas Skautų Aido 
numerius. Jūsų įdėtas darbas yra labai įvertintas skautiškoje 
šeimoje ir mes džiaugiamės turėdami Jūsų gražius talentus.
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PRANEŠIMAI:

Iždo Reikalai: Paruošta nauja LSS registracijos mokesčių 
forma. Visoms LSS šakoms naudojant vieną formą tikimės, 
kad metinė registracija vyks sklandžiau ir tvarkingiau, 
(priedas nr. 1).

IRS: LSS įsigyjo IRS "tax deduction" numerį. Asmenys 
aukojant Sąjungai galės aukas/palikimus nurašyti nuo 
mokesčių. Prašau kreiptis pas LSS iždininkę v. s. Ireną 
Markevičienę

Jubiliejinės stovyklos komisija kuri susidaro iš rajonų vadai 
pirmininkaujant sesei Rūtai Žilinskienei atydžiai svarsto 
2003m Jubiliejinės Stovyklos vietą. Komisija pristatys 
pasiūlymus Tarybai per akivaizdinį suvažiavimą kuris įvyks 
2002 m. pavasarį. Vieta ir data bus vėliau pranešta.

Siunčiu pataisytą 2000 m. - 20002 m. vadovybės narių sąrašą, 
(priedas nr. 2).

Lietuvos Skautai: Gavau žinių iš Lietuvos kad spalio 21 -22 
įvyko Lietuvos Skautijos vadovų suvažiavimas, kuriame eilinį 
kartą buvo keičiami įstatai. Esminiai pakeitimai - Taryba 
sumažinta nuo 24 iki 16 narių. Pirmijoje panaikinti buvę 
brolijos, seserijos, jūrų skautų programų skyriai. Man papildė 
kad programų skyriai nepanaikinti tiesiog apjungti po vienu 
bendru stogu - atsirado nauji jaunimo programos suaugusiųjų 
skautybėje bei mokymų skyriai. Dar atsirado naujas 
struktūrinis vienetas Konferencija, kurią gali sudaryti LS 
nariai pagal amžių, lytį, skautavimo programą, tikėjimą. 
Konferenciją atsirado tam, kad Skautijoje savo vietą rastų 
Krikščionių skautai ir lenkų skautai. Tarybos Pirmininkė 
išrinkta Erika Vaidelienė. Pirmijos Pirmininko nėra, nes nieks 
nenori tų pareigų imtis. Pereitą savaitgalį Tarybos posėdis 
patvirtino vyriausius skautininkus Laurą Jankauskaitę ir 
Evaldą Burbulį. Abu studentai. Mečislovas Raštikis yra 
išrinktas į Etikos komitetą. Paprašiau, kad atsiųstų man 
pataisyto įstatų variantą kuriame bus apibrėžta ir 
Konferenciją.

BUDĖKIME!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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2000 m. gruodžio mėn. 2 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #4

LSS Tarybos Pirmijos (4) korespondenciniame slapto balsavimo 
posėdyje dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. fil. L. Kiliulienė,
s. kun. Gediminas Kijauskas, v.s. kun. Algimantas 
Žilinskas v. s. fil. R. Penčylienė, v. s. Romas Otto, 
v. s. fil. R. Griškelis, v. s. fil. M. Mickienė,
v. s. I. Markevičienė ir j.s. fil. T. Chiapetta

Seserijos ir Brolijos VS pristačius LSS Tarybos Pirmijos pakeliami į 
vyresniškumo laipsnius šie vadovai-ės:

Pakelti j paskautininko/ ės laipsnį:

s. v. v. si. Kazys Adomkaitis
s. v. v. si. Saulius Dambauskas
s.v.v.sL Kęstutis Re ivydas
vyr.sk. v. si. Aušrelė Sakalaitė
s. v. v. sL Marius Žiaugra

Pakeltos į jūrų skautininkės laipsnį:

j.ps. Dana Mikužienė
j.ps. Dalia Žygienė

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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SKAUČIŲ SESERIJOS 

^/ADLIA

VYRIAUSIA SKAUTININKĖ
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

SU SKA UTYBE Į TRETY JĮ TŪKSTANTMETI

Nepastebimai įžengėme į tretyjį tūkstantmetį. Visi vylėmės, jog XX amžiaus žiaurumai su 
dviem pasauliniais karais ir gausybe kitų skaudžių išgyvenimų daugiau nesikartos. Sakėm, žmogus 
pasimokė. Deja, rugsėjo 11-toji - skaudus priminimas ne tik Amerikai, bet ir pasauliui: matėm, 
kaip laisvas žmogus pasirinko siaubu dvelkiantį griovimą...

Į tai žvelgdami, supramtame, kodėl taip svarbu įvesti mūsų jaunimą į šviesos ir gėrio kelią. 
Skautybė, visa savo dvasia, padeda jaunam žmogui laisvai pasirinkti ir su pagarba bei meile eiti pas 
Visatos Kūrėją, kiekvieną žmogų, su noru padėti ir tarnauti. Kai toks nusiteikimas ugdomas 
jauname žmoguje, tuo pačiu jame atsiskleidžia gražiausios Dievo dovanos: linksmas žaismingumas, 
savo vidinės vertės pajautimas, savęs apvaldymas bei pasitikėjimas savimi; gimsta noras nešti gėrį 
kitiems, džiaugtis kito žmogaus artumu, gamtos grožiu bei joje sutinkama gyvūnija. Skautybė 
moko jaunuolį, jaunuolę neto, “kaip įsigyti gyvenimą, o kaip gyventi”. Trečiasis tūkstantmetis 
laukia tokių asmenybių plačiame pasauly, atgimstančioj Tėvynėj, išeivijoj...

O kokiu keliu mes dabar einame? Mūsų vyriausioji skautininke, Sesė Rita, rašo: “Malonu 
vėl pasidžiaugti mūsų veiklia Seserija. ” Ji prisimena visus žemynus: JAV ir Kanadą, Pietų 
Ameriką, Australiją, Europą, vietoves bei jose veikiančius vienetus. Savo apžvalgą baigdama, ji 
gėrisi: "Seserija dar gyva! Vienetuose auga paukštyčių skaičius... atsiranda sesių...vadovauti 
vienetams... smagu dirbti su vienetų vadovėmis...Esu labai dėkinga už puikią Seserijos vadiją... 
turime puikius ryšius su Brolijos vadija. ” k visa tai dėl mūsų jaunųjų, kad jų gyvenimai 
atsiskleistų didesniam Gėriui, Grožiui ir Meilei. Nežiūrint net ir to, kad, jei kartais pasaulyje regim 
prasiveržiančią tamsą, mes turime vilties, jog didžioji Šviesa išeis laimėtoja laisvųjų 

pasirinkimuose: “Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasauli.” (Jn 16:33)

s. Gediminas Kijauskas, s.j.
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LSS SESERIJOS VYRIAUSIOS SKAUTININKĖS 
PRANEŠIMAS

Malonu vėl pasidžiaugti mūsų veiklia Seserija. Vietovėse sesių vienetai didėja, kuriasi nauji, 
pritraukiantys vis daugiau lietuviško jaunimo į skautiškas gretas. Per metus mokomasi skautamokslio, 
kuris praktiškai įgyvendinamas iškylose ir stovyklose. Nors kaip ir visuomet, vadovių suradimas sudaro 
didžiausią problemą, bet vis dar atsiranda sesių, kurios sutinka apsiimti atsakingas vadovavimo pareigas.

Esame labai dėkingos j.s. Audronei Gulbinienei, buvusiai Vidurio rajono atstovei, atlikusiai 
didelį darbą ir įvedusiai į kompiuterį visą Seserijos kartoteką. Šis kartotekos įvedimas neapsakomai 
palengvina darbą tikrinant sesių pakėlimus, apdovanojimus bei bendrą kiekvienos sesės skautišką 
informaciją. Nuoširdus skautiškas ačiū sesei Audronei.

Seserijos vadijos veikla
Kovo mėnesį įvyko Seserijos ir Brolijos vadijų posėdžiai. Posėdžiuose buvo labai gerai 

atstovauti visi skyriai ir pasitarimai praėjo kūrybingai.
Skyrių vadovės nutarė papildyti programas naujomis specialybėmis, pritaikant jas prie 

besikeičiančių laikų. Specialybių aprašymai bus dviem kalbom—lietuvių ir anglų.
Daug kalbėjome uniformų pakeitimo reikalu. Gyvenimas keičiasi, keičiasi ir mados. Nutarėme, 

kad atėjo metas pritaikyti uniformas, ypač stovyklose, kad sesėms būtų patogiau jas nešioti. Taip pat 
manome, kad atrodysime vienodžiau ir gražiau reprezentuosime Seseriją. Buvo sudarytas komitetas ir 
greitu laiku bus pateikti projektai balsavimui.

Skautiški leidiniai
V.s. fil. Lilė Milukienė apsiėmė labai svarbų ir reikalingą darbą—išleisti LSS Seserija II. Knyga 

apimtų visą Seserijos veiklą iki 2002 m. Darbas labai didelis, bet labai svarbus. Sesė Lilė sudarė 
komitetą iš veiklių sesių New Yorko apylinkėje, kurios šį darbą įvykdys. Tai prasmingas LSS Seserijos 
istorijos leidinys, kuriame atsispindės ilgas ir gražus gyvavimas išeivijoje.

V.s. fil. Nijolė Kersnauskaitė apsiėmė išleisti Vadovės Užrašai atskira knygele, kurią būtų 
galima perduoti kiekvienai vadovei perimančiai naujas pareigas. Nors anksčiau leisti Vadoves Užrašai 
buvo labai vertinami vadovių, jie lengvai pasimesdavo ir naujos vadovės juos retai gaudavo.

Gintaro vadovių mokykla
Šiais metais įvyko antra GV mokykla mūsų kadencijos laikotarpyje. Ji pravesta liepos mėnesį 

Romuvoje, Kanadoje. Kaip ir anksčiau, GVM vyko drauge su brolių AVM, vadovaujant patyrusiems 
sesių ir brolių vadovams.

Pakėlimai ir apdovanojimai
Šioje kadencijoje buvo apdovanotos ir pakeltos į vyresniškumo laipsnius sesės: Pažangumo 19; 

Vėliavos 7; Žuvėdros 3; Tėvynės dukros 10; Už nuopelnus 11; Nuopelnus su rėmėjo kaspinu 1; Lelijos 2; 
Paskautininkės 7; j. skautininkės 2; skautininkės 1; vyr. skautininkės 6.

Sveikiname
Sveikiname v.s. fil. Dainą Kasputienę, Ramiojo vandenyno atstovę ir j.s. fil. Taiydą Chiapetta, 

Jūrų skaučių skyriaus vadovę, kurios Seserijos skautiškas eiles praturtino nauja paukštyte ir audryte. 
Naujomis sesutėmis džiaugiasi ne tik jų skautiškos šeimos, bet ir visa Seserijos vadija.
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MŪSŲ DIDELĖJE ŠEIMOJE

Nauji vienetai

Mūsų Seserijos šeima padidėjo keturiais naujais vienetais. St. Petersburg, FL įsikūrė Nidos 
draugovė ir Nidos židinys, Hartfordo Šatrijos židinys, Hamiltono nauja vyr. skaučių ir skautininkių 
draugovė.

Floridoje Nidos mišri draugovė tikrai sparčiai auga ir gražiai veikia. Įrašė visą lituanistinę 
mokyklą į skautų ir skaučių eiles. Tėveliai jungiasi į veiklą, planuoja iškylas, sueigas. Vienetas 
priklauso Vidurio rajonui, nes dauguma tėvų anksčiau skautavo Rakė ir nori, kad jų atžalynas 
stovyklautų gražiame Rako miške. Nidos židinys įsisteigė taip pat tame pačiame mieste su tikslu padėti 
naujai draugovei ir apjungti anksčiau skautavusius vyresnius brolius ir seses.

Nauji židiniai ne tik apjungia anksčiau skautavusius, bet yra didelė pagalba vienetams. Labai 
smagu girdėti, kai vienetų vadovės rašo ir prašo kaip galima apdovanoti seses, kurios beveik jau turi 
visus medalius ir laipsnius, bet nepailsta ir ateina padėti sesėms visur kur tik jų paprašo, nesvarbu koks 
tas darbas bebūtų. Ten kur nėra jaunesnio vieneto, pvz. Omahoj, jos nepamiršta duoto pažado tarnauti 
Artimui. Ruošia įvairius renginius, sukelia pinigų ir remia daug neturtingų šeimų Lietuvoje, siųsdamos 
siuntinius, pinigus ir juos aplankydamos.

Uždarytas vienetas—Detroito sesių židinys. Nors vieneto narėms pageidaujant jis buvo 
uždarytas, tačiau sesės pažadėjo, kiek sąlygos leis, padėti tuntui bei visiems skautiškiems renginiams.

Veikla vienetuose
Kaip ir anksčiau, vienetai ruošia stovyklas, iškylas, Kaziuko muges, skautoramas, buriavimo 

iškylas bei sueigas. Prisitaikant prie vietovių, sueigos vyksta kas savaitę, kitur kas dvi, o dar kitur vieną 
kartą į mėnesį. Mainu matyti, kad turime labai sumanių vadovių, kurios ne tik veda seses iškylauti 
gamtoje, bet taip pat įjungia įdomias iškylas į muziejus, koncertus bei kitus įdomius užsiėmimus. Vienur 
sesės lipa į "kalną", pastatytą specialiame pastate, kitos iškylauja per naktį muziejuje žiūrėdamos į 
žvaigždes. Nestinga ir labadaros darbų, t.y. skautiško gerojo darbelio, nuo paukštyčių iki vyresniųjų 
sesių. Jos renka antklodes, pirštines, kojines arba gamina tūkstančius cepelinų, kad už surinktus pinigus 
galėtų sušelpti našlaičius ar neturtingas šeimas Lietuvoje.

Atlanto rajonas

Atlanto rajoną sudaro šios vietovės: Boston, Hartford, New York, Philadelphia, Rochester, 
Worcester ir Washington, D. C. Atlanto rajone 2000 metais buvo užsiregistravę 260 narių—165 sesių ir 
95 broliai. Bostone, Philadelpliijoje ir Hartforde broliai ir sesės dirba kartu.

Jaunimo vienetai veikia Bostone, Philadelphijoje ir dabar kuriasi Hartforde. Kitose Atlanto 
rajono vietovėse veikia židinietės ir skautininkų ramovės.

Bostone stipriai reiškiasi Baltijos ir Žalgirio tuntai; tuntų sueigos vyksta keturis kartus per metus, 
draugovės renkasi vieną kartą į mėnesį. Rengiamos Kaziuko mugės, iškylos. Tuntai dalyvauja Vasario 
16-tosios ir Lietuvos kariuomenės šventėse. Jauni skautai vyčiai, kurie prisideda prie tuntų darbų, 
planuoja susiburti į naują būrelį. Tai bus ketvirtas aktyvus vyčių būrelis Bostone.

Philadelphijoje gyvuoja Laisvės varpo vietininkija; sueigos vyksta kartą į mėnesį; metų bėgyje 
suruošiamos dvi iškilmingos sueigos. Skautiški vienietai prisideda prie Lietuvių namų mugės ir surengia 
skautiškas Kūčias. Jaunimas dalyvauja Atlanto rajono vasaros stovykloje, o pavasarį būna iškyla į 
gamtą.

Worcester Nevėžio/Neries tuntuose veikia suaugusieji. Jaunimo ir prieauglio nėra ir nesimato 
galimybių atgaivinti jaunimo veiklą. Visuomenei surengiama Kaziuko mugė ir Motinos dienos 
minėjimas, nariams - kalėdinis subuvimas. Nariai prisideda prie rajono stovyklos darbų ir dirba 
tautinėse, religinėse ir šalpos organizacijose.
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Dedamos pastangos Hartforde įsteigti paukštyčių ir vilkiukų vienetą. New Yorke tuntai aktyviai 
neveikia, nes nėra jaunimo. Nors New Yorke yra gan didelis skaičius naujų ateivių, nesiseka įjungti juos 
į skautišką veiklą. LSS užsiregistruoja tarp 10 ir 12 skaučių ir 8 skautai vyčiai. Veiklus yra Židinys, 
kuris surengia Kaziuko muges ir įvairius kitus parengimus ir taip pat prisideda prie New Yorko 
bendruomenės darbų.

Washingtone veikia židiniečių ratelis, kuris yra labai veiklus. Rochester, nors priskiriamas prie 
Atlanto rajono, jau daug metų jungiasi prie Toronto veiklos. Šiuo metu veikla silpna.

Atlanto rajono jaunimas darbuojasi energingai. Rajono stovyklos kasmet didėja; 2001 metais 
stovyklavo 138 stovyklautojai. Plečiasi taip pat jaunų šeimų pastovyklė; auga paukštyčių ir vilkiukų 
skaičiai. Nors ir ne daug, bet yra puikių jaunų vadovų bei vadovių, kurie kasmet sugrįžta darbuotis 
stovyklose. Vyksta glaudus bendradarbiavimas tarp jaunų vadovų ir veteranų. Ateitis atrodo šviesi.

Ramiojo vandenyno rajonas
Aktyviai veikia liepsnelių ir giliukų vienetas, jaunesniųjų skaučių, skaučių, prityrusių skaučių, 

vyr. skaučių kandidačių ir vyr. skaučių draugovės, Nijolės Sadūnaitės ir Kun. Gražiniečių būreliai.
Vienetų sueigos vyksta kas dvi savaitės. Draugovės rengia įvairias specialybių iškylas— 

čiuožimo, jodinėjimo, iškylas į muziejus ir pan.
Surengiama Kaziuko mugė, tarptautinė sueiga kovo 17 d. su vengrais, lenkais ir amerikiečiais; 

šv.. Jurgio dienos iškyla, vasaros stovykla, rajono metinė šventė, vyr. skaučių kalėdinė sueiga ir Kūčios. 
Vyr. skautės puošia šv. Kazimiero bažnyčią Kalėdų šventėms.

Vidurio rajonas
Vidurio rajone veikia 4 tuntai: Aušros Vartų/Kemavės ir Nerijos jūrų skaučių Čikagoje, Gabijos 

Detroite, Neringos Clevelande ir mišri vietininkija Omahoje. Veikia skautininkių draugovės Čikagoje ir 
Clevelande, vyr. skaučių židinys Clevelande ir apie dešimt vyr. skaučių būrelių Čikagoje. Vienetai labai 
veiklūs, turi daug jaunimo ir jų gyvavimas užtikrintas dar daug metų. Vasarą stovyklauja Rako ir 
Dainavos stovyklavietėse bei pavieniai Romuvos ir Rambyno stovyklavietėse.

Kanados ra jonas
Kanados rajone veikia trys tuntai: Šatrijos tuntas Toronte, Širvintos-Nemuno tuntas Hamiltone ir 

Neringos-Geležinio Vilko tuntas Montrealyje.
Toronto tunte veikia visi skautiški vienetai—nuo liepsnelių-giliukų iki vyr. skaučių. Šalia tunto 

dar yra registruotos 23 skautininkės.
Sueigos vyksta šeštadieniais, kas antrą savaitę, po lietuviškos mokyklos. Metų veikla prasideda 

su šv. Mišiomis ir tuntų sueiga. Tuntas rengia Kūčias, vyr. skautės ir vyčiai kalėdoja, giedodami 
kalėdines giesmes aplanko vyresnio amžiaus žmones ir apylinkės skautų šeimas. Vyksta žiemos iškylos, 
Vasario 16-tosios paminėjimas, Susimąstymo dienos sueiga kartu su latvėm ir estėm skautėm, Kaziuko 
mugė ir šv. Jurgio šventė.

Metų veikloje sesės įsijungia į medelių sodinimą-miško atnaujinimą High Parke, renka maistą 
vargšams ir dalina jį per Kalėdas, dalyvauja "Daily Bread Food Bank" veikloje bei kituose 
užsiėmimuose. Vasarą stovyklauja Romuvoje.

Hamiltono tuntas yra mišrus ir mažas, bet stengiasi ruošti sueigas bent kartą į mėnesį, švenčia 
Kūčias, Vasario 16-tą pamini kartu su visa lietuvių bendruomene. Šalia tunto veikia Šatrijos Raganos 
skautininkių būrelis, kurios reguliariai rengia savo sueigas ir aktyviai prisideda prie skautiškos veiklos.

Montrealio tuntas veikia bendrai. Yra maž daug 30 narių. Surengia vasaros stovyklą Baltijos 
stovyklavietėje.

Kiekvienais metais, rugpjūčio mėnesį įvyksta Kanados rajono stovykla. Atvyksta ne tik vienetai 
iš Toronto, Hamiltono ir Montrealio, bet ir iš Rochesterio, o kartais ir iš Čikagos, Bostono, Detroito ir 
Los Angeles.
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VEIKLA UŽJŪRYJE

Pietų Amerika
Pagrindinė veikla yra Sao Paulyje. Skautauja mišrus vienetas, ilgametė vadovė v.s. Eugenija 

Bacevičienė. Bendrai dalyvauja apie 90 skautų ir skaučių. Atrodo, kad šis vienetas yra didelė pagalba 
lietuviškoje veikloje. Jie dalyvauja ir rengia minėjimus, eisenas, Kūčias. Per metus surengia žiemos ir 
vasaros stovyklas. Skautiškas vienetas nemažėja, nes anksčiau skautavę grįžta su savo vaikais. 
Manome, kad gal pasiseks atgaivinti sesių draugovę Argentinoje, Buenos Aires. Sueigos vyksta kas 
savaitę.

Australija
Vienetai veikia keliuose miestuose, sueigos vyksta prisitaikant prie sąlygų. Didesni vienetai yra 

Melbourne bei Sydnejuje. Šių metų Australijos rajono stovykloje dalyvavo 150 sesių ir brolių. Veikia 
mišrūs vienetai. Taip pat ir skautininkų-skautininkių židiniai.

Kiekviename mieste veikla yra skirtinga. Adelaidėje skautai veikia kartu su lietuviška mokykla 
ir į sueigas renkasi kas antrą savaitę. Melbourne ir Sydnejuje jaunesnės skautės susirenka kartą į mėnesį, 
o vyresnės pagal reikalą. Geelonge veikla yra labai susilpnėjusi, tai pavieniai skautai priesideda prie 
Melbourne veiklos.

Aplamai, tuntai prisideda prie Lietuvių Bendruomenės veiklos. Pvz. šiemet Vasario 16-tosios 
minėjimą pravedė Džiugo tuntas. Geelongo ir Sydnejaus židiniai kasmet surengia kultūrinę popietę ar 
minėjimą. Tuntai dalyvauja su vėliavomis bažnyčioje per tautines šventes ir prisideda prie programų su 
šokiais, damomis, eilėraščiais ir t.t. Džiugo tuntas kelis kartus per metus verda pietus Lietuvių namuose.

Melbourne ir Sydnejaus vienetai kasmet rengia tunto arba rajono stovyklas, kuriose dalyvauja 
mažesni tuntai. Melbourne kasmet vyksta egzilų skautų savaitgalio stovykla, kur kartu stovyklauja 
septynių tautybių skautai.

Europa
Veikla yra išimtinai Anglijoje. Vienetai auga, nes prisijungia iš Lietuvos atvykstamieji. 

Lietuvių kalba, kuri beveik neegzistavo prieš kelis metus, gerėja dėka naujai atvykstančiųjų. Kasmet 
rengiama skautiška stovykla sutraukia didelį skaičių sesių ir brolių. Sueigos vyksta rečiau, nes visi 
gyvena labai išsisklaidę ir nuotoliai dideli.

Toliau leidžiamas leidinėlis "Budėkime". Išeina tris kartus per metus, tiražas 150. Redaguoja 
Henrikas ir v.s. Vida Gasperai, administruoja v.s. Steponas Vaitkevičius, o v.s. J. Maslauskas renka 
medžiagą.

Metų bėgyje uniformuoti skautai dalyvavo visuose lietuviškuose minėjimuose bažnyčioje. 
Jaunas, energingas klebonas stipriai remia skautišką jaunimą, dalyvauja sueigose ir kartu stovyklauja. 
Daug padeda tėvų komitetas.

Vokietijoje šiuo metu vieneto nėra. Dedamos pastangos surasti vadovą, kad vėl būtų galima 
atgaivinti skautišką vienetą Vasario 16-tosios gimnazijoje.

Seserija dar gyva!
Vienetuose auga paukštyčių skaičius. Tai reiškia, kad vadovės gerai veikia, nes sugeba 

sudominti jaunimą ir įjungti į skautišką veiklą. Užsidarė vienas sesių židinys, bet įsisteigė kitas, todėl 
galima sakyti, kad ir vyresnės sesės aktyviai skautauja.

Nors ir nelengva, bet dar vis atsiranda sesių, kurios sutinka vadovauti vienetams. Malonu 
pastebėti, kad kartais pareigų perėmimas suplanuojamas labai iš anksto; jau žino, kad viena vadovė 
išeina, kita pasiruošusi stoti jos vieton. Tikrai puiki žinia tiek rajonų atstovėms, tiek ir man.

Smagu dirbti su vienetų vadovėmis. Susiskambinam, susirašinėjam—kompiuterių ir e-mail dėka- 
išsprendžiam iškylančias problemas. Esu labai dėkinga už puikią Seserijos vadiją. Visos pareigingos, 
darbščios ir posėdžiai praeina greitai ir sklandžiai. Be šių vadovių mano pareigos būtų labai sunkios, o 
dabar visos dirbam kartu ir su malonumu.

Taip pat turime puikius ryšius su Brolijos vadija. Gražiai sutariam, vieni kitus palaikom, 
pasikeičiam idėjom ir daugumą planų vykdome kartu.

Budėdama,
v.s. fil. Rita Penčylienė
LSS Seserijos Vyriausia skautininke
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VYRIAUSIAS SKAUTININKAS v.s.l

VS PAVADUOTOJAS v.s.l

.Romas Dilo, 172 Des Emeraudes, He Perot, Quebec 17V9A6 CAN
SI4 453 1526 tel. 514.453.9467 fax

fil Albinas Seto. 2940 Hopeton Road. La Crescenta California 91214 U.S.A.

818.957.3670 tel. albinas@pacbell.net e-mail.

LIETUVIU SKAUTU BROLIJA

Pavasaris 200Im.

LSB Atlanto Rajono Atstovas - v.s.Vytautas Dilba

Atlanto Rajonas susideda is sekančiu vietovių: Boston, Hartford, New York, 
Philadelphia, Rochester, Worcester ir Washington, D.C.. Atlanto Rajone 2000 metais 
buvo užsiregistravusiu i LSS 260 nariu - 165 Seserijoje ir 95 Brolijoje. Skautiška 
veikla Bostone ir Philadelfijoje ir busima veikla Hartforde, yra vykdoma bendrai - bro
liai ir seses dirba kartu visuose užsiėmimuose. Todėl si veiklos apžvalga yra rašoma 
bendrai del Brolijos ir Seserijos.

Jaunimo veikla randasi vien Bostone ir Philadelfijoje bet šiuo metu Hartforde 
vėl kuriasi jaunimas dėka vyrs. skautes Debbie Pilieikienes pastangomis. Ten pauk
štytes ir vilkiukai yra organizuojami ir tikimės kad 2001 metais oficialiai atgys naujas 
vienetas. Kitose Atlanto Rajono vietovėse veikia - Zidinietes ir Skautininku Ramoves.
• Bostone energingai ir stipriai reiškiasi Baltijos ir Žalgirio Tuntai vedami s. Birutes 

Ziaugrienes ir s. fil. Algio Adomkaicio. Tuntu sueigos vyksta keturius kartus per 
metus o draugovių sueigos, ypač jaunesiem ( liepsnelėm, paukštytėm, vilkiu
kams, skautams ir skautėms ), įvyksta dažniausiai syki per menesi. Nuo sausio 
pradžios iki kasmetines muges, sueigos vyksta beveik kas savaite kai jaunimas 
ruošiasi mugei ir vaidinimui. Bostone, Kaziuko Muge yra didžiausia skautiška 
švente sutraukianti daug publikos kuri ateina pasidžiaugti jaunu skautu ir skau
čių vaidintoju talentais.Bostono tuntai kasmet suruošia dviračiu kelione rudeni, 
slidinėjimo išvyka žiema, o pavasari iškylauja gamtoje kopdami i kalnus. Visose 
iškylose dalyvauja visos draugoves ir gant daug tėvu. Tuntai taip pat dalyvauja 
Vasario 16-tos ir Kariuomenes Sventese uniformuoti su vėliavomis. Jaunimas, 
gausiais skaičiais, dalyvauja vasaros stovykloje. 2000 metais Bostonas atš
ventė savo 50 metu veiklos jubilieju, o 2001 metais atžymės 50 metu Kaziuko 
Muges įsteigimo metines. Bostone prasidėjo Kaziuko Mugiu tradicija Amerikoje 
a.a. Elenos Gimbutienės iniciatyva ir praplito po visa LSS. Jauni skautai Vyčiai, 
kurie prisideda prie Tuntu darbu, planuoja susiburti i nauja būreli. Tai bus ketvir
tas aktyvus vyčiu būrelis Bostone.

• Philadelfijoje gyvuoja Laisves Varpo Vietininkija vedama s. Laimos Bagdonavičie
nės. Sueigos vyksta viena karta i menesi o metu begyje yra suruoštos dvi iškilm
ingos sueigos. Skautai ir skautes prisideda prie Lietuviu Namu muges ir suruošia 
skautiškas Kūčias. Jaunimas dalyvauja Atlanto Rajono vasaros stovykloje o 
pavasari buna iškyla i gamta.

• Atlanto Rajonas...!,2

• Ramiojo Vandenyno Rajonas...2

• Vidurio Rajonas....3

• Australijos Rajonas....4

• Kanados Rajonas....4,5
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• Worcesterio Nevezio/Neries Tuntai, vedami v.s. Irenos Markevicienes, gyvuoja vien susuaugusiu veikla.
Jaunimo ir prieauglio nėra ir artimu laiku nesimato galimybių atgaivinti jaunimo eiles . Worcesterieciai 
kas met suruošia Kaziuko Muge, Motinos Dienos minėjimą ir Kalėdini subuvimą nariams. Apart siu 
užsiėmimu, Worcesteris prisideda prie Atlanto Rajono stovyklos darbu ir nariai dirba tautinėse, religinėse 
ir pasalpinese organizacijose.

• Hartforde, kaip anksčiau minėta, formuojasi naujas paukštyčiu ir vilkiuku vienetas. Daug metu gyvuoja ir dar
buojasi Hartfordo Zidinietes vedamos ps. Lionės Simonaitienes.

• ps. fil. Daina Penikaite, ilgamete New Yorko tuntu tuntininke, praneša kad tuntai nėra aktyvus nes neturi jaun
imo. Nors yra gant didelis skaičius nauju ateiviu New Yorke, nesiseka juos pritraukti i skautu eiles. Registruojasi 
tarp 10 ir 12 vyrs. skauciu ir 8 skautai vyčiai ir tuomi suteikia finansine parama Sąjungai.

• New Yorko Seses Zidinietes, vadovaujamos vyrs. sk. Aldonos Zukienes, buriasi darbams ir lieka aktyvios. Jos ruošia 
Kaziuko Muge, įvairius kitus parengimus ir nuolat prisideda prie New Yorko bendruomenes darbu.

• Washington, D.C. veikia Zidinieciu ratelis kuris prisideda prie įvairiu parengimu ir veiklos sostinėje, v.s. fil. Meile 
Mickiene veda šia darbščia grupe.

• Rochester, nors priskirtas Atlanto Rajonui, jau ilga eile metu jungiasi prie Toronto veiklos. Šiuo metu, veikla yra 
silpna, gyvuoja tik vienoje šeimoje.

Atlanto Rajono jaunimas darbuojasi su entuziasmu ir energija. Kasmet, Atlanto Rajono stovykla didėja. 2000 metu 
stovykloje stovyklavo 138 stovyklautojai. 2000 metu stovykloje s. fil. Naida Snipaite, naujai išrinkta Atlanto Rajono Vade, 
maloniai apsiėmė naujas pareigas ir kartu su jaunesniais vadovais prisijungė prie stovyklos ruosos darbu.

Privažiavo daugiausia stovyklautoju ir vadovu is Bostono bet kartu buvo reprezentacija is Philadelfijos, Hartfordo, 
New Jersey, Virginia ir Floridos. P ries pora metu buvo pradėta Jaunu Seimu pastovykle dėka ps. Johannos Šimkienės ir 
ps. Paulitos Alinskienes pastangų. Kas metais, jaunu seimu pastovykle plečiasi. Taip pat paukštyčiu ir vilkiuku skaičiai 
auga. Ateitis atrodo sviesi. 2000 metu stovykla, Pasakų Šalis, buvo turtinga programose ir buvo pravesta su šviesia ir dži
augsminga nuotaika. Nors jaunu vadovu vis trūksta, džiaugiamės turint keletą puikiu, pasisventusiu ir talentingu jaunu va
dovu,-iu kurie sutinka kas metais sugrįžti darbuotis stovykloje. Malonu stebėti glaudu bendradarbiavima tarp jaunu va
dovu ir veteranu RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS

LSB Ramiojo Vandenyno Rajono Atstovas- s.fil.Tadas Dabsvs.

Los Angeles Kalniškių Tuntas - Tuntininkas s.fil Vytenis Vilkas
• Skautu, Prityrusiu skautu ir vilkiuku sueigos mokyklos metu buvo suplanuotos maždaug du kartus I menesi po sestadi- 

enines mokyklos pamoku.
• Pereitais metais ivyko maždaug 12 skautu ir vilkiuku draugoves sueigu.
» Vilkiuku draugove turėjo viena naktine isvyka/iskyla Ramona, California
» Kalniškiu Tuntas dalyvavo tradicinėje Kaziuko Mugeje Parapijos patalpose su rankdarbiais, žaidimais ir užkandžiais.
• Kalniškiu tuntas dalyvavo tradicinėje SvJurgio iškyloje pajūryje prie Dana Point, Californijoje.
• Kalniškiu Tunto nariai dalyvavo metineje International Day of Scouting kuri pereitais metais ivyko Vengru Skautu 

parapijoje.
• Kalniškiu Tuntas dalyvavo Ramiojo Vandenyno Rajoninėje Stovykloje devyniomis dienomis kurioje stovyklavo 30 tunto 

skautu (2 skautai is San Diego,California ir 2 is Arizonos)
• Kalniškiu Tuntas dalyvavo Lietuviu Dienu Festivalyje kuriame tunto nariai pravedė vaikams žaidimu.
® Kalniškiu Tuntas dalyvavo Rajoninėje sueigoje gruodžio 3d.

Muges, Iškylos ir stovyklos gerai pasiseka ir pritraukia daugume nariu ir svečiu. Eilines draugovių beu skilčių sueigos vyksta 
sunkiau—trūksta vadovu, vaikai nevisada pasilieka sueigom del kitu uzsieminu ( sportas, gimtadieniai, ir neturint trans- 
portacijos) - vyksta konfliktai su kitomis jaunimo grupėmis bei organizacijomis kuriu susirinkimai bei parengimai vyksta 
tuo pačiu laiku kai turi vykti,sueigos.
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VIDURIO RAJONAS
LSB Vidurio Rajono Atstovas-v.s.fil.Romas Rupinskas 

• Čikagos Lituanicos Tuntas - Tuntininkas ps. Gintaras Aukštuolis.
2000-1 metais, Lituanica turi 176 registruotus skautus: 51 vilkai, 22 bebrai, 38 skautai, 11 juru jauniai,5 prityrė skautai, 
18 juru skautai, 31 vadovai.
Žemes skautai turi dvi draugoves - Lemonto Geležinio Vilko draugove, ir Čikagos Perkūno draugove. Juru skautai turi 3 lai
vus Lemonte - Klaipėdos Laivas, Nemuno Laivas ir Šarūno Laivas. Sueigos vyksta kas šeštadieni po lituanistiniu pamoku ir 
bendrai tęsiasi viena valanda. Taip pat, vyksta iškylos - pries pora savaičių ivyko kasmetinis slidinėjimo iškyla i Wilmot 
mountain. Iškilmingu sueigu irgi netrūksta - sausio menesi buvo Klaipėdos Dienos sueiga, o vasario 17 d. ivyko tunto 
sueiga. Visi ruošiasi Kaziuko Mugei kovo menesio pradžia. Tuntas stengiasi isspresti kaip atgaivinti veikla Čikagoje, kur liko 
tik viena draugove su penkiais skautais. Daug kas simet perejo is Čikagos lituanistines mokyklos i Lemonto mokykla, ir 
taip pat persikėle nuo vienos draugoves i kita. Juru skautai jau keletą metu is eiles neturi Čikagos laiva musu tunte.
Is kitos pusies, tunto skaičius is viso po truputėli kyla. Taip pat, džiaugiamės kad turime 73 vilkai ir bebrai (41% tunto 
skaičius). Ateitis atrodo gerai. Vasaro stovyklos planai jau senai prasidėjo. Lituanicos dvasia mus telydi visada ....

• Detroito Baltijos Tuntas - Tuntininkas s. Paulius Jankus
Brolis Jankus eina tuntininko pareigas nuo 1995 metu ir su seserijos pagalba, ypač v.s. Rasa Karveliene, kuri adminis
truoja bendra veikla, musu Detroito skautiškoji seimą, vis randa kaip nors suruošti stovyklas, iškylas, sueigas, Kaziuko 
Muge, ir kitas tradicines šventes duoti musu jaunimui gražiu ir nuotaikingu prisiminimu. Tuo pačiu, yra malonu supazinti ir 
pamokyti jaunimą su gamtos gyvenimu ir grožiu musu 'technologiniam gyvenime'.

Tunto Iždininke: ps. Alma Butkuniene ,Vyčiu Būrelio Vadovas: ps. Linas Orentas - Vyčiu būrelyje yra 8-10 akyviu 
vyčiu kurie dalyvauja parapijos ir skautu veikloje. Turime tris vyčiu kandidatus kurie iki šio pavasario bus paruosti I 
įžodžiui. Jauniausias is siu trijų yra 41 metu!
Prityrusiu Skautu Vadovas: s.v. kandidatas Phillip Moss -Prityrusiu skautu draugovėje yra vienas prityręs skautas ir 
6 kandidatai. Skautu Vadovas: s. Paulius Jankus—Skautu draugovėje yra 7 antro patyrimo laipsnio skautai ir 3 tre
cio patyrimo laipsnio skautai. Vilkiuku Vadovas: s.v. Darius Rudis - Vilkiuku draugovėje yra 12 vilkiuku.

2000 Metu Veikla: Sueigos viena karta i menesi per moklso metus, Žiemos iškyla Dainavoj su sesem 1-12-00, Tradicine 
Kaziuko Muge 3-4-00. Vyčiu iskyla/izodis Dainavoj 5-19-00, 50 Metu Detroito ir Baltijos Tuntu Švente 6-11-00, Skautu 
stovykla Dainavoj 6-17 iki 6-24, Rudens sueigos Skautiškos Šeimos Kūčios
2001 Metu Planai: Sueigos kas menesi. Žiemos išvyka pagal orą, Vyčiu išvyka, Kaziuko Muge, Stovykla Dainavoj 6-16 iki 6- 
25,Vasaros atostogos ir mokslo metu pradžioje pradėti eiline skautu veikla 

• Clevelando Pilėnu Tuntas—Tuntininkas v.s.Remigijus Belzinskas
Pilėnu tunte šiuo laiku yra užsiregistravę 3 giliukai, 5 vilkiukai kandidatai, 6 skautai, 3 prityrė skautai kandidatai, 4 vyčiai, ir 
maždaug 10-12 skautu vyčiu ir skautininku. Nariu skaičius mažėjas. Bendrai Clevelande berniuku mažai. Mergaičių 
daugiau. Mažai is nauju ateiviu įstoja pas skautus. Nors musu skaičius mažas visos keturios draugoves (teisybe pasakius 
net ne pilnos skiltys) turi pusantros valandos sueigas kiekviena pirmadieni nuo 7:00val iki 8:30 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos saleje nuo rugsėjo pradžios iki gegužes pabaigos. Is viso maždaug 32 sueigos per veiklos metus. Skautai daly
vauja pilnose uniformose. Sueigos pravedamos dviem kalbom, tai yra, viską kartojame du syk.
1999—2000 veiklos metais Neringos ir Pilėnu tuntai atšventė savo 50 metu sukakti. Sventeme musu jubilieju per tradici
nes Skautu Vyčiu rengiamas kucias. I Kaziuko Muge sukvietem visus buvusius tuntininkus/es. Atvyko net brolis Kamantas 
is Michigan. Gegužes pabaigoje baigėme musu jubiliejinius metus su visos dienos gegužine, iskkilminga sueiga gamtoje ir 
laužu. Musu broliai dalyvavo Detroito ir cigagos vasaros stovyklose. Ruošiamės dalyvauti abejose stovyklaose ir šia vasara. 
Abu tuntai rengia kaziuko Muge kovo 18d.
Kiekvienais metais tuntas ruošia Sv.Jurgio šventes proga iškilminga sueiga su pusryčiais. Tuntas finansiniai stovi stipriai. 
Mus stipriai remia Clevelando visuomene. Turime nemažai inventoriaus ir pastata kuriame laikome inventorių.
Musu skaičiui sumažėjus manau kad neužilgo reikes svarstyti tuntu sujungimo klausima. Sesių veikla stipresne. Ju skaičiai 
žymiai didesni. Ju sueigos vyksta kas antra savaite su ilgais protarpiais.
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Australijos Rajonas yra padalintas į keturius Tuntus ir viena vietininkija: Aušros Tuntas Sydnėjuje, Džiugo Tuntas 
Melbourne, Šatrijos Tuntas Geelong, Vilniaus Tuntas Adelaide, ir Skautai Brisbane.
• Džiugo Tuntas Melbourne-Tuntininkė v.s. Rasa Statkuvienė.
Skautų Yra apie 41 Jie ruošia sueigas kas 6- savaites. Šiais metais MelbourneTuntas ruošia Vasario 16d. Minėjimą. Ruošia 
skautų-čių metines stovyklas kurios įvyksta Sausio mėnesio pradžioj tuoj po nauju metu. Į šias stovyklas suvažiuoja ir 
skautai-tės iš kitu miestų stovyklauja apie 100-tas .Vilkiukai-Paukštytės labai aktyvus ir vis ju eilės auga. Dėka tėvams nes 
tėveliai yra buvę skautai-tės Kai kurie tėveliai kartu važiuoja į iškylas ir stovyklas ir prisideda prie programų ir virtuvės 
darbų. Taip pat jie žino kaip svarbu yra skautybė Lietuviškam išlaikimuj mūsų jaunimą. Yra jaunu šeimų iš Lietuvos ju vaikai 
stoja i skautų eiles. Skautininkai (ne mažai ju yra) suiena maždaug kas du mėnesius.
• Aušros Tuntas Sydnėjus -Tuntininkė ps. Daina Šliterytė.
Čia yra apie 41-skautu. Ruošia iškilas ir sueigas kiek išgali. Šiame mieste veikia skautininkų Židinys.
• Šatrijos Tuntas Geelongas-Tuntininkas s. Vytautas Mičiulis.
Tuntas labai blogoj padėti.Yra apie 6 skautai. Šiame mieste veikia skautų Židinys labai aktyvus ps. Liudas Bungarda 
susirenka kas 2-menesius ruošia minėjimus.
• Vilniaus Tuntas Adelaidė—Tuntininkė ps.sesė Rūta Sankauskienė.
Tunte yra apie 16 skautų sesė Rūta yra sekmadienio mokyklos vedėja tai sueigos vyksta mokyklos laikų Vilkiukams ir 
Paukštytėms kas antra savaite. Šiame mieste skautininkų ramovė jau paseno ir veiklos nėra.
• Skautai Brisbane—Ryšininkas ps. Algis Milvydas.
Yra šeši skautai jokios veiklos čia nėra bet atvažiuoja i Rajono ir Tuntu stovyklas.
Mūsų jaunimas atrodo vis mažiau kalba lietuviškai tai jau priėjo programas pravesti lietuviškai ir angliškai. Reikėtų 
vadovėlių abejiom kalbom kad jaunimas pats galėtų pasiskaityti ir išmokti programas. Kaip pastebėjote iš keturiu tuntu 
Tuntininkai yra Tuntininkes.

KANADOS RAĮONAS

Kanados Rajono Atstovas - s.fil. Algis Simonavicius

• Montrealio Geležinio Vilko - Neringos Tuntas—Tuntininkas.ps. A. Gaputis
Vilkiukiuku 2 skautu 2 prityrusiu skautu 1, skautu vyčiu kandidatu 2, vadovai (paskautininkai) 2. Metu veikla susideda 
sekančiai: Organizuotai dalyvauta Aušros Vartų Parapijos 50-metyje, Sueigu 6 iškilos, žiemos stovykla, Kudos, Aplankymas 
gaisrininkus gaisrininko stotyje ir ugnies gesinimas lauke (ugniagesio specialybe) Stovykloje (Romuvoje) dalyvavo 2 vadovai 
(paskautininkai), 2 vilkai vienai savaitei ir 1 skautas -2 savaites
• Hamiltono Širvintos Nemuno Tuntas * Tuntininkė ps. Angele Vaičiūniene
Maždaug 10 vilku ir skautu. Sueigos vyksta apie viena syki i menesi. Metineje veikloje turėjo Kaziuko muge. Praėjusia 
vasara siuntė kelis vilkus ir skautus i Romuvos stovykla.
• Rocesteris
Labai mažas vienetas. Jie užsiregistruoja per seserija.
» Londonas
Senai užsidarė.
® Toronto Geležinio Vilko Tuntas-Tuntininkas s. Marius Rusinas.
Brolijos ir seserijos sueigos vyksta kas dvi savaites tiesiai po setadienines mokyklos.
Metu eiga - atidarymo sueiga rugsėjo menesi, Kūčios (sias metai susirinko -300 žmonių), Vasraio 16 misios ir sueiga, 
Kaziuko muge, sv.Jurgio sueiga (sezono uždarymas)
Vilkai 15 - 3 vyčiai vadovauja (Vytas Ruslys, Darius Sonda ir TomasJonaitis), yra globėjas (s.v. Viktoras Šimkus, tėvas)
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Lietuvių Skautų Brolijos Aplinkraštis

KANADOS RAJONAS

® Skautai - 20.* Vadovai (s.Ricardas Kalendra, s.Arunas Dailyde, ir s.v. Morkus Sungaila; pavaduotojas s.v.kand. Saulius 
Simonavicius) I talka atėjės ps.tevas Juozapas naujai atvykęs is Lietuvos ir dirbantis Prisikėlimo parapijoje. Veiklos 
didesni įvykiai “kayaking” ir žiemos iškyla

• Juru skautai -12.* Vadovauja ps. Eimutis Birgiolas, padėjėjas ps. Antanas Šileika Turėjo žiemos iškyla.
• Prityrė skautai -ll*Globejas s. Algis Simonavicius; padėjėjas sv.kand. Paulius Goudie. Veiklos didesni įvykiai 

“mountain biking” ir žiemos iškyla.
• Vyčiai kandidatai -9.* Globėjas s. Marius Rusinas, pavaduotojas ps. Petras Petrauskas. Sueigas turi kas dvi arba tris 

savaites Vyčiai - Šiuo momentu neaktyvus
• Skautininkai -14.* Per metus dvi sueigos

PIETŲ AMERIKOS RAJONAS

LSB PIETŲ AMERIKOS RAJONO ATSTOVE - v.s.Eugenija Bacevičiene

• Sao Paulo Palangos "Tuntas-Tuntininke v.s.Eugenija Bacevičiene
Palangos Tuntas yra misrus vienetas (broliu-sesiu) kuris veikia nuo 1973 metu ,lapkričio men.

» Šiuo metu dalyvauja pastoviai sueigose apie :6-8 (paukstyciu-vilkiuku)—12 (skautu-ciu )—25 (prityriai-res)—4 vyr.sk.ir 4 
sk.vyciai dalyvauja kas savaite ,kitos 8 prisideda visada kai reikia .Yra dar 6 kur gyvena toliau ar kituise miestuose ir 
dar 5 ussienije .Taip pat panašiai yra ir su broliais sk. vyciais.Viena vyresne skautininke ,viena paskautininke , 
pasitraukus ne nustatytam laikui ir vienas paskautininkas.

® Trijų metu veikla , nuo sausio men. iki gruodžio men.

Sausio: 8 dienu ,vasaros stovykla .
Vasario : būtinas dalyvavimas V16 tosios minėjime .
Kovo :Sv. Kazimiero sventeje .
Balandžio :Sv.Jurgio ir Velykų .lietuviu parapijos procecijoje ir mišiose.
Geguzes:Pagerbimas motinoms mišiose.
Birželio :Pagerbime baisiusio birželio mirusiems .
Liepos : 8 dienu .žiemos stovykla .
Rugpiucio :
Rugsėjo :Dalyvavimas Tautos sventeje.
Spalio:
Lapkričio Palangos "vieneto metines.
Gruodžio : iškilmingos skautu seimos Kūčios .
Dar buna 2 ar 3 iškylos atskiru saku per metus .

© "Palangos " skautai dalyvauja visose gyvenamos vietoves lietuviškose sventese .parengimose .minejimose. Stovyklų 
programos eina pagal suskirstytas .ypatingas dienas Sportai - Zaidymai - Varžybos - Skautorama - Sesių ir broliu .atskiri 
laužai - Bendras ar bendri laužai - įskyla ir virimas lauke - Vakarines programos - Talentu vakaras - Susimastymo diena - 
Balius—Pasiruosimas izodziams - Rankdarbiai - Dainavimas .

• P.S.Pereita savaite turėjau gerus kontaktus su Argentinos jaunimu ir buvo konkrečiai nutarta ten atgaivinti skautus ku
rie yra siek tiek apsnūdę ir neturi sueigu. Ju geras buris dalyvauja tautiniu šokiu grupėje .tiek vyresniųjų kiek mazuju. 
Tikiuos kad netrukus skautiška veikla vėl pradės veikti.
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• Bendri Bruožai
Musu skautiška seimą Didžiojoje Britanijoje vis gražiau žydi ir skaičius aktyvu skautu (sesių ir broliu) tebeauga. Tai atspindi 
ateiviu daugėjančiu skaičių o nemažai ju čia buvę iki 5 metu,tiek laiko jau skautaujanti. Sekesi juos pritraukti ir laikyti. Taip 
pat čia gimusie nepasitraukia kai baigia gimnazija ir pradeda studijuoti bei dirbti. Anksčiau būdavo tikra problema, kad kaip 
pasiekia 18m mes prarastavom jaunus vadovus.
Mes esame labai dėkingi LSS Fondui uz finansine parama. Tikiuosi įrodyti kad pinigai naudingai/tvarkingai naudojami.
• Vasaros stovykla Skautybes Takas
Stovykla visuomet pagrindinis įvykis skautu metuose.Siu metu stovykla ypatingai sėkminga ir viena is didžiausiu - 110 
stovyklautoju. Berniuku pastovyklei 50 broliu (beveik dvigubai daugiau negu pereitais metais). Mergaičių nedaug mažiau 
(40). Dauguma musu stovyklautoju laisviai kalba arba supranta lietuviskiai. Ypatingai turiu paminėti jaunus pastovykliu 
viršininkus, s.v. Toma 0?Brien r vyr. sk. Monika Raisyte.
Ju subrendęs sugebėjimas vadovauti tokiam skaičiui jaunimo žymiai palengvino mano visos stovyklos viršininkavimui.
Abu jauni vadovai antrus metus nesą ta atsakomybe ir rode kad daug pasimokė po pereitu metu. Tuo pačiu, reiškiu didele 
padėka sesems Kristinai Harmes, Vidai Gaspererienei, Irenei Gerdziunienei, Dainai Gedmintatitei, Vladai Minkutei, broliams 
Vladui Gedmintui, Jonui Žilinskui ir Adrian Cornish uz labai gerai atlikta darba ir pareiga stovykloje. Kiekvienais metais mes 
tebenaudojame ir praktikuojame pamokas pasimokintas per kursus Sodyboje, kuriuos mum pravedė Laima Kiliuliene, Ro
mas Otto, Donatas Ramanauskas ir žinoma dabartine Tarybos pirmininke.
• Budėkime
Budėkime vis gyvuoja. Išeina 3 kartus i metus, tiražas 150. (Reiškia didele padėka LSS Fondui uz finansine parama.) 
Redaguoja Henrikas ir v.s.Vida Gasperai, administruoja v.s. Steponas Vaitkevičius, o v.s. J. Maslauskas renka medžiaga.
• Londonas ir Pietų Anglija
Didėjantis skaičius skautaujancio jaunimo reikalauja pakeisti buvusios Gelezino Vilko dr-ves struktūra. Po 15 metu būdama 
mišri draugove nutarta sudaryti Geležinio Vilko TUNTĄ sudaryta is atskiros sesių ir broliu draugoves.. Metu begyje unifor
muoti skautai dalyvavo visose lietuviškose minejimose bažnyčioje. Turime jauna, energinga kleboną, kuris mus smarkiai 
reme, dalyvauja sueigose ir stovyklauja kartu. Esame labai dėkingi tėvu komitetui, nes jie padeda sueigose ir puikiai
Atlikko virimą visai stovykai stovyklos metu. Vietinis treniravimas(auklejimas) Mes mastome, kaip geriausiai pasinaudot 
puikius anglu skauto kursus jauniem vadovam. Norėtume daugiau naudotis ju stovyklavietes ir siūlytus veikimus (pvz.su 
baidarėm, šaudymas su šautuvu šaudymas su lankem. Tai paįvairintu savu suruoštas sueigas -stoka pakankamai patyru
siu vadovu.
• Siaurine ir Vidurine Anglija.
Viena problema Didz. Britanijoj yra, kad nemažai lietuviu skautu gyvena vietose kur tik keli aktyviai skautai. Siaurinėje Angli
joje ypatinga padėka sirenai Gerdziuniene, kuri palaiko skautybes liepsnele Bradforde ir Mančesteryje - net ir dabar, po jos 
vyro a.a. Algio Gerdziuno mirties 1999m. Ji pritraukia tiek jaunino kiek domuojasi (deja mažai) Keli uniformuoti skautai da
lyvauja SvJurgio, Sv.Kazimiro ir Motinos dienos minejimose. Per minėjimus ir kitoms progoms sese Irena surenke auku 
skautams/vasaros stovykla-praveda loterijas ir t.t. Škotija. Jau keli metai, kaip nėra aktyvaus vieneto nei aktyvu skautu 
nėra kas organizuotu..Brolis Vladas, sese Kristina ir as norėtume nuvažiuot ir išjudinti veikla vėl, ar įmanoma surasti vado- 
dova.
• Vokietija
Vis žiūrime, ar pasisektu, vėl turėti skautus Vas. 16-to gimnazijoje. Ar kitose mieštose, nes kaip ir čia, ateiviu nemažai.
Tinkama proga atsiradus, Vladas, Kristina ir as bandysime nuvažiuoti
• Archyvas
Daugiau negu 20 metu Tony Philpott (vilkiuku vadovas ir stovyklos fotografas) savo lesomis surinko stovyklų nuotraukų ar
chyvą, albumuose. Dabartiniu metu jis ?laminuoja? (laminate) kiekviena puslapi, kad ssilaikytu geram stovyje. Tony laiko 
unikalus istorinius dokumentus, nuotraukas, kuriuose atspindi lietuviškas skautavimas Anglijoj. Projektas užtruks jam ilgai, 
ypač nes Tony?o sveikata silpnėja. As pranešiu, kaip vyksta projektas.
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LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.l
#1 LSB Lituanikos Tuno tuntininkui ps.fil.Ričardui Chiapettai užbaigus kadencija, uz jo gražu vadovavimo darba tariu 
skautiška aciu, ir jam pačiam pageidaujant atleidžiu ji is Tuntininko pareigu nuo balandžio 9d. 2000m.
#2 Jam pačiam sutikus, nuo siu metu balandžio 9d. I LITUANIKOS TUNTO tuntininko pareigas skiriu ps. Gintarą 
Aukštuoli.
#3 Dėkoju broliui Gintarui kad jis sutiko parinti sias svarbias pareigas. Linkiu Tau broli Gintarai Skautiškos sėkmės 
vadovaujant Lituanikos tuntui.
#4 Lituanikos tunto tuntininkui ps.fil. Ričardui Chiapettai pristačius Ir LSB Vidurio Rajono atstovui v.s.fil. Romui 
Rupinskui remiant sekančius brolius apdovanoju:
PAŽANGUMO Garbes Žymeniu - Darius Aleksiunas, Danius Carauskas, Saulius Fabionovich, Linas Milavickas, Marius 
Spitrys, Rimas Marčiulionis, Ričardas Končius, Justinas Andriušis.
VĖLIAVOS Garbes Žymeniu: Jonas Variakojis, Rimas Putrius, Petras Placas
ŽUVĖDROS Garbes Žymeniu: Tomas Mikužis, Tadas Mikužis, Justinas Jonušas.
Sveikinu visus apdovanotus brolius, ir linkiu Jiems ir toliau dirbti lietuviškos skautybes gerovei.

LSB VYRIAUSISO .SKAUTININKO ISAKxMAS NO.2
#1 Pilėnu Tunto Tuntininkui v.s.Remigijui Belzinskui pristačius Ir LSB Vidurio Rajono atstovui v.s.fil. Romui Rupinskui 
remiant sekantys broliai yra pakeliami i vyresniškumo laipsnius:
I Paskautininko laipsni: s.v.v.sl. Andrius Dunduras
I Skautininko laipsni: ps. Andrius Belzinskas
#2 Žalgirio Tunto Tuntininkui s.fil. Algiui Adomkaiciui pristačius Ir LSB Atlanto Rajono atstovui remiant ps.Gintaras 
Subatis yra pakeltas i Skautininko laipsni.
Sveikinu i Vyresniškumą pakeltus brolius ir linkiu jiems toliau sėkmingai dirbti lietuviškos skautybes naudai.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS MO.3
#1 Žalgirio Tunto Tuntininkui s.fil. Algiui Adomkaiciui pristačius Ir LSB Atlanto Rajono atstovui remiant sekančius 
brolius apdovanoju:
UZ NUOPELNUS ORDINU- ps. Toma Stuopi
UZ NUOPELNUS ORDINU su RFMFIO KASPINU:vYtauta Lala
PAŽANGUMO Garbes Žymeniu- Paskiltininkus Laimi DeLa Pereira, Toma Subati, Simą Phelleps, Alvyda Knasa.
VĖLIAVOS Garbes Žymeniu: Skiltininka Gintarą Adomkaiti ir paskiltininkus Aleksa Hauser ir Aliuką Walasenko.
Sveikinu visus apdovanotus brolius, linkiu jiems ir toliau dirbti lietuviškos skautybes gerovei. Ipatingas skautiškas “ACIU" 
Vytautui Lalas uz jo parama musus skautijai.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS N0.4

#1 LSB Australijos Rajono Atstovui v.s.Narcizui Ramanauskui pristačius ir rekomenuojant sekančius Melbourno
“Džiugo” tunto brolius ir vadovus apdovanoju:
"PAŽANGUMO” GARBĖS žymeniu: si. Rima Statkų
“VĖLIAVOS” GARBES žymeniu: vyr.sl. Pauliu Kviecinska
#2 Sveikinu apdovanotus brolius ir linkiu toliau dirbti skautybes labui ir prisidėti visokeriopai prie 
Lietuviu Skautu Brolijos veiklos.
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LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS N0.5
#1 Lietuvių Skautų Brolijos Vadijai pristačius Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijai kandidatus pakėlimui i vyres
niškumo laipsni sekantis LSB vadovas korespndenciniu slaptu balsavimu lapkričio 1-mos dienos proga buvo pakeltas j 
vyresniškumo laipsnį:
Į PASKAUTININKUS: s.v.v.sl. Kęstutį Reivydą
#2 Nuoširdžiai sveikinu brolį Kęstuti pakeltą į vyresniškumo laipsnį. Dėkoju TAU vadovaujant jaunesniems broliams ir 
pasiaukojant LSB labui. Linkiu Tau dar ilgai mūsų sąjūdiję tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI, IR ARTIMUI.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS MO O
#1 Žalgirio Tunto Tuntininkui s.fil. Algiui Adomkaiciui pristačius Ir LSB Atlanto Rajono atstovui v.s.Vytautui Dilbai 
remiant sekantys broliai yra pakeliami i Paskautininko laipsni : s.v.v.sl. Kazys Adomkaitis, s.v.v.sl. Saulius Dambauskas, s.v. 
v.sl. Marius Ziaugra.
#2 Sveikinu i Vyresniškumo laipsni pakeltus brolius ir linkiu jiems toliau sėkmingai dirbti lietuviškos skautybes naudai.

LSB VYRIAUSISO SKAI1TININKO ĮSAKYMAS MQ.7
# 1. LSB Kanados Rajono Montrealio Geležinio Vilko-Neringos Tunto tuntininkui Romui R. Otto užbaigus savo kadencija. 
Jam pačiam sutikus, nuo siu metu Sausio men. Id. skiriu ps. fil. Andriu Gaputj Geležinio Vilko-Neringos Tunto tuntininko 
pareigas.
# 2. Dėkoju broliui Andriui kad jis sutiko perimti sias svarbias pareigas. Linkiu tau broli Andriau skautiškos sėkmės ir 
ištvermes vadovaujant šiam vienetui.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS N0.8
# 1. LSB “RAMBYNO” tunto tuntininkui s.Mariui Rusinui pristačius ir Kanados Rajono atstovui s.fil.algiui Simonaviciui 
rekomenduojant sekančius brolius uz sąžiningai atliktas pereigas tunte apdovanoju:
“VĖLIAVOS” GARBES-žymeniu: s.v.v.sl. Vyta Rusli ir s.v.v.sl.Dariu Sonda
Sveikinu apdovanotus brolius Vyta ir dariu, ir linkiu toliau dirbti ir vadovauti musu jaunesniems broliams.
#2. Pilnai atlikusiam visus LSB “Ąžuolo” vadovu lavininmo mokyklos reikalavimus sv.kandidatui Sauliui Simonaviciui 
leidžiu nešioti “Ąžuolo” Ženklą.
Sveikinu broli Šauliu ir linkiu įgytas žinias pritaikyti jaunesniu skautu ir vadovu lavininme.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS N0.9

#1 LSB Bostono Žalgirio tunto tuntininka s.fiLAIgimanta Adomkaiti užbaigusi savo kadencija ir jam pačiam prašant is 
einamu pareigu atleidžiu. Dėkoju broliui Algimantui uz sumanu vadovavima tuntui ir linkiu toliau dirbti musu skautu šeimoje 
auklėjant musu jaunimą skautiškoje dvasioje.
#2 LSB Atlanto Rajono atstovui v.s.Vytautui Dilbai pristačius ir jam pačiam sutikus skiriu ps.Jona Bielkeviciu Žalgirio 
skautu tunto tuntininku. Dėkoju broliui Jonui kad sutikop perimtia sias atsakingas tuntininko pareigas ir linkiu darbingu 
metu.
#3 Hartfordo Teviskes Vietininkijos einati vietininko pareigas v.s.Mykola Baneviciy jam pačiam prašant is einamu 
pareigu atleidžiu. Dėkoju broliui Mykolui uz pasisventima ir ideta darba vadovaujant vienetui.
#4 LSB Atlanto Rajono atstovui v,s Vytautui Dilbai rekomenduojant ir jam pačiam sutikus skiriu s.Stepona Zabuli 
Teviskes vietininkijos vietininku. Dėkoju broliui Steponui uz apsiimtas pareigas.
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LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAI

LSB.VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS N0.10

LSB Vadovu Lavininmo Skyriaus vedėjui v.s.fil.Gintarui Placui pristačius, tvirtinu, kad sekantys 1999 metu Ąžuolo 
Mokyklos laidos kursantai sėkmingai atliko visus vadijos nustatytus uždavinius ir išpildė visus Ąžuolo Mokyklos baigimo 
reikalavimus: s.v.v.sl. Justinas Andriusis-LSB Čikagos Lituanicos Tuntas, j.b.valt. Tadas Mikužis—LSB Cijagos Lituanicos 
Tuntas, j.b.valt. Tomas Mikužis—LSB Čikagos Lituanicos Tuntas, j.b.valt. Justinas Jonušas—LSB Čikagos Lituanicos Tuntas.

Suteikiu broliams privilegija nešioti Ąžuolo Mokyklos ženkliukus ir įteikiame jiems Ąžuolo Mokyklos baigimo 
pažymėjimus. Linkiu briliams Justinui, Tadui, Tomui, Ir Justinui toliau tęsti skautiška darba su jaunesniais broliais 
Lituanicos tunte ir tikiuosi, kad vėl turėsime progos pabendrauti ateities vadovu kursuose ir stovyklos.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.11

#1 Detroito Baltijos tunininkui s.Pauliui jankui pristačius ir LSB Vidurio rajono atstovui v.s.fil. Romui rupinskui remiant 
sekančius brolius apdovanoju: UZ NUOPELNUS ORDINU- ps.E.Sventickas. ps.K.Karvelis, ps.A.Anuzis, ps.K.Giedraitis, ps.S. 
Mingela, s.v.R.Matvekas, s.v.P.Butkunas, s.v.S.Anuzis, s.v.S.Dedinas, s.v.A.Viskantaš, s.v.K.Sonta, irs.v.kand. V.Zubrickas.
#2 TĖVYNĖS SŪNAUS 7YMFNII t ps.R.Selenis, ps.a.Paskųs, ps.P.Jurgutis, ps.L.Orentas, s.v.D.Rudys
#3 PAŽANGUMO GARBFS 7YMFNIU: skautas a.Miliūnas ir skautas A.Moss
#4 UZ NUOPELNUS ORDINU su RFMFIO KASPINU- p.Sigitas Viskantas, p.Phillip Moss, p.Linas Mikulionis, p.Rimas 
Kasputis, p.Mykolas Abarius, p.Edmundas Kasputis.

Sveikinu visus apdovanotus brolius ir mielus remejusdekoju Jums uz Jusu pasisventima ir linkiu Jums toliau dirbti 
lietuviškos skautybes gerovei.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NOP-2

Pilėnu Tunto tuntininkui v.s.Remigijui Belzinskui pristačius ir LSB Vidurio Rajono atstovui v.s.fil.romui Rupinskui 
remiant apdovanoju skauta Mata Hallal PAŽANGUMO GARRFS 7YMFNII i

Sveikinu broli Mata ir linkiu toliau siekti tobulybes skautiškoje veikloje.

LSB VYRIAUSISO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NQ 13

LSB Vadovu Lavininmo Skyriaus vedėjui v.s.fil.Gintarui Placui pristačius, tvirtinu kad sekantys 1999m. Ąžuolo 
mokyklos laidos kursantai sėkmingai atliko visus vadijos nustatytus uždavinius ir išpildė visus Mokyklos baigimo 
reikalavimus .— sv.kand. Andrius Rusinas ir sv.kand. Jonas Didzbalis.

Suteikiu siems broliams privilegija nešioti ąžuolo Mokyklos zymeni ir įteikiu jiems mokyklos baigimo pažymėjimus. 
Linkiu broliams Jonui ir Andriui toliau test skautiška darba su jaunesniais broliais draugovėse ir tunte, tikiuose kad vėliai 
turėsime progos pabendrauti ateitirs vadovu kursuose ir stovyklose.

Budėkime!

v.s.Romas Otto
LSB Vyriausias Skautininkas
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Lietuviu Skautu Brolijos Vadija
LSB VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 
v.s.Romas Otto 
172 Dės Emeraudes 
lie Perrot, Quebec J7V9A6 
CANADA 
514.453.1526 tel 
514.453.9467 fax

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
PAVADUOTOJAS
v.s.fil. Albinas Sekas 
2940 Hopeton Road 
La Crescenta, CA 91214-1322 U.S.A. 
818.957.3670 tel 
albinas@pacbell.net e-pastas

LSB GARBES 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 e-pastas

LSB EVANGELIKU DVASIOS VADAS 
v.s.kun. AlgimantasŽilinskas 
2220 Felina Court
Mississiauga, Ont. L5A1K5 CANADA 
905.270.3723 tel 
zilinsk@attglobal.net e-pastas

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-pastas

LSB VILKIUKU SKYRIAUS VEDFIAS 
s.v.Linas Narusis 
998 Fredonia Drive
Mississiauga, Ontario L5C2W4 CANADA 
(905) 257-5880 tel.
Iinas@home.com e-pastas

LSB SKAUTU SKYRIAUS VEDĖJAS 
ps. Edis Leipus 
15300 Lisa Court
Orland Park, IL 90462-3902 U.S.A 
708.349.2723 tel 
leipus@aol.com e-pastas

LSB PRITYRUSIU SKAUTU SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

v.s.fil.Gintaras Plačas 
11818 Brookdale Court

Orland Park, IL 60467-6079 U.S.A. 
708.479.6293 tel 

placasa@aol.com e-pastas

LSB JURU SKAUTU SKYRIAUS VFDFIAS 
j.ps.Linas Paulius 

1900 S.Halstead 2nd Fir 
Chicago, IL 60608-3417 U.S.A.

312.829.2841 tel.
Iinas_paulius@starcommedia.com e-pastas

LSB SKAUTŲ VYČIŲ SKYRIAUS VFDĖJAS 
ps.Petras Petrauskas 

841 Chaucer
Mississiauga, Ontario L5H 2Z5 CANADA 

905.274.1477 tel 
petrasdanute@idirect.net e-pastas

LSB "SKAUTUOS" |R "KRIVŪLES" 
SKYRIAUS VEDĖJAS 

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

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

LSB VADOVU LAVINIMO SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

v.s.fil.Gintaras Plačas 
11818 Brookdale Court

Orland Park, IL 60462-6079 U.S.A. 
708.479.6293 tel 

placasa@aol.com e-pastas

LSB SKAUTININKU SKYRIAUS VEDĖJAS 
v.s.Gediminas Deveikis 
3706 W.Young Street

McHenry, IL 60050-5668 U.S.A. 
815.385.0903 tel 

geddeveikis@aol.com e-pastas

LSB TARPTAUTINIO SKYRIAUS VFDFIAS 
v.s.fil.Vytautas Januskis 

14530 W.Hickory Avenue
Lemont, IL 60439-7910 U.S.A 

630.257.5880 tel 
vjanuskis@hotmail.com e-pastas

LSB ATLANTO RAJONO ATSTOVAS 
v.s.Vytautas Dilba 
89 Old Harbor St. 

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

LSB AUSTRALIJOS RAJONO ATSTOVAS 
v.s.Narcizas Ramanauskas 

95 Vicki Street 
Forest Hill, Victoria 3131 AUSTRALIA 

61.3.9877.4570 tel 
61.3.9878.1425 fax 

ramanton@pc-oznet.com.au e-pastas

LSB EUROPOS RAJONO ATSTOVAS 
s.fil.Vladas Gedmintas 

3 Fairview Cottages 
Gravel Hill 

Chalfont St. Peter 
Bucks SL9 9QS UNITED KINGDOM 

44-1753-887 257 tel 
44-1753-880 416 fax 

VladasGedmintas@cs.com e-pastas

LSB PIETŲ AMERIKOS ATSTOVE 
s.Eugenija Bacevičiene

Rua Pedro De Godoi,396 
Sao Paulo, S.P 03138-010 BRASIL 

6341-2924 teL 
bacevicius@sti.com.br e-pastas

LSB RAMIOJO VANDENYNO ATSTOVAS 
ps.fil.Tadas Dabšys 

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

818.249.4244 tel 
tadas@psionline.com e-pastas

LSB VIDURIO RAJONO ATSTOVAS 
v.s.fil.Romas Rupinskas 

370 56th Street 
Clarendon Hills, IL 60514-1322 U.S.A.

630.887.0189 tel 
rrupinskas@aol.com e-pastas

LSB KANADOS RAJONO ATSTOVAS 
s.Algis Simonavičius 

40 Wilgar Road
Toronto, Ontario M8XU5 CANADA 

416.239.7226 tel 
simon@ulti.net e-pastas
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LSB PROGRAMŲ PATARĖJAS 
v.s.fil. Kestutis Jecius 
1310 Wayside Drive
Villa Park, IL 60181-3624 U.S.A. 
630.832.2809 tel
k.jeci us@world net.att. net e-pastas

LSB INTERNET TINKLAPIO VEDĖJAS 
s.v. Vaidas Sekas 

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

818.957.3670 tel 
atomkinder@pacbell.net e-pastas

LSB VADOVU KARTOTEKOS VEDĖJAS 
v.s.fil.Gintautas Taoras 

345 Buckland Hills Drive 
Manchester, CT 06040 U.S.A. 

860.648.1718. 
gtaoras@msn.com e-pastas

LSB ATSTOVAS LIETUVIU SKAUTU FONDE 
v.s.Mykolas Banevičius

1299 Boulevard
West Hartford, CT 06119-1603 U.S.A.

860.523.115 tel

Lietuviu Skautu Brolijos VadovaiATLANTO RAJONAS
TĖVIŠKĖS VIETININKIJA 
HARTFORD, CT 
s.Steponas Zabulis 
30 Duncan Rd
Manchester, CT 06040 
860-647-1943 tel.

NERINGOS-NEVEZIO TUNTAS
WORCESTER, MA 
v.s.lrena Markevičienė 
17 Agate Avė.
Worcester, MA 01604 U.S.A. 
508.799.5469 tel 
ireneMark@aol.com e-pastas 

LAISVES VARPO VIETININKIJA 
PHILADELPHIA, PA 

s.Laima Bagdonavičienė 
324 Indian Mills Rd.

Shamong, NJ 08088 U.S.A. 
609.268.8045 tel. 
609.268.8035 fax 

laimab@aol.com e-pastas

NERINGOS-TAURO TUNTAS 
NEW YORK, NY 

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

Woodhaven, NY 11020 
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 

Jonas R Bielkevicius 
2 Swann Hill Ln 

Sandwich MA 02563 
508.888.9048 tel 

jonas.bielkevicius@parsons.com epastas

VIDURIO RAJONAS
BALTIJOS TUNTAS 
DETROIT, Ml 
s. Paulius Jankus 
36137 Beverly Drive 
Sterling Heights, Ml 48310 
810.979.7418 tel 
pjankus@msn.com e-pastas

LITUANICOS TUNTAS 
CHICAGO, IL 

ps.fil.Gintaras Aukstuolis 
727 Forest

Lagrange Park, IL 60526 
(708)352-2664 

gaukstuolis@envgroup.com e-pastas 

PILĖNU TUNTAS 
CLEVELAND, .OH 

v.s.Remigijus Belzinskas 
312 Claymore Blvd.

Richmond Heights, OH 44143 
216.486.5634 tel 

rbelzinskas@worldnet.att.net e-pastas
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RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS
KALNIŠKIU TUNTAS
LOS ANGELES,CA
s.fil.Vytenis Vilkas
22343 Cardiff Drive
Saugus, CA 91350
805.254.5593
v.vilkas@prodigy.net e-pastas

Lietuvių Skautų Brolijos Aplinkraštis

PIETŲ AMERIKOS RAĮO jlll

PALANGOS VIETININKIJA
SAO PAULO, BRAZILIJA 

v.s.Eugenija Bacevičienė 
Rua Pedro de Godo! 396 

Sao Paulo, S.P. 03138 -010 BRASIL 
6341-2924 tel

bacevicius@sti.br e-pastas

GELEŽINIO VILKO-N ĖRINGOS TUNTAS
MONTREAL, QUEBEC 
ps.fil. Andrius Gaputis 
3640 Harwood Blvd.
Hudson, Quebec JOP 1H0 CANADA 
450-458-3381 tel 
andygaputis@yahoo.com e-pastas 

RAMBYNO TUNTAS 
TORONTO, ONTARIO 

s.Marius Rusinas 
442 Valley Drive 

Mississiauga, Ontario L5A1K9 CANADA 
905.848.0320 tel. 

rusinas@pathcom.com e-pastas 

KANADOS RAJONAS 
ŠIRVINTOS-NEMUNO TUNTAS 

HAMILTON, ONTARIO 
ps.Angelė Vaičiūnienė 

258 Bay Street 
Hamilton, Ontario L8P 3J4 CANADA 

905.527.5037 tel

61.3.9579.3946

SKAUTININKU RAMOVE
S' awaraiI;:. ‘. vsįjįfcfc.:. .. Wasser. —- r . -“.-.•-•r.-ssSE

VILNIAUS TUNTAS
MELBOURNE ADELAIDE
s.Birute Prasmutaite ps. Rūta Sankauskienė
2/6 Niki Court 50 Longwood Rd.
Bentleigh East Vic 3165 Stirling SA 5152 AUSTRALIA
AUSTRALIA 61.8.8339.4300 tel.

biruteprasmutas@hotmail.com

AUSTRALIJOS RAJONAS
DŽIUGO TUNTAS 

MELBOURNE 
v.s.Rasa Statkuvienė 

53 The Boulevard 
Balwyn North, Vic. 3104 AUSTRALIA 

61.3.9859.9160 tel 
rmstat@excite.com e-pastas

SKAUTU ŽIDINYS 
GEELONG 
ps.Liudas Bungarda 
167 Victoria Street 
Geelong North Vic 3215 
AUSTRALIA 
61.3.5278.3865

ŠATRIJOS TUNTAS 
GEELONG 

v.s.Vytautas Mačiulis 
30 Bayview Avenue

North Geelong Vic 3215 AUSTRALIA 
61.3.5278.2906 tel.

AUŠROS TUNTAS
SYDNEY 

ps.Daina Šliterytė 
40 B Fiddens Wharf Road. 

Killara 2071 NSW 2073 AUSTRALIA 
61.2.9498.2571 tel
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Akademinis Skautų Sąjūdis

Ruduo 2001 metai

Mieli Sesės ir Broliai Akademikai!

Kaip daugumas jau žino, praėjo daugiau nei metai, kai rinkome naują Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Vadiją tuo pačiu laiku, kai buvo renkami nauji: Seserijos vyriausia skautininke, 
Brolijos vyriausias skautininkas ir Lietuvių Skautų Sąjungos taryba. Šių visų pareigūnų 
kadencija tęsiasi trejus metus, taigi, nuo sausio 1, 2000 iki gruodžio 31, 2002, nors 
formaliai pareigos perleidžiamos kiek po Naujųjų metų. Naujoji A.S.S. vadija perėmė 
pareigas vasario mėn. 2000 metais ir susiformavo per kelius sekusius mėnesius. Pirmasis 
naujos Vadijos posėdis įvyko kovo 18, 2000, Westlake Village, California, prie Los 
Angeles. Iki šiol sušaukti keturi vadijos posėdžiai, kurių pagrindinis tikslas buvo suformuoti 
pačios vadijos sudėtį ir nustatyti Sąjūdžio ateities veiklos gaires.

Jūsų naujos vadijos sudėtį rasite gale. Charakteringa ji tuo, kad turime jaunų ir energingų 
vadovų ir, ir yra atstovaujama visoms pagrindinėms mūsų vietovėms: vakaruose, centre, 
rytuose ir Kanadoje. Tai buvo daroma sąmoningai, nes siekėme prasmingesnės 
reprezentacijos mūsų narių, gyvenančių visose šio žemyno kraštuose.

Ką Pasiekė Ankstyvesnė Vadija?

Klausimas labai tinkamas. Pagrindinis uždavinys buvo ( ir tebėra ) atgaivinti veiklą ir 
įskiepinti mūsų jauniems nariams norą ir pasišventimą išlaikyti Sąjūdį kaip ideologinę 
organizaciją, kurios pagrinde reikštųsi ne tik iki šiol patirta skautiška dvasia, bet ir ta “idėja” 
apie kurią taip dažnai kalbėjo ir už kurios supratimą ir išlaikymą taip karštai kovojo mūsų 
brangus pirmūnas A.A. fil. Jonas Dainauskas. 1997 Metus pradedant, Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Vadija pasiryžo:

Vadovauti savo darbų pavyzdžiu.
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• Supažindinti skautišką-akademišką jaunimą su A.S.S. ideologiniais principais,
• Paruošti organizcijai kelią žengiant j XXI 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, ypač Lietuvos.

Maždaug metus trukusių gana intensyvių diskusijų Vadijos ribose, nustatėm ateities veiklos 
gaires ir įsitikinom, kad organizacija turi gražią ateitį, kurią būtina išryškinti ir efektyviai 
perduoti nariams. Rėmėmės gyva veikla. Pasekmių buvo gražių ir prasmingų, tačiau norisi 
vis daugiau ir aukštesnės kokybės.

Pirmoj vietoj pramatyta atgaivinti prasmingus ryšius tarp narių. įsteigtas interneto paštas 
ir LSS Web Site, vadinamas www.Skautai.com. Tai pirmas toks eksperimentas pasiekti 
mūsų plačią skautišką šeimą nauju būdu. Šis susisiekimo būdas ypatingų pasekmių 
susilaukė ruošiant VIII Tautinę Styovyklą.

Pirmą kartą buvo išleistas Ad Meliorem! aplinkraštis dvejomis kalbomis, lietuviškai ir 
angliškai. Susilaukėme gausaus tam pritarimo, tačiau buvo ir nepatenkintų, kad 
pasiduodam svetimai kalbai savo tarpe. Tiesos daug abejose pusėse. Tačiau, vis daugiau 
randasi mūsų jaunimo, su kuriais tik anglų kalba galima palaikyti ryšius. Kyla aktualus 
klausimas: ar dėl tokios priežasties juos pritraukti ar atmesti? Nusprendėm pritraukti.

Akademikai stovyklauja Lietuvoje 1999 Žygio metu.
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Dalyvavome VIII Tautinėje Stovykloje 1998-ais metais Treasure Valley stovyklavietėje prie 
Bostono. Savo pąstovyklę pavadinome “Draugystė”. Aktyviai dalyvavome visoje stovyklos 
veikloje. Mūsų tikslas buvo ir telieka prisidėti prie jaunų vadovų auklėjimo, padėti jaunimui, 
supažindinti skautišką jaunimą su Akademikais ir įskiepinti juose norą tęsti skautavimo 
žaidimą ir įdėją savo gyvenimuose, neišsijungti iš jo išėjus į moklsus ar kitais gyvenimo 
keliais. Mūsų pastovyklėje stovyklaujančių buvo per 60 narių. Bendroje Tautinėje stovykloje 
stovyklavo per 100 mūsų narių, graži dalis vykdydami vadovų pareigas įvairiuose 
vienetuose.

1999 - ti metai... tai Akademinio Skautų Sąjūdžio Jubiliejiniai metai minint 75 metų sukaktį 
nuo įsteigimo Lietuvoje, spalio 16, 1924 metais. Nuspręsta tai atžymėti trimis būdais: 
suruošti stovyklą prie Los Angeles, suruošti dviratininkų iškylą ir stovyklą Lietuvoje su 
Lietuvos Akademikais ir sušaukti akivaizdinį narių suvažiavimą prie Čikagos kaip pabaigą 
šios kadencijos darbų iškilmingai paminint 75 metų Jubiliejų. Visą tai buvo sėkmingai atlikta 
ir iš narių susilaukta daug gražių atsiliepimų.

Skyrių veikla tuo pačiu kiek pagyvėjo. Atsigavo veikla Toronte, Kanadoje. Los Angeles 
1999 m. Rambyno stovykloje jaunimas perėmė LA skyriaus valdžią. Čikagos veikla ir nariū 
skaičius pirmauja ir jie palaiko tamprius ryšius su kitų skyrių nariais. Narių susidomėjimas 
pakilo ir kitur, būtent Washingtone ir Bostone.

Filisterių Skautų Sąjungoje jaučiasi didelis skirtumas tarp jon patekusių narių interesų. 
Kadangi F.S.S. apima visus nuo maždaug 28 metų amžiaus iki 90 (!) būtina iš pagrindų 
pergalvoti filisterių organizacinę sudėtį ir veiklos pagrindus.

Kadencijai baigiantis, Vadija pramatė, kad ateityje daugiausia dėmesio reikalaus mūsų 
spauda, Filisterių veikla, pavienių narių statuso išaiškinimas, sarašų tvarka ir tęsimas 
pradėtos veiklos, kuria domisi jaunimas ir taipogi prie kurios galėtų prisitaikyti mūsų patyrę 
Akademikai skautai.

Ką Numato Naujoji Vadija?

Vadijos posėdyje, vykusiame spalio 20, 2000, Čikagoje, buvo pristatytas ir priimtas toks 
ateities veiklos planas, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

ASD ir Korp! Vytis Skyrių Veikla :

Tobulinti ryšius su skyriais, prasmingai prisidėti patarimais bei patyrimu, lavinti 
skyrių vadovus ir siekti platesnės, įdomesnės veiklos.
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FSS Veikia:

Atstatyti FSS centro vaidybą, pergalvoti struktūrą, kad atitiktų šių dienų nariams, 
Įtraukti “Jaunas Šeimas” ir skatinti ryšius filisterių tarpe.

www.Skautai.com:

Pertvarkyti redakcinio kolektyvo ir pačių tinklo lapų sudėtį, kad efektingiau 
atspindėtų visos L.S.S. veikla ir gyvenimas.

Konspekto Išleidimas:

Naujai suredaguotas A.S.D., Korp! Vytis ir F.S.S. Konspektas jau paruoštas ir būtina 
jį perleisti i skyrių rankas.

Dalyvavimas Rajonų Stovyklose Su Skautais ir Skautėmis:

Didelė dalis mūsų narių eina svarbias pareigas skautiškose eilėse ir prisideda, prie 
rajonų vasaros stovyklų ruošos darbų bei vadovavimo. Tai svarbus uždavinys, kurį 
mūsų nariai sąžiningai atlieka.

Keturi Amerikos Akademikai Lietuvoje
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Akivaizdinis Suvažiavimas Las Vegas, Nevada: Lapkričio 2-4 Dienomis, 2001:

Ruošos darbai eina prie galo. Numatytas dvejų dienų suvažiavimas ruošiamas 
Luxor hotelyje, kur vyks bendras “Metinės Šventės” pokylis ir kur žadame daug 
reikalų atlikti, ypač sąryšiumi su F.S.S..

Stovykla Rako Ūkyje, Michigan Su Čikagos Skautais ir Skautėmis: Vasara 2002 

Metais:

Dar “oficialiai” nesutarta, tačiau taip numatyta.

Žygis ir Stovykla Su Lietuvos Akademikais: 2002 Metais:

Kadangi tais metais vyks Dainų Šventė Lietuvoje ir daug mūsų jaunimo gali joje 
dalyvauti, numatome gerą progą vėl kartu iškylauti, stovyklauti su mūsų sesėmis ir 
broliais Akademikais Lietuvoje.

Pasiruošimai Jubiliejinei Stovyklai Hokum Valley, CA: 2003 Metais:

LSS Taryba parinko B.S.A. stovyklavietę Hokum Valley, už Los Angeles, San 
Bernadino kalnų aukštumose, sekančiai Jubiliejinei Syovyklai. Būtina mums gražiai 
pasiruošti ir pavyzdingai joje dalyauti.

e-Skyrius:

Daugelis mūsų narių gyvena tolimose vietovėse ir neturi galimybių priklausyti 
skyriams. Numatom įsteigti e-Skyrių, kuriame galėtų dalyvauti tokie nariai interneto 
paslaugomis. Nauja idėja kurią, reikia geriau apgalvoti ir kuo skubiau įveikti.

Nario Mokesčio Rinkimo Projektas:

Tyrinėsime ar efetingiau Centro Valdybai rinkti nario mokestį negu skyriams.

ASS Narių Kartoteka:

Turime gerą pradžią mūsų narių kartotekai, kurią norime tobulinti ir tikslinti.

Visi puikiai suprantam, kad tai plataus masto užsimojimai, ir gal nebus visi įgyvendinti. 
Tačiau jaučiame, kad svarbu išryškinti kur mūsų problemos ir su jomis atvirai ir drąsiai
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tvarkytis. Ko neįveiksime šioje kadencijoje, sieksime perleisti ateisiančiai su pagrindu ir su 
įdėto darbo dvasia. Be abejo atsiras ir naujų uždavinių, apie kuriuos šiandien neturime net 
supratimo. Taigi mūsų ryškiausias uždavinys: priimti tai kas mums duota ir atiduoti tiek kiek 
mūsų jėgos leidžia.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais,

Ad meliorem!

Fil. Rimantas Griškelis 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadijos Pirmininkas

Piliakalnio viršūnėje .... Ar girdi?
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SKJXUTU MMS

Seserijos rikiuotė vėliavų nuleidime.

"PAPARČIO
PAKALNĖ"

Kanados 
rajono 

stovykla

Naujas "Rambyno" tunto vilkiukas Aras Saplys su 
broliu Darium ir stovyklos viršininkais 
ps.R.Baltaduonyte-Lemon ir ps.Marium Rusinu.

Stovyklos "Paparčių pakalnės" viršininkė pirmą savaitę ps.Ruta 
Baltaduonytė-Lemon ir komendante ps.Audra Puzerytė-Viskantienė.

Ties kryžkele "Romuvoje" stovi rankomis 
dirbtas medinis lietuviškas kryžius.
Už kryžiaus auga ąžuolas, Toronto skautų 
prieš daugel metų pasodintas. Galima matyti, 
kad medis aukštyn į dangų siekia... o mes 
2002 m. švęsime "Romuvos" 40 m. jubiliejų.

Pratimas "Romuvos" miške vyr. skautėms 
kandidatėms - pastatyti lapinę. Išmokom 
sklandžiai dirbti nors ... viena sesė "nebylė", 
kita - "akla", o trečiai "trūksta" kairės rankos...
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Akademinis Skautų Sąjūdis

2000-2002 ASS Vadijos Sąstatas
Vadijos Pirmininkas 
fil. Rimantas Griškelis 
5758 S. Garfield Ave. 
Hinsdale, Illinois 60521 
N: 630-655-2485
D: 312-645-0011
Fax: 630-655-9889
E: Akademikai@aol.com

Pavaduotoja 
fil. Zita Rahbar 
912 Blue Spring Drive 
Westlake Village, CA 91361 
N: 805-497-3557
D: 805-373-9360
E: zic@gte.net

Garbės Gynėjas
fil. Eugenijus Vilkas 
23912 Via Onda 
Valencia, CA. 91355 
N 661-259-3909
E: ORBWELD@webtv.net

ASD CV Pirmininkė
fil. Jennifer Antanaitytė 
3623 N. Pine Grove Ave. #3E 
Chicago, Illinois 60613 
N: 773-929-8824
E: jantanaitis@hellerfin.com

ASD CV Pirm. Pavaduotoja
fil. Julytė Plačaitė 
11818 Brookdale Ct. 
Orland Park, IL 60467 
N: 708-429-6293
F: placasa@aol.com

K! Vytis CV Pirmininkas
fil. Jonas Variakojis 
8157 Ripple Ridge 
Darien, Illinois 60561 
N: 630-960-7100
D: 847-538-6165
E: WJV001@email.mot.com

K! Vytis CV Pirm. Pavaduotojas 
fil Rimas Pečiulis
9 Spencely Crt.
Toronto, ONT M9P 1N4 
Canada
N: 416-247- 2221
E: rimrod.peciulis@utoronto.ca

Nariai ASS Taryboje:

fil. Nida Bichnevičiūtė 
973 Ripple Ridge Cove
Darien, Illinois 60561 
N: 630-852-0460
F: NidaBich@webtv.net

fil. Vida Damijonaitytė
711 W. Gordon, Apt 519 
Chicago, Illinois 60613 
N: 773-327-3126
E:
vida_damijonaitis@ama-assn.org

fil. Auris Jarašūnas 
1241 9 th. Street #5 
Santa Monica, CA 90401 
N: 310-260-8648
E: auris@earthlink.net

fil. Audrius Kirvelaitis 
42966 Astel 1 Street
South Riding, VA 20152 
N: 703-327-3572
F: 202-776-8388
E: kirvela@ms.state.gov

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

ASS Atstovė
Lietuviškosios Skautybės Fonde 
fil, Dana Marcinkevičius 
13 Edward Drive
North Grafton, MA 01536
N: 508-839-8592
E: 508-839-6185

Katalikų Dvasios Vadovė:
s. fil. Aldona Lingertaitienė
43 Maple Street
Milton, MA 02186
N: 617-698-8436
E: Alingertat@AOL.com

Evangelikų Dvasios Vadovas:
s. kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Court
Mississauga, Ontario L5A 1K5 
Canada
N: 905-270-3723
E: zilinsk@ibm.com

ASS Vadijos Iždininkas
fil. Leopoldas VonBraun 
7300 S. Albany
Chicago, Illinois 60629
N: 773-476-3750
E: vonbraunleo@hotmail.com
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PERIODICALS

SKAUTU AIDAS
4613 W I06TH PLACE 
OAK LAWN, IL 60453-5246

National Libr
Gedimino Pr. 51 
2635 Vilnius
LITHUANIA

Toronto paukštytės iškylauja High Parke.
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