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PAŠTODĖŽUTĖ

Štai siunčiu “Skautų Aidui” 
dar vieną žinelę ir 7 nuotraukas. 
Ohio vasara jau pasibaigė, o dabar 
laukiame indėnų .vasaros (spalio 
mėn.), kuri čia kartais būna 
nuostabiai spalvinga.

Budžiu!
Gerardas

Džiaugiuos, kad jums patinka 
“Romuvos” tinklapis. Galite nau
doti SA kas tinka. Ir tuo pačiu - 
“Skautų Aidas” ateina mano brolio 
adresu, o namie dar turiu dvi jau
nesnes sesutes, kurios yra skautės 
ir joms taip pat svarbu gauti SA.

Budžiu! s.v.senj.
Rimas Pečiulis

Turiu kai kurių naujienų ir 
prašymą. Dabar laikinai turiu 
gyventi Romoje ir bandau pradėti 
mokytis kalbą bei studijuoti Lat- 
erano universitete Bažnyčios 
socialinę doktriną. Todėl labai 
prašau iki šiol Telšių skautams per 
mane siųstus “Skautų Aidus”, 
siųsti naujai tuntininkei Jovitai 
Šarpnickytei.

Nors šiuo metu nesu 
Lietuvoje, bet vistiek esu skautas 
ir man būtų malonu žinoti kaip 
jums sekasi, kaip gyvuoja SA ir 
visa šauni redakcija.

Maldoje - br. Vilius

Siunčiu Jums informacinį 
rašinėlį kuomet ir už ką Gedimino 
ordinu buvo apdovanotas brolis 
V.Mikūnas.

Jei reikėtų, prašau panaudoti 

ir išspausdinti “Skautų Aide”.
Su geriausiais linkėjimais, 

Seseriškai - Ritonė

Nuoširdžiai dėkoju už laiškelį ir 
už tai, kad mums bus siunčiamas 
“Skautų aidas”. Džiaugiamės, kad 
turime galimybę su Jumis ben
dradarbiauti ir viliamės, kad mūsų 
maži straipsneliai ir toliau leis bent 
mintimis pakeliauti po brangią 
Gimtinę.

Linkiu Jums Dievulio 
palaimos. Budėkime kartu!

Pagarbiai - 
vyr.sk. Jovita Šarpnickytė

Berods, buvo pageidaujama 
panašių nuotraukų, liudijančių 
lietuviškos skautybės tęstinumą. 
Kaip tik ir pasitaikė proga “Romu
voje” tokią nuotrauką padaryti.

Spėju, kad viskas Jūsų padan
gėje klojasi gerai. “Skautų aidą” 
gaunu. Gausybė nuotraukų 
atskleidžia veiklą. Manau, kad 
tokiais puslapiais domisi ir jauni, ir 
seni.

Nesustokite, nepavarkite!
Sėkmės ir skautiško “gerų darbe- < 
lių” džiaugsmo!

Brolis Česlovas

Ačiū už gražius ir įdomius SA! 
Žaidimų knygelė “Kito link” išgar
avo per 3 mėn. - visi 2000 egz. 
Bus antra laida.

Dar vis rūpi surasti $ L 
Skautijos būstinės Kaune stogą 
sutaisyti.

Vilniaus Pedagoginiame univ. 
sesė Stefa Gedgaudienė su talka 
praveda seminarą apie skautybę.

Į Lietuvos X 
j nacionaline 1 
1 M-Mažvydo Į 
\ biblioteka/ 

Man teko pusantros valandos 
kalbėti su 60 studentų ir išdalinti 
medžiagos.

Daug, daug linkėjimų!
A.S.

Kaip žadėjau siunčiu medžia
gą apie “Romuvos” 40-metį. Tikrai 
buvo nuostabi stovykla. Vadovai - 
ypatingi! Stovyklautojai - puikūs! 
Nič nieko nei pridėti, nei atimti.

Ypatingai vertinome brolį 
Romą Otto, kuris ėjo stovyklos 
iškylų ir pionerijos programų 
vedėjo pareigas ir v.s.kun.Antaną 
Saulaitį, kuris sugrįžo “Romuvon” 
po daugel metų ir buvo mūsų dva
sios vadas ir dosniai dalinosi su 
mumis savo žiniomis. Abu broliai 
iškylavo, dirbo su jaunesniais, 
mokė mus visus ir bendrai sudarė 
labai svarbią stovyklos dalį.

Sunku įsivaizduoti, jog 
“Romuvai” jau 40 metų. Atrodo, 
kad tik pereitais metais, mes jauni 
būdami, pirmą kartą palapines 
statėme, laužą kūrenome ir dainas 
dainavome prie “Lapės” ežero. Per 
40 metų1 mažai kas pasiketė. 
Dabar mūsų antros ir trečios kar
tos skautai ir skautės palapines 
stato tose pačiose vietose, kuriose 
mes stovyklavome, laužą toje 
pačioje laužavietėje kūrena ir 
dainas ten pat jauni ir seni, visi 
kartu susėdę dainuojame. 
Pasižiūriu į susirinkusių veidus ir 
matau, kad daugelio jau trūksta, jų 
jau nebėra... Esu labai, labai tikra, 
kad ir amžinybėn iškeliavę skau
tai, skautės, tėveliai bei mecenatai 
laužo žiežirbų sūkuryje su mumis 
dainuoja...

Tavo, Rūta
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LSS VADOVAMS IR VADOVĖMS

Lapkričio 1 dieną švenčiame lietuviškosios skautybės 84-ąjj gimtadienį. 
Budėkime ir toliau jaunimo labui!

Šiuo metu vyksta LSS vadovybės rinkimai. Yra labai malonu, kad iki šiol mums 
netrūksta kandidatų įvairioms pareigoms Seserijoje, Brolijoje ir Akademiniame 
Skautų Sąjūdyje.

Aš tikiu, kad kiekvienas kandidatas rimtai pagalvojo apie tas pareigas kurioms 
yra pasiruošęs atiduoti sekančius trejis metus. Mes negalime pamiršti, kad LSS yra 
jaunimo auklėjimo organizacija ir vadovai yra atsakingi už skautų ideologiją. LSS 
vadovybė, kaip ir kiekvienas skautas vadovas, vadovė, kurių mes turime daug ir 
puikių, yra atsakingi ir prieš jaunimo tėvus, ir prieš visuomenę, kurios dalimi yra 
lietuviai skautai išeivijoje. Tik sąžiningai atlikdami savo pareigas galėsime vesti 
jaunimą DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI keliu.

LSS Tarybos pirmininkės pareigose išbuvau dvi kadencijas, šešis metus. Teko 
patirti įvairiausių pergyvenimų. Vieni buvo labai malonūs, kiti - ne taip, bet visuose 
darbuose vienintelis tikslas buvo - LSS gerovė. Kai mes savanoriškai atiduodame 
taip daug laiko ir pastangų organizacijai, tai tik iš meilės jaunimui ir tvirto tikėjimo 
skautybės ideologija.

Linkiu visiems geriausios sėkmės.
Budėkime jaunimo labui!

v.s.Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

"Skautų aidui" straipsnius, nuotraukas, pranešimus 
atsiuntė: s.l.Meiklejohn, Toronto,ON, v.s.F.Mockus, 
Toronto,ON, ps.l.Bublienė, Willoughby,OH, ps. kun. V. 
Viktoravičius, Roma, vyr.sk.J.Šarpnickytė, Telšiai, v. s. L. 
Milukienė, Plainview,NY, v.s.B.Kidolienė, Rego Park,NY, 
v.s.G.Juškėnas, Cleveland,OH, s.fil.R.Rudaitienė, Le
mont,IL, v.s.B.Banaitienė, Abington,MA, ©.Žilinskienė, 
Kaunas, v.s.M.Vasiliauskienė, Toronto,ON, v.s.fil.P.Molis, 
Shrewsbury, MA, v.s.Č.Senkevičius, Toronto,ON, ps. R. 
Lemon, Toronto,ON.

Visiems nuoširdus ačiū. Ypatingas ačiū "Šatrijos" ir 
"Rambyno" tuntų Toronte jauniesiems sesėms ir broliams: 
vyr.sk.si.Arijai Batūraitei, prit.sk.Linui Raškauskui, 
vyr.sk.si.Vaidai Simonavičiūtei, Ramunei Janušonytei, 
j.b.Dainiui Šileikai, vyr. sk. si. Livijai Jonaitytei, vyr. sk. 
Viktorijai Petrauskaitei už RAŠYMĄ ir s.v.senj.Rimui Pe
čiuliui už pranešimą ir gražų "Romuvos" tinklapį.

1967 m. teko darbuotis LSS vadovių stovykloje, Rako 
stovyklavietėje. Dalyvavo 70 jaunų vadovių iš JAV ir 
Kanados. Vieną dieną sesių "kanadiečių" būrelis man sako 
- "gražu čia, Rakė, bet, sese ar buvai mūsų Romuvoj? Ji 

pati gražiausia!" Gana dažnai internetu susirašinėju su 
viena iš tų mano jaunų sesių "kanadiečių". Gavus leidimą, 
dalinuos su skaitytojais tos Sesės - "Šatrijos" tunto tun- 
tininkės ps.Rūtos Baltaduonytės-Lemon laišku. Tikiuosi, 
kad daugelio mano kartos vadovių vardu galiu 
pasidžiaugti, kad Likimas leido kartais būti tuo laiku ir toj 
vietoj, kai skautybėje augo geri jaunuoliai.

Alė N.

"Skautų Aido" rėmėjai

Aukos:
s.Birutė Kidolienė, Rego Park, NY $10.00
A.V.Namikai, a.a. s.Vytauto Kidolio atminimui $20.00
Garbės prenumerata:
M.Gverzdienė, St. Catherines, Canada

Nuoširdus ačiū!
v.s.Albina Ramanauskienė

"Skautų Aido" administratorė
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SKAUTYBĖS TARNYBA 
DIEVUI IR LIETUVAI

"Skautų Aido" 1955 m. birželio-liepos mėn. nr. 6-7 yra 
"Neringos" t. Clevelande, "Živilės" d-vės skautės 
Ingridos Stasaitės straipsnis "Skautybės tarnyba Dievui 
ir Tėvynei". Labai malonu buvo surasti šį straipsnelį.
Paskaitykime ką anuo laiku rašė jaunutė geltonšlipsė.

"Skautai myli Dievą ir Tėvynę,
Skautai kuria ateitį auksinę...”

Mes mėgstame daug žaisti, dainuoti, keliauti. 
Skautybėje mes visa tai ir randame. Žaisdamos 
gražioje gamtoje, gerai pažįstame Pasaulio Kūrėją. 
Savo žaidimu mes dėkojame Dievui, kad Jis leido 
mums augti ir džiaugtis gražiame pasaulyje. Ne su 
baime ir ne verčiamos mes meldžiamės, bet su 
džiaugsmu ir su šypsena: “Te Dievas Aukščiausias 
nurodo mums kelią ir skaisčia mintim tenušviečia 
takus”.

Mūsų šūkis pirmiausia primena Dievą. Ir Jį mes 
matome visur... Skautai gerbia ir kiekvieną kitaip 
tikintį žmogų. Man prisimena pereitų metų stovyklos 
vakarinė malda. Kai mes visos, mažos ir didelės, 
vadovės ir viešnios, baltos ir spalvotos kartu 
sūpynėm rankas ir giedojome vakarinę maldą...

Skautybė yra išauginusi Lietuvai brangių 
žmonių: kunigų, gydytojų, profesorių, mokytojų ir 
t.t.

Dabartinis popiežius Pijus XII yra pasakęs, kad 
skautai yra jo akies lėlytė ir jų darbo Italijoje niekas 
neprivalo trukdyti.

Kristus mylėjo savo gimtąjį kraštą, savo tautą ir 
jos gailėjosi. Mes taip pat prižadam mylėti savo 
gimtąjį kraštą - Lietuvą. Ją mūsų tėvų tėvai gynė ir 
dabar partizanai už ją kovoja.

Ir mes norime būti, kaip Gražina, Živilė, Neringa, 
Pajauta ir kovoti už savo kraštą. Todėl mes, skautės, 
mintimis keliaujame j Lietuvą. Laukiam kasdien, 
kada galėsime padėkoti partizanui, pamatyti mėlyną 
dangų, išgirsti gegutę, apie kurią mums rašo poetai, 
pasakoja vyresnieji.

Mes mokomės ir norime kiekvieną pamoką ar 
darbelį atlikti gerai. Savo sueigose mes nukeliau

jame prie 
Aušros Vartų, 
prie Nežinomo
jo Kario kapo 
Kaune, plauki
am Nemunu, 
Šešupe, ren
kam gintarą, 
audžiame 
juostas...

Nuo to, ką 
mes dabar iš
moksime ir pa
darysime, prik
lausys mūsų 
Tautos ateitis.
Gerai pildydamos 
skaučių įstatus, mes 
užaugsime geromis 
Lietuvių Tautos 
dukromis.

“Skautės, gyve
nam juk Bažnyčiai, 
Tautai. Mums viską 
davė Lietuva, vadu
osime galva ją 
sava...”

U.S. Senatorius George Voinovich, 
Ohio (R), įteikia LR Garbės 
Konsolei Clevelande Ingridai 
Bublienei "Freedom Eagle Award" 
metiniame "American natio
nalities Movement" bankete, vyku
siame 2001 m. gruodžio 22 d., 
"Vokiečiu Kultūriniame Centre", 
Clevelande.

Lino įohansono nuotr.

Ingrida Stasaitė

Pasiunčiau šį straipsnelį autorei prisiminimui ir 
paprašiau atsakyti pora klausimų “Skautų Aidui”. 
Ir štai ką mums sako dabar (sekančiame puslapy
je) skautininke, Lietuvos Respublikos Garbės 
Konsule Clevelande Ingrida Stasaitė Bublienė.

GYVENKIME SKAUTIŠKA
DVASIA IR TOLIAU

“Skautų Aidas” - Augote “Neringos” tunte. Kas iš 
skautauimo giliau įstrigo atmintin?
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Sesė Konsule - Skautiška mokykla buvo pagrindas 
mano visuomeninio gyvenimo ir veiklos. 
Skautavimo metai prabėgo “Neringos” tunte. 
Neužmirštama liko tų dienų draugystė, skautiška 
dvasia, bei vasaros stovyklos. Vadovės buvo labai 
išradingos, draugiškos ir sueigos buvo labai lauki
amos.

SA - Kad ‘‘nepertempti stygos”, kaip turėtume sud
erinti šeimos, tarnybos,visuomeninės veiklos laiką?

Sesė Konsule - Laikas, žinoma, visiems brangus. 
Labai sunku kitam patarti, kaip suderinti laiką ir 
visur paspėti. Asmuo, kuris domisi kai kuo daugiau, 
negu kasdieniniais darbais ir dalijasi savo talentais 
su kitais, gali daug ką sėkmingai atlikti, ypač su 
šeimos parama. Aišku, nelengva suderinti šeimos 
poreikius su darbu ir visuomenine veikla, nepertem
piant stygų. Tačiau tai turėtų būti kiekvienos moters 
siekis.

SA - Kiek laiko Jau esate LR Garbės Konsule?

Sesė Konsule - Jau šešeri metai kai einu LR Garbės 
Konsulės pareigas. Buvau paskirta pirmoji Garbės 
Konsule Amerikoje po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo. Taip pat esu pirmoji moteris šiose 
pareigose Amerikoje. Esu dabar 
LR Garbės Konsule Ohio, Indiana 
ir Kentucky valstijoms.

SA - Kokios Jūsų pareigos?

Sesė Konsule - Mano, kaip 
Garbės Konsulės, pareigos yra 
skatinti ir plėtoti tarpvalstybini 
bendradarbiavimą ekonomikos, 
prekybos, mokslo, meno ir kitose 
srityse.
Aktyviai dalyvauju įvairiose tarp
tautinėse organizacijose, kur 
turiu galimybę iškelti Lietuvos 
vardą bei skatinti ekonominius 
ryšius su Lietuva. Biznio ryšiai 
man artimi, nes vadovauju 1B 
International firmai, kurios 
pagrindinis biznis vyksta tarp 
Baltijos kraštų ir JAV.

Esu suorganizavusi bendradar
biavimą tarp Ohio ir Indianos val
stijų su Lietuvos ministerijomis ir 
kitomis valdžios institucijomis. Visa eilė delegacijų 
yra atvykę iš Lietuvos j šį kraštą stažuotėms ir taip 
pat įvairūs konsultantai lankėsi Lietuvoje. Panašiu 

būdu buvo suorganizuoti ir įvairus kultūriniai 
renginiai.

SA - Kas šiame ypatingame darbe suteikia 
džiaugsmo?

Sesė Konsule - Nors darbas ir nelengvas, reikalau
jantis daug energijos ir net lėšų, tačiau teikiantis 
pasitenkinimo, kad gali savo kraštui pasitarnauti, 
apie kurį skautaujant buvo tiek dainuojama ir 
ilgėtąsi.

SA - Jūsų žodis sesėms ir broliams skautams:

Sesė Konsule - Tad gyvenkime skautiška dvasia ir 
toliau, kad ji niekad šiame krašte neišblėstų.

Skautiškas AČICĮ gerb. Sesei Konsule! už pokalbį.

1955 metais sesė Ingrida rašė, kad “Skautybė yra 
išauginusi Lietuvai brangių žmonių: kunigų, gydy
tojų, profesorių, mokytojų ir t.t.” Prie šio jos sakinio 
galime dar drąsiai pridėti - ir Garbės Konsulų, kurių 
šiuo metu turime keturis: ps. Ingrida Bublienę, s.v.s. 
Viktorą Šliterį, s.fil. Jurgį Jurgutį ir fil. Vytautą 
Lapatinską.

AN

LR Garbės Konsule, vyr.sk.ps. Ingrida su cievdando
Mere Jane Campbell.
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LATVIAI SKAUTAI ŠVENČIA 85 m. JUBILIEJq

Šiais metais, rugpjūčio 17-24 d. Treasure Valley Scout Reservation, Rutland, MA., 
vyko Latvių Skautų Sąjungos Jubiliejinė stovykla “KALNAINE”.

Latviai skautai švenčia 85 m. sukaktį, o skautės - 80.
LSS Tarybos pirmininkė v.s.Birutė Banaitienė, LSS Tarybos iždininkė v.s.Irena 

Markevičienė ir Atlanto rajono Vadė s.fil.Naida Šnipaitė dalyvavo latvių Jubiliejinės stovyk
los uždarymo iškilmėse rugpjūčio 24 d. Šventė prasidėjo maldomis ir giesmėmis, paskui 
sekė sveikinimai, apdovanojimai ir pabaigai skautų,-ių paradas. JS dalyvavo Vyriausias 
Skautininkas ir dvylika skautų iš Latvijos. “Kalnaine” Jubiliejinėj stovykloj dalyvavo apie 
270 stovyklautojų.

Geriausi linkėjimai.
Budžiu!

v.s.Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

LSS Tarybos Pirmininkė v.s.birutė Banaitienė įteikia dovanėles latvių Vyriausiems Skautininkams Janis 
Skinkis ir Maija Skinkc.

Latvių skautų Jubiliejinės stovyklos "Kalnaine" vadovai su lenkų skautų vadovu ir LSS vadovėmis 
v.s.Birute Banaitiene, v.s.Irena Markevičiene ir s.fil.Naida Šnipaitė.
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6 LAPKRITIS-GRUODIS 2002

"... ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą..."

Džiaugiamės ir didžiuojamės, 
kai LSS narių geri darbai 
pasiekia ir Tėvynę Lietuvą.

2002 m. išskirtinai pripažinti buvo 
Vydūno fondo pirmininkas v.s.fil. 
Vytautas Mikūnas ir Džiamborė ir 
Lietuviškosios Skautybės fondų 
pirmininkas v.s.fil. Petras Molis.

Lietuvos Respublikos
Prezidento dekrete sakoma: “...už 
nuopelnus Lietuvos valstybei ir už 
pastangas garsinant Lietuvos vardą 
pasaulyje...”

Nelengva buvo garsinti tą 
brangų vardą, kai visą pusšimti 
metų mažai kas jį norėjo gyvu 
laikyti. Bet lietuviai skautai išeivijo
je rankų nenuleido. V.s.fil. Petras
Molis 1961 m. Lietuvių Skautų Brolijos vadijoje 
perėmė Džiamborė fondo vadovo pareigas. Tą darbą 
sėkmingai vykdė dvi kadencijas, iki 1966 metų. 
Svarbus tai buvo darbas. Sukauptos lėšos įgalino į 
pasaulio skautų džiambores pasiųsti ne tik pora 
vadovų, bet ir jaunuolių skiltis, kad tas Lietuvos var
das judintų pasaulio sąžinę, kad ta Trispalvė nors 
momentui suplevėsuotų. Pats s.Molis pasaulinėse 
džiamborėse dalyvavo Japonijoje, Kanadoje ir 
Norvegijoje, kur jį sveikindamas karalius linkėjo 
Lietuvai laisvės. Lietuviškosios skautybės pristaty
mui 1964 m. buvo išleista gfaži knyga “Laužai liep
snoja vakaruos”.

ilgoje skautiškoje kelionėje v.s.fil.Petras Molis 
atliko daug darbų. Vieni - Lietuvių skautų sąjungai iš 
vadovo pareigos, kiti - ilgalaikiai, į ateitį žvelgiantys.

Į skautus įstojo 1937 m. dabartinėj 

“J.Balčikonio” gimnazijoje 
Panevėžy, į kurią kiekvienais metais 
asmeniškai užsako penkias 
“Skautų Aido” prenumeratas.

Lietuvių Skautų Brolijos darbu
ose, be jau minėto džiamborė 
fondo, v.s.fil. P.Molis buvo skau
tininkų sk. vedėju 1967-1969 m., 
Vyriausiu Skautininku - 1970-1975 
m. (dvi kadencijas).

LSS Tarybos pirmijoje ėjo 
pareigas 1967-1969 ir 1979-1981 
m., o Tarybos Pirmininku išrinktas, 
irgi dvejoms kadencijoms, 1985- 
1990 m.

LSS Didžiosiose stovyklose bro
lis Petras buvo: Jubiliejinėse - 
iždininku 1963 m., Brolijos pas- 

tovyklės viršininku 1973 m., bendrijos vadovu 1983 
m. Tautinėse - viršininko pavaduotoju 1968 m., 
viršininkės pavaduotoju 1978 m. ir VII TS viršininku 
1988 m. V.s.fil. P.Molis yra gilwelistas, buvo kursų 
vadovų štabo nariu.

Šiuo metu v.s.fil. P.Molis jau 7 metai 
vadovauja Lietuviškosios Skautybės fondui. 
Pagrindinis LSF kapitalas, nuolat papildomas 
susipratusių rėmėjų, yra neliečiamas, o gautos 
palūkanos yra paskirstomos kiekvienais metais 
atsižvelgiant į to meto svarbiuosius uždavinius. 
Nuolatos yra remiami Europoje ir Pietų Amerikoje 
veikiantys LSS vienetai, LSS archyvas, šakų pro
gramos, vadovų,-ių lavinimo skyriai, skautiškoji 
spauda, apmokama 40 “Skautų Aido” prenumeratų 
į Lietuvą. Baigiamai ruošti “Lietuvių Skaučių 
Seserija” knygos antros dalies išleidimui iš 2002-jų 

metų palūkanų paskirstymo jau pažadėta 5000 
dol. Prie LSF yra ir šalpos skyrius, kurio nepa
prastai reikalingą paramą Lietuvoje gauna 18 
asmenų.

Sveikinant šį svarbų darbą atliekančius LSF 
pirmininką v.s.fil. Petrą Molį ir LSF valdybą, norisi 
priminti, kad ir mes visi galėtume savo auka 
prisidėti.

v.s.Alė Namikienė

Įteikęs DLK Gedimino ordino Riterio kryžių v.s.fil.Petrui 
Moliui, Prezidentas Valdas Adamkus perdavė sveikinimus ir 
lietuviams skautams.

R.Žukaitienės nuotr.
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GEDIMINO ORDINAS v.s.fil. VYTAUTUI MIKUNUI

Gž ilgalaiki kultūrinį -visuomeninį darbą ir 36- 
šių metų vadovavimą Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Vydūno Fondui, L.R. prezidentas 

Valdas Adamkus pagerbė ir apdovanojo v.s.fil. 
Vytautą Mikūną DLK Gedimino V laipsnio ordinu. 
Iškilmės vyko Lietuvos Konsulate, Čikagoje š.m. 
rugsėjo 9 d. Tuomet prezidentas Valdas Adamkus 
darbo vizitu lankėsi J.A.V-se.

V.s.fil. Vytautui Mikūnui vadovaujant, 
Vydūno Fondas yra suteikęs grąžinamas paskolas 
220-čiai asmenų. Lituanistikai studijuoti išmokėjo 
49-nias stipendijas, Lietuvos studentams - 165-kias. 
ASS garbės narių: Čiurlionienės, Zaunienės, 
Končiaus, Kolupailos ir Kviklio vardų žymenis bei 
pinigines dovanas išdavė septyniems asmenims. Per 
tą laikotarpį buvo išleista 17 knygų (dvi iš jų dviem 
laidom) ir du Lietuvos žemėlapiai (iliustracinis ir 
topografinis). Dar keturios knygos yra ruošiamos 
spaudai.

Daugelį metų v.s.fil. Vytautas Mikūnas reda
gavo “Ad Meliorem” ir “Mūsų Vytis” žurnalą. Taip pat 
bendradarbiavo Lietuvių Enciklopedijoje, “Drauge” 
ir skautiškoje spaudoje. Suredagavo: Vydūno 
“Laiškai Skautams”, dr.J.Jakšto “Nepriklausomos 
Lietuvos Istorija”, Vydūno “Mano tėvynė”, 
A.Merkelio “Didysis varpininkas Vincas Kudirka”, 
Vydūno “Sieben Hundret Jahre Deutsch-Litauischer 
Beziehungen” antrąją laidą, daug rūpesčio įdėjo 
leidžiant E.Gudavičiaus “Lietuvos Istorija” pirmąjį 
tomą.

Lietuvos Prezidentūroje v.s.fil.P.Molį sveikina Nekalto 
Prasidėjimo Seserų vienuolijos vyriausioji, s. seselė Igne 
Marijošiūtė ir Prezidento patarėjas Remigijus Gaška.

R.Žukaitienės nuotr.

Gž veiklą skautų organizacijoje v.s.fil. 
Vytautas Mikūnas yra apdovanotas visais Skautų 
organizacijos ordinais. Gž visuomeninę veiklą 
Lietuvoje yra išrinktas į Vydūno Draugiją. Taipogi, jis 
yra Norvegų-Lietuvių draugijos ir Korp! Vytis garbės 

narys. LDK Gedimino ordinas, tai
tėvynės pripažinimas ir dovana savo 
sūnui neseniai atšventusiam savo 80-ąjį 
gimtadienį. Sveikiname brolį Vytautą 
Mikūną!

s.fil. Ritonė Rudaitienė

v.s.fil. Vytautui Mikūnui Gedimino ordino 
įteikimo iškilmėse fil.: Rimantas Griškelis, 
Ritonė Rudaitienė, L.R.prezidentas Valdas 
Adamkus, Jūratė Variakojienė, Vytautas 
Mikūnas ir Šarūnas Rimas.

Nuotr. atsiuntė
R.Rudaitienė
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VALIO NEW YORK’CH!!!
NAUJA KARTA -

2002 m. birželio 8 d. Maspeth “Atsimainymo” 
R.K. bažnyčios salėje įvyko skautų veiklos atgaivin
imo sueiga.

Sesės veikia “Birutės” , o broliai - “Šarūno” 
draugovėje. Šiam vienetui vadovauja vyr.sk. 
Audronė Razgienė, vyr.sk. Nida Angeliadis ir s.v. 
Tomas Lora.

Sueigą pradėjo kun. V.Volertas su malda. 
Sueigoje dalyvavo 22 sesės ir broliai, jų tėveliai ir 
svečiai.

Paukštytės įžodį davė Antanina Belzer ir 
Emmalina Gliškaitė. Vilkiukų - Matas Angeliadis, 
Alis Dičpinigaitis ir Matas Šližys. įžodį pravedė v.s. 
Ramutė Česnavičienė, vėliavininke - s. Irena 
Vilgalienė.

Naujai į vilkiukų ir paukštyčių gretas įstojo 
Niką Norvilaitė, Vainius Glinskį, Linas Razgaitis ir 
Rytis Sidabras.

Brolių vadovas s.v. Tomas Lora į skautų gre

s.v. Tomas Lora skaito įsakymus

tas priėmė kandidatus Dovilą Bukauską, Tomą 
Dičpinigaitį, Simą Glinskį, Gintą Norvilą, Gediminą 
Pliurą, Andrių Valiūną, Kasparą Vilimą ir Jurgį 
Savaiko. Jiems buvo įteikta uniformai trispalvės, 
virvelės ir LS Brolijos skydelis.

“Neringos”/”Tauro” vietininkija sumokės šių 
metų LSS nario mokestį visiems vietininkijos skau
tams,-ėms.

Sveikiname paukštytes ir vilkiukus davusius 
įžodį ir naujai įstojusius į skautus.

iškilmingoji sueigos dalis buvo baigta 
giesme “Ateina naktis”. Vadovai kvietė visus prie 
vaišių stalo, kurį paruošė vyr. skaučių židiniečių 
“Vilijos” būrelio sesės. Ačiū joms!

Naujai atgijusiam skautų vienetui linkime 
sėkmingų ir darbingų metų!

2002 m. birželio 23d. šeši skautai su 
vadovais s.v.Tomu Lora ir Nida Angeliadis dalyvavo 
iškyloje į Harriman Park, NY. Čia jie atliko daug 
įvairių uždavinių ir linksmai gamtoje praleido laiką.

Sesė Lilė
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ROMUVAI - 40!
“ŠIAURĖS ŽVAIGŽDYNO” STOVYKLA

Prityrusios skautės išsirikiavusios 
vėliavos nuleidimui.

Irenos Meiklejohn nuotr.

2002 m. rugpjūčio 10 d. stovykla jau įpusėjus. 
Minime Romuvos stovyklavietės 40-ies metų 
sukaktį.

Vakarop vadovai su stovyklos komendantu 
s.fil. A. Simonavičium ruošiasi pradėti šventę. 
Atvyko labai laukiama LSS Tarybos Pirmininkė 
v.s.B.Banaitienė su vyru ir daugiau svečių iš 
Toronto.

7-tą vai. vakaro svečiai ir stovyklautojai 
užpildė vėliavų aikštę ir susėdo medžių pavėsyje. 
Romuvos sukakties proga, pirmoji visus pasveikino 
sąjungos vyriausioji - v.s.B.Banaitienė. Raštu sveiki
no LSB Vyr. Skautininkas v.s.R.Otto, LSS Vyr. 
Skautininke v.s.R.Penčylienė ir jos pavaduotoja, 
Kanados rajono Vadė v.s.fil.R.Žilinskienė, Romuvos 
komiteto pirm. j.s. R.Sriubiškis ir Romuvos suradė- 
jas ir užpirkėjas v.s.F.Mockus. Visus sveikinimus 
perskaitė A.Simonavičius.

Po garsių šūkių, B.Banaitienei,
A.Saulaičių! SJ ir R.Sriubiškiui buvo 
įteiktos iš Romuvos akmenų sukurtos 
dovanėlės, o skautai vyčiai į aikštę įnešė 
didžiulį 40-to jubiliejaus pyragą.

Po sveikinimų, draugovės riki
avosi gražiai Lietuvos istorinėmis vėli
avomis (v.s.A.Saulaičio SJ atvežtomis) 
išpuoštoje vėliavų aikštėje. Malda ir 
raportai. Komendante s.A.Puzerytė 
raportavo Tarybos Pirmininkei 
v.s.B.Banaitienei, kad Romuvos 40-to 
jubiliejaus šventei išrikiuoti 195 stovyk- 
lautojai-jos. Į Pirmininkės “Budėki”, visu 
garsu buvo sušukta “Vis budžiu!” Sekė

paukštyčių ir skaučių įžodžiai. Skautai vyčiai, vyr. 
skautės ir akademikai skautai savo įžodžius turėjo 
kitu laiku. Skambant Lietuvos himnui, nuleidžiamos 
vėliavos ir žygiuojame į jūros skautų pastovyklę jų 
įžodžiui, kuris buvo gražiai pravestas.

Prieš prasidedant laužui visi dar pasivaišino 
40-io pyragu, kuris buvo tikrai labai skanus.
Laužavietė buvo užpildyta taip kaip ir pirmoji prieš 
40 metų. Buvo vien malonumas džiaugtis jau 
trečios, ketvirtos kartos skautišku jaunimu dalyvau
jančiu programoje. Baigiant laužą ir sustojus j ratą, 
labai gražią maldą sukalbėjo A.Saulaitis SJ. Po 
tradicinės “Ateina naktis”, skautai vyčiai ir vyr. 
skautės sugiedojo dar savo tradicines ir tada ėjome

Romuvos 40-čio šv.Mišias atnašavo v.s.Iii.Antanas Saulaitis SJ. 
Sėdi v.s.Danutė Keršienė ir s.Kastytis Batūra.

R.Otto nuotr.

11



10 LAPKRITIS-GRUODIS 2002

Atnešamas jubiliejinis tortas, kurio gavo paragauti visi stovyk
lautojai ir svečiai. Irenos Meiklejohn nuotr.

į salę žiūrėti s. K.Batūros rodomų 
Romuvos istorinių ir 
kun.A.Saulaičio - Pietų Amerikos 
raj. veiklos nuotraukų. Po ilgos 
dienos, vieni ėjo poilsiui, o vyr. 
skautės iškeliavo budėjimui.

Antroji šventės diena, 
rugpjūčio 11-oji - sekmadienis. 
Rytas nepaprastai gražus. “Lapės” 
ežero paviršius apsidengęs 
dangiško grožio rūku. Vyr. skautės 
kandidatės grįžta stovyklon su 
daina, pasipuošusios vyr. skaučių 
mėlynais kaklaraiščiais!

Greitai ir švilpukas 
“Stovykla, kelk!” Atgyja visa 
stovykla - mankšta, prausimasis, 
vėliavų pakėlimas, pusryčiai, o po 
jų - pastovyklių patikrinimas. Baudų nebuvo.

Skautai vyčiai laužavietėje pastatė altorių. 
Šv. Mišių metu mes visi su vadovu v.s.fil. Antanu 
Saulaičių SJ, dabartiniu Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
Provincijolu, prašėme Dievulį palaimos 40-tį 
švenčiančiai “Romuvos” stovyklavietei, o jos 
stovyklautojams ir vadovams - darbščios vienybės. 
Mišių skaitiniai ir patarnavimai buvo gerai paruošti, 
giesmėms, akordeono muzikai pritariant, vadovavo 
skautai iš Hamiltono. Pamaldos baigiamos viltimi, 
kad jaunieji ir toliau žengs tvirtu, jų tėvelių pradėtu, 
žingsniu Dievo, Tėvynės ir Artimo meilėje.

Po pietų daugelis svečių atsisveikino su 
Romuvos vadovais ir išvažiavo namo. Pati stovykla 
su gera vadovybe dar tęsis iki rugpjūčio 18 dienos. 
Joje darbuosis ir stovyklavietės komiteto 
pirmininkas j.s. R.Sriubiškis.

F.M.
Mūsų mylimas LSB VS v.s.Romas Otto ėjo stovyklos iškylų ir 
pionerijos programų vedėjo pareigas.

Šv.Mišiose vadovai - Kanados raj. 
Atstovė v.s.fil.Jūratė Neimanienė, 
LSS VSP v.s. Dalia Trakienė, 
Toronto "Šatrijos" t. t-kė ir sukak
tuvinės stovyklos viršininkė 
ps.Rūla Baltaduonytė-Lemon ir 
Toronto "Rambyno" t. t-kas 
s.Marius Rusinas.

R.Otto nuotr.
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MES VISI “ŠIAURĖS ŽVAIGŽDYNE”
Smagios paukštyčių dienos Romuvoje

Šią vasarą savaitė stovyklos Romuvoje mūsų 
paukštytėms buvo labai smagi. Kaikurioms vyres
nėms sesėms ta savaitė buvo pirma proga atlikti 
vadovių pareigas, o kelioms paukštytėms - pirmas 
kartas stovykloje.

Geroje nuotaikoje - viskas sekėsi atlikti. Kartu 
dainavome, žygiavome, sportavome ir dalyvavom 
stovyklos renginiuose - sporto ir šeimos dienose, bei 
lavinomės skautiškuose darbuose. Iškylavome 
“Buck Lake”. Ten kartu su broliais vyčiais užkūrėm 
laužą ir pasigaminom pietus. Daug maudėmės ir 
plaukiojom.

Grįžusios į Torontą, dar ilgai minėsime stovyklos 
dienas.

Vyr.sk.sl.Arįja Batūraitė
Paukštytės iškylai jau pasiruošusios.

Gerai mazgus rišti mus išmokė brolis Romas Otto.

Vilkiukai išnaudojo kiekvieną minutę

Labai linksma buvo Romuvoj šią vasarą. 
Visą savaitę buvo gražus oras ir vilkiukai išnaudojo 
kiekvieną minutę: darė rankdarbius, sportavo, 
dainavo, plaukė ir išdykavo. Vilkiukams vadovavo 
daug vadovų - broliai: Linas P., Linas G., Viktoras, 
Ron, Gailius, Meno ir sesė Asta.

Rankdarbių metu vilkiukai darė inkilus iš 
medžio ir naudojo vinis ir plaktukus. Ta dalis 
vadovams nebuvo labai smagi, nes plaktukai kartais 
pataikydavo ne j vinį, o į vadovo pirštus... Kai inkilus 
gerai nušlifavo, juos gražiai išdažė įvairiomis 
spalvomis. Taip pat gamino ir mažus medinius 
burlaivius, o iš muilo drožinėjo “mėnulius”, “saules”, 
“žvaigždes” ir kt. Sporto metu žaidėm krepšinį, fut
bolą ir kvadratą bei plaukėm baidarėmis.

Ypatinga programos diena Romuvoje - 
iškyla į salą “Lapės” ežere. Iš ryto išplaukė 
baidarėmis; buvo ilgas kelias. Šiai iškylai prie 
vadovų dar prisijungė prit. skautai Aras Petrauskas, 
Aras Ruslys, Darius Saplys ir Lukas Turczyn. 
Pamatę salą vilkiukai tuoj pradėjo greičiau irkluoti, 
paskui šokinėjo nuo didelių akmenų į vandenį ir 
žuvavo. Pietums prie laužo visi kepėsi dešreles, 
valgė makaronus ir obuolius. Po pietų kartu atvykę 
broliai "pritsai” - prityrę skautai mokė vilkiukus 
dainuoti. Prieš grįžtant j Romuvą dar žaidėm ir tada 
sutvarkėm stovyklavietę, nes Vilkiukas ar Skautas

13
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Vilkiukai ir vadovai: j.b.Paulius Stauskas, ps.Asta Šimkienė, 
s.v.Viktoras Šimkus, prit. sk. Linas Raškauskas, ps. Gailius 
Senkevičius, s. v. Linas Grybas.

R.Otto nuotr. 

stovyklavietę palieka švaresnę negu rado. 
Romuvoje, prie draugovės laužo vakare, visi daina
vo naujai išmoktas dainas.

Daug dalykų išmoko vilkiukai šioj stovykloj. 
Astronomijos pratimuose prit.sk. Justinas Tarvydas 
mokė apie žvaigždes, mėnulį, planetas, o pirmos 
pagelbos užsiėmimuose ruošėsi kaip gelbėti brolius 
skautus, seses skautes.

Vilkiukai rikiuojasi vėliavų nuleidimui. Ir vilkiukams, ir vadovams buvo labai smagi 
savaitė ir tikimės tokios pat sekančiais 
metais Romuvoje.

Prit.sk. Linas Paškauskas

Miegojom po baidarėmis!

Kai tik atvažiavom į skaučių pas- 
tovyklę, tuoj pasistatėm palapines, o 
antradienį ėjom j ūkio pievą statyti lap
ines. Su tėvu Saulaičių vaikščiojom miške 
ir mokėmės apie visokius augalus - kuriu
os galima valgyti, iš kurių virti arbatą? 
Vakarienei pačios kepėmės dešreles. Tą

14
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patį vakarą buvo stovyklos naktinis žaidimas. Buvo 
smagu!! Vėliau tėvas Saulaitis mus mokė stebėti ir 
atpažinti žvaigždes.

Viduriniame savaitgalyje šventėm Romuvos 
40-tąjį gimtadieni. Tai progai iškepėm ir papuošėm 
pyragą.

Antrą savaitę draugovė iškylavo Algonquin 
parke. Buvo labai vėjuota, o naktį pradėjo lyti. 
Sušlapo miegmaišiai, pasidarė labai šalta. Tada bro
liai pastatė pastogę ir miegojom po baidarėmis! 
Grįžtant į stovyklą, priešais pūtė toks smarkus vėjas, 
kad vos galėjome irkluoti. Atplaukė motorlaivis ir 
pagelbėjo mums grįžti.

Sekanti diena buvo skirta sportui, o 
paskutinį vakarą - laužas. Romuvoj buvo labai 
smagu, negalim sulaukti sekančios stovyklos!

Vyr.sk.si.Vaida Simonavičiūtė 
(Nuotraukas iškyloje darė brolis Romas Otto.)

v.s.kun.A.Saulaitis aiškina kuriuos augalus galima valgyti, kuri
uos - ne.

Daiva Paznekaitė ir Aurelija Saplytė surado gėlytę arbatai...

Sraunioj upėj netoli Romuvos.

Bokštą riša Justinas Žukauskas

15



14 LAPKRITIS-GRUODIS 2002

Iškyloje Algonquin parke ir lietus, ir vėjas, ir linksma!
Rimtai iškylą planuoja D.Paznekas, D.Šarūnas, A.Bražukas, 
T.Kvakowski, S.Krikščiūnas ir A. Paznekas.

Kaip tikroje šeimoje

Prityrusios skautės Romuvoje labai smagiai 
draugavo. Iškylavome, stovyklavome, mokėmės ir 
bendravome kaip tikroje šeimoje. Pirmą savaitę 
iškylavome baidarėmis Algonquin parke. Po dviejų 
dienų grįžome išvargusios, per daug nudegusios ir 
purvinos, bet labai linksmos.

Antrą savaitę jūrų skautas, brolis Paulius 
Stauskas mokė mus buriuoti. Jo pastangų dėka, 
dauguma prityrusių skaučių dabar yra burlaivių spe
cialistės.

Grįžusios iš stovyklos ir pradėjusios naujus 
skautavimo metus, ruošiamės aktyviai ir su 
šypsenomis dalyvauti visose sueigose, bet... 
Romuvos jau pasiilgom.

Pietus iškyloje gamina 
D.Kuraitė, E.Saplytė, 

R.Janušonytė ir vadovė 
A.Radžiūnaitė.

Ramunė Janušonytė

Brolis Saulaitis aiškina prit. 
skautėms apie Lietuvos istorines 
vėliavas. Šios 
v.s.kun.A.Saulaičio atvežtos 
vėliavos sudaro dalį brangaus 
"Romuvos" stovyklavietės turto.
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Nuo Toronto iki Romuvos - prityrusių skautų 
4-rių dienų, 250 km. kelionė.

Toronto-Romuva kelyje E.Panavas, G.Steer, D.Puzeris, P.Kriščiūnas ir 
A. Wasowicz.

Sesės '-Ilona Tarvydienė, Nyka Aukštuolytė iškyloje 
ateina, sesė julija Valiulytė - nueina.

Poilsiui prit. skautai sustojo pas C.javus Vasagoje.
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Jūros skautų 
programoje 
prisiminti pirmieji...

Sekmadienio ryte dauguma skautų pakavosi 
ir lėtai pradėjo kelionę namo. Sunku palikti 
Romuvos gražius miškus, bet kitais metais mes ir 
vėl grįšime.

j.b.Dainius Šileika

2002m. “Šiaurės Žvaigždyno” stovykla 
Romuvoje buvo ypač įspūdinga. “Herkaus Montės” 
įgulos jūrų skautai, po iškylos Algonquin parke, 
atvyko į stovyklą, kur jūrų budžiai ir vadovai jau 
buvo įrengę jiems pastovyklę.

Pirmadienį penki jūrų skautai ruošėsi antra
dienio ryto iškylai, kurioje žadėjo bandyti įsigyti 
“Miško skauto” specialybę. Iš ryto jie praktikavosi, 
kaip uždegti beržo žievę su titnagu, kaip išaštrinti jų 
peilius ir kirviukus, o popietė buvo praleista pirmos 
pagelbos užsiėmimuose.

Antradienio rytą jie iškeliavo į mišką, pasi
imdami su savim tik du svarus miltų ir svarą riebalų. 
Nužygiavę j paskirtą vietą, tuoj vieni kūrė laužą, kiti 
statė lapinę, o vienas brolis ruošėsi kepti blynus. 
Sekančią dieną blynų tešlai pagerinti jie pasirinko 
uogų ir kitokių prieskonių, kad būtų skaniau. Bandė 
ir žuvies pagauti. Po dviejų dienų, ketvirtadienio rytą 
jūrų skautai grįžo stovyklon truputį pavargę, bet vis 

juru skautai savo pastovyklėje. A.Birgiolas, J.Birgiolas, D.Šilei
ka, S.Kulikauskas, G.Šileika, R.Kulikauskas, A.Kulikauskaitė, 
M.Gorys ir P.Sergautis.

dėl to gerai atlikę nelengvą 
uždavinį.

Paskutines stovyklos 
dienas praleidome prie van
dens. Daug buriavom ir 
plaukėm. Penktadienį buvo 
sporto dieną, taip pat 
ruošėmės šokiams, kurie jau 
antri metai vyksta jūrų skautų 
“laivyne” (boat house). Po 
nuostabių šokių, visi anksti 
krito j lovas ir kietai miegojo; 
norėjo būti žvalūs didžiajam 
savaitgaliui.

Šeštadienis buvo ypač 
užimtas. Į Romuvą suvažiavo 
daug svečių. Seniai bematėm 
tiek žmonių vėliavų nuleidime. 
Po iškilmių vėliavų aikštėje, 
visi žygiavo prie vandens jūrų 
skautų programai. Prisiminėm 
pirmuosius jūrų skautus ir 
žuvusiųjų pagerbimui buvo iš 
baidarės nuleistas vainikas į

Jurų skautai ruošiasi vėliavų nuleidimui. D.Lelis, A.Punkris, D.Šileika, G.Šileika, 
P.Sergautis. J.Birgiolas, M.Gorys, A.Birgiolas, S.Kulikauskas ir J.Gorys.

ežerą.
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v.s.kun.Antanas Saul a it is pašnekesio metu susimastymo 
sueigoje.

R.Otto nuotr.

Džiaugsmingai atlikom musų 
pareigas

Pirmąją stovyklos savaitę 
Romuvoje keturiolika sesių - vyreniųjų 
skaučių kandidačių ir gintarių kandidačių 
draugovėje labai rimtai dirbo. Stengėmės 
užsidirbti mūsų šlipsus! Buvom labai 
dėkingos tėvui Saulaičiui už vadovavimą 
mūsų susimąstymo sueigai Algonquin 
parke. Smagu buvo turėti progą dirbti su 
Audra Puzeryte-Viskantiene iš kurios 
pajutome tikrą vyresniosios skautės 
gyvenimo reikšmę. Duoti vyresniosios 
skautės įžodį buvo nepaprastai jausmingas svajonių 
išsipildymo momentas.

Antrą savaitę mes džiaugsmingai atlikome 
mūsų pareigas. Mūsų draugystės sustiprėjo ir buvo 
labai smagu!

Vyr.sk.Livija Jonaitytė 
ir vyr.sk.Viktorija Petrauskaitė

Vyr. skautės kandidatės Vilija Yčaitė, Audra Rusinaitė, Gabrielė 
Nekrašiūlė ir Aleksandra Valaitytė valo prausyklas.
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Akademikų diena Romuvoje
Akademikų diena “Romuvos” 

stovyklavietėje įvyko “Šiaurės Žvaigždyno” 
stovyklos metu 2002 m. rugpjūčio 10 d.

Nauji, pasižadėjimus davę broliai ir 
sesės: s.v.senj.Darius Sonda, s.v.senj.Andrius 
Rusinas, vyr.sk.t.n.Aleksa Moss ir
vyr.sk.t.n.Remy Vanagaitė.

Visi keturi sėkmingai pristatė temas ir 
atsakė klausimus. Labai didžiuojuos jų 
atsiekimu.

Jei norite matyti pilną Romuvos 40-čio 
stovyklos tinklapį, tai aplankykite www.toron- 
toskautai.com

senj.Rimas Pečiulis

LAPKRITIS-GRUODIS 2002

Romuvos 40 m. sukakčiai pyragą projektuoja vyr.sk.kandidatės Teresė 
Saplytė ir Vilija Pečiulytė. Stovi - Teresė Corienė.

ROMUVA, ROMUVA...

1962 m. gegužės mėn. stovyklavietė jau mūsų 
Su džiaugsmu - Vis Budžiu! Feliksas Mockus.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Švenčiant “Romuvos” stovyklavietės 40 
metų sukaktį, prisimenam tuos pirmuosius ir 
nelengvus į ją žingsnius. Su “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntų vadovais bei darbingu tėvų komitetu, 
prisidedant Hamiltono, St. Catharines, Niagara Falls 
ir London vienetų vadovams, visi dirbome mūsų jau
nimo geresniam rytojui.

1960 m. pradėtas stovyklavietės ieškojimas. 
Tuometinis “Rambyno” tunto tuntininkas 
v.s.Vytautas Skrinskas paskyrė mane - savo 
pavaduotoją surasti tinkamą vietą. Buvo sunkus 
darbas. Teko apžiūrėti vienuolika vietų, bet jų teri
torijose nebuvo ežero, tik upeliai.

1962 m. balandžio 3 d. rėmėjas J.Merkelis 
pasakė, kad Hautsvilės apylinkėj žvejodamas, 
matęs pardavimui sklypą ant ežero kranto. 
Suorganizavau kelionę vietai apžiūrėti. Balandžio 7 
d. važiavom J.Merkelis, V.Rušas, G. Stanionis ir 
F.Mockus. Nuo Hautsvilės buvo labai prastas kelias, 
bet laimingai pasiekėm ir vietovę suradom. Vieta 
man labai patiko, tai sekantį sekmadienį 
nuvažiavom su tuntininku V. Skrinsku. Tik įvažiavus, 
ta žemė patiko ir jam. Nutarėm pirkti. Paskambinau 
agentui ir jis pasakė, kad žemės kaina 6500 dol. 
Nors ir pati geriausia iš visų matytų vietų, bet mes
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tiek pinigų neturim. Imu derėtis, (moku 200 dol. ir po 
kelių pasiūlymų sutariam, kad duosiu 4000 grynais. 
Tuoj skambinu tuntininkui, kad jau turime 
stovyklavietę. V.s.V.Skrinskas labai nudžiugo, tuoj 
susirišo su Paramos bankelio vedėju ir, s. Leonui 
Kalinauskui pažėruojant, gavo reikiamą sumą. 
Stovyklavietė mūsų!

Prasidėjo didieji darbai. Suorganizuotas 
stovyklos statyboms vajaus komitetas: pirmininkas 
s.dr.J. Yčas, sekretorė s. l.Meiklejohn, iždininkas s. 
V.Sendžikas. s.Ged. Stanionis išrinktas tėvų komite
to pirmininku. Jis ir jo šeima stovyklavietę statant 
labai daug dirbo.

1962 m. liepos 3 d. išdalinti stovyklavietės 
fondo lapai, o rudenį tuntininko pakviestas architek
tas dr.A.Kulpavičius suplanavo stovyklavietę ir didįjį 
pastatą su virtuve.

Prašvitus 1963 m. pavasariui, pradėti lieti 
pamatai ir grindys. Dirbo G. Stanionis, K.Tuba, 
F.Mockus, B.Saplys, J.Dambaras, L.Kalinauskas, 
A.Vasiliauskas, V.Rušas, Paukštys, J.Adomavičius. 
Pastatą, prižiūrint inž. s.P.Čeponiui, iki liepos galo 
baigė statyti rangovas ps.P.Regina.

1963 m. liepos 27 - rugpjūčio 11 d. vyko 
“Romuvos” atidarymas. Buvo nepaprasta šventė. 
Stovyklavo 330 skautų,-ių, suvažiavo tėvai ir dau
gybė svečių - Lietuvos Gen. Konsulas J.Zmuidzinas, 
Seserijos VS v.s.O Zailskienė, Brolijos VSP 
v.s.B.Juodelis, visi komitetų pirmininkai, parapijų 
kunigai, stovyklavietės Krikšto tėvai. Jie visi 
pasirašė dokumentą ir įmūrijo į stovyklavietėj pas
tatytą paminklą. Vienintelis liūdesys tuo metu buvo 
tas, kad Tėvynė Lietuva buvo žiaurioj komunistų 
vergijoj. Ją mums atstojo “Romuva” - mūsų mažoji 
Lietuva, auklėjimo mokykla.

Po stovyklavietės atidarymo darbai nesusto
jo. Dar nebuvo elektros, tinkamų prausyklų ir kitų 
įrengimų. Pirmajai stovyklai mecenatas 
R.Geležiūnas dovanojo virtuvės indus, elektrai įvesti 
reikmenis, o vėliau įrengė krepšinio aikštę, kuri ir 
dabar tebėra gerame stovyje. Inžinierių P.Gvildžio, 
P.Ceponio, G.Šerno ir Kvedaro dėka stovyklavietėje 
įvesta elektra, vanduo, pastatytos prausyklos ir kt., 
prie darbo prisidedant skautų,-ių tėvams ir rėmė
jams. Stovyklavietės vajaus fondo pirm. S.dr. 
J.Yčas su savo bendradarbiais nuostabiai organiza
vo parengimus ir rinko aukas mokėti skoloms. Šešis 
namelius mažųjų stovyklavimui pastatė tėvų 
komitetas su St. Catharines, Hamiltono, Toronto 
parapijų klebonų parama.

Pirmuosius 25-is metus nuo- 1962 m. 
“Romuvos” stovyklavietės valdybos ir komiteto 
pirmininkais buvo: s.l.Meiklejohn, v.s.K.Batūra, 
V.s.V.Skrinskas, K.Rusinas, s.S.Kuzmas, 

s.G.Stanionis, s.A.Vasiliauskas, B.Saplys, Grybas, 
j.s. Keturakis, j.s. R.Sriubiškis. Atšventus 25 metų 
sukaktį, pirmininkavo v.s.A.Baltakienė, v.s.K.Batūra 
ir dabartinis pirmininkas j.s. Rimas Sriubiškis su 
iždininku V.Paškum. Sekretorėmis buvo 
J.Empakerienė, s.l.Meiklejohn, G.Kuzmienė. 
Iždininkai - v.s.V.Sendžikas, s.A.Vasiliauskas, 
v.s.A.Senkus.

Per 40 metų “Romuvos” veikloje nuoširdžiai 
darbavosi 140 tėvų, rėmėjų, iš kurių jau virš penkios 
dešimtys atsisveikino “Romuvą” ir mus... Jie iškeli
avo amžinybėn.

“Romuvą” dabar išlaiko jau trečioji karta, 
tėvų pradėtą darbą su visomis tradicijomis 
pasiruošusi tęsti ir perduoti sekančiai kartai. 
Straipsnio apimty negaliu suminėti visus dirbusius 
mūsų “Romuvoje”, bet tariu visiems nuoširdų ačiū.

v.s.Feliksas Mockus

Trijų kartų šeimos Romuvoje

Ps.Gyčio Šerno (vieno iš “Romuvos” statytojų, 
inžinierių) šeima: paukštytė Daina Šimkutė, “Šatri
jos” tunte nuo 1999 m., ps.Asta Šimkienė įstojusi į 
LSS Toronte 1969 m., ps.Gytis Šernas, skautas nuo 
1939 m. Palangoje ir vilkiukas Vytas Šimkus, 
“Rambyno” tunte nuo 1999 m.
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“Romuvos” stovyklos statybai vajaus komiteto 
sekretorės s.Irenos Meiklejohn šeima:

Sesė Irena, Nikolas Stauskas, Petras Stauskas, 
j.b.Paulius Stauskas ir vyr.sk.Rūta Meiklejohn- 
Stauskienė.

Trijų kartų broliai Senkevičiai, susitikę 
“Romuvos” 40-mečio stovykloje š.m. rugpjūčio 11 
d. Iš k.: vaikaitis prit.sk.Darius Saplys, tryliką metų 
“Skautų Aidą” Toronte redagavęs v.s.Česlovas 
Senkevičius, ps.Gailius Senkevičius-Senkus; prieky
je vilkiukas Tomas Senkevičius-Senkus.

ROMGVĄ prisimenant...

40 metų!
Rodos, tik vakar su dideliu entuziazmu įsigijom 

savo stovyklavietę.
Pakrikštijom ją ROMUVOS vardu...
Rodos, tik vakar važiavom ją tvarkyti - paruošti 

pirmąja! stovyklai.
Važiavom dainuodami, kurdami kupletus...

“Kur lygūs laukai
Ten Mus kokos miškai,
Ten skautai stovyklą nupirko.
Galanda kirvius ir pjūklus aštrius,
Sukrovę gurguolėmis traukia...
Nuo Toronto šalies,
Kaip sparnai debesies,
Pilni džiaugsmo, vilties,
Kad visi Jiems padės -
Galvojo Jie kalnus nuversti..."

Ir nuvažiavo... ir pamatė... ir baisu pasidarė...
Ir prasidėjo darbai. Iš visų pusių eina įvairios 
raudos -

“Oi, kelme, kelme, kelmeli mano,

Kas Ju, nerauna - nieko neišmano.
Išroviau vieną - du šalia išdygo, 
Kelmu begalybė įvarys man ligą...”

Pirmiausia išdygo pagrindinis pastatas. Jau 
bus kur pasislėpti nuo lietaus. Po kelių metų išaugo 
ir vietovių pastatyti nameliai jauniausiems stovyk
lautojams, dar po kelių - ant “Lapės” ežero kranto 
laivams laikyti garažas ir entuziastų suregzta elegan
tiška pirtelė.

Stovykla augo ne tik savo pastatais, bet ir 
stovyklautojų išgyvenimais. O jų tiek daug - 
nesurašysi!

Prisimenu, į pirmą stovyklą vežėme geriamą 
vandenį bačkomis, vandentiekis dėl kažkokių 
priežaščių “užspringo”. Stovyklautojų buvo apie 
300. Ir dabar dar stebimės, kad niekas nesusirgo. 
Prisimenu ir mūsų pirmąjį virėją, kurio aistra buvo 
kepti pajus... Ir prikepk tu man pajų 300 alkanų 
burnų! Tad ir kepė dienomis ir naktimis. Po trijų 
dienų jam užteko - išdūmė atgal į Torontą, o skautai 
grįžo prie savo tradicinių priešpiečių - dešrelių su 
garstyčiomis.

Jeigu medžiai galėtų kalbėti - kiek jie
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papasakotų!
Ir apie vakarinius laužus, kuriuos vyčiai sukrau

davo kuo aukščiausius, kad jų žiežirbos siektų 
pačias žvaigždes. Prie jo buvo skaitomos dienos 
aktualijos, s. Stepas pačirpindavo smuikeliu, jaunieji 
“pavaidindavo” kartais kvailas, o kartais ir ne taip 
kvailas istorijėles, tėvas Kulbis būtinai pravesdavo 
labai visų mėgiamą “Alluette”... ir skambėdavo 
šūkiai bei dainos, kol didelė geltona mėnulio pilnatis 
iškildavo iš “Lapės” ežero ir ištiesdavo savo taką ant 
vandens...

Ir apie vyr. skaučių ir skautų vyčių įžodžius, 
o daugiausia, turbūt, apie naktinius žaidimus, kurių 
labai laukdavo ypač jauniausieji. Būdavo, išvedi dvi 
grupes. Viena paslepia vėliavą ir ją saugo, kiti bando 
prisėlinti ir ją pavogti... Mes, keli vyresnieji susėdam 
ir laukiam veiksmo. O veiksmas sustoja maždaug už 
10 žingsnių nuo mūsų - toliau “baisu”. Puolamieji 
nekantrauja - ūkteli, bet puolantieji - nei iš vietos! 
Neiškentus prieini, parodai vėliavos kryptį. 
Nepadeda!. Tada kartu su jais “bandai” prisėlinti prie 
vėliavos. Patį veiksmą palieki jiems - pasistumdo, 
parėkauja, laimingai suranda vėliavą ir patenkinti 
visi grįžtam į stovyklą, o kitą rytą “didvyriški” 
pasakojimai nenutrūksta iki pat laužo.

Nepamirštami ir vyr. skaučių kandidačių 
išvedimai iš stovyklos ribų, kur jos pasistato lapinę, 
išsiverda valgyti ir praleidžia visą parą apmąsty
damos įžodžio prasmę. Palieki ir aplankai tik 
pavakary, kartais pataikai pietums ir tave pavaišina 
ne tik žarijose iškepta bulve, bet ir ežere pagauta 
žuvyte ir pačių surinktom pievose žemuogėm. Tikra 
puota! Palieki nakčiai vienas ir neramu, tad apie 2 
vai. ryto ir vėl brendi per rasotas pievas, kartais 
pagąsdinama pelėdos ūkavimo arba praliuoksinčio 
zuikelio, pasižiūrėti ar meškos nesudrąskė... Viskas 
ramu, visos miega, net ir budinčioji, bet... kirvis 
šalia. Grįžti iki kelių šlapia nuo rasos, bet ramia širdi
mi. Tau patikėtos - saugios. O kitą naktį - įžodis.

Buvo stovykloje ir kurijozų. Nepamirštamas 
vakaras, kai dingo vienos vadovės šešiametis 
sūnelis Aras. Miškas skambėjo nuo “Arai...Arai!...” 
Šauksmai galėjo ir mirusį prikelti. Tuo tarpu pats 
Aras, palapinėje užkritęs už lovelės, saldžiausiai 
miegojo.

Mes, vyresnieji, budėdavome naktimis. Kai 
stovykloje jau tapdavo visiškai ramu, susirink
davome virtuvėje ir prie kavos puodelio apšnekė- 
davom dienos įvykius, aptardavom kitos dienos 
iškylas. O jeigu mūsų tarpe pasitaikydavo p. 
Kudabienė iš Hamiltono, mes jos išprašydavome lit
eratūros vakaro, arba bent kelių anekdotų.

Vieną naktį nutarėm įkurti naują organizaci
ją - tautišką, patrijotišką jaunimui ir jį suprantanči

am senimui, kurios auklėjimo pagrindai ir struktūra 
būtų panaši į Skautiją ir, kadangi lietuviai mėgsta 
žuvauti, pavadinti ją Žuvija. Šūkis: “Žuvauk! - Vis 
žuvauju!” Obalsis - “Valgyk žuvį iškišęs liežuvį!” 
Tuntininkai - žvejai, draugininkai - paplavokai ir 
skiltininkai - kabliukai. Seserija: Vyr. skautininke - 
torelė, skautininkės - lydekos, vyr. skautės - 
plekšnės, skautės - varlės ir paukštytės - ukleikos. 
Brolija: Vyr. skautininkas - šamas, skautininkai - 
vėžliai, vyčiai - unguriai, skautai - vėžiai ir vilkiukai 
- kilbukai. Specialybės: varlamušiai, sliekagaudžiai 
ir pan. Daug juoko, bet idėja, gaila, neprigijo..

Daug dar galima būtų rašyti ir šie 
“Romuvos” prisiminimai yra tik maža dalelytė pačių 
pirmųjų stovyklų. O juk “Romuvai” jau 40 metų! Bet 
“Romuva” nesensta ir smagu žiūrėti, kad mūsų 
anūkai jau perima mūsų darbus. Lieka tik palinkėti, 
kad ir jų anūkai po 40 metų sudarytų vieningą ratą 
aplink laužą “Romuvoje”, stebėtų žvaigždes, 
mėnulio pilnatį kylančią iš “Lapės” ežero ir susiimtų 
rankomis giesmei “Ateina naktis”.

j.v.s. M.Vasiliauskienė
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IŠLYDĖTI ...
s.Vytautas Kidolis
mirė 2002 m. gegužės 14 d., Rego Park, NY.

Brolis Vytautas sulaukė 81 metų amžiaus, 
paskutinius aštuonis gyvenimo metus labai sunkiai 

kentėjo nuo 
cukraligės.

Gimęs Mo- 
kolų kaime, baigė 
Rygiškių Jono 
gimnaziją Marijam
polėje, kur 1934 
m. įstojo į skautus. 
Humanitarinius 
mokslus studijavo 
Vytauto Didžiojo 
universitete.

Amerikoje su 
šeima gyveno New 
Yorke, kurį laiką 
mokytojavo “Mai
ronio” lituanistinėje 
mokykloje. Pri
klausė skautų 
“Tauro” tuntui, 
kuriame ėjo įvai
rias pareigas, buvo 
skautų ir vilkiukų 
draugovių draug
ininku ir “Tauro” t.

tuntininku. Taip pat ne vienu atveju priklausė 
Atlanto rajono vadijai.

Brolis Vytautas buvo nuolatinis bendradar
bis, bendramintis savo žmonai s.Birutei, kuri jį ištiki
mai slaugė per tuos kančios metus. Jie abu dirbo 
rankdarbius Kaziuko mugėms, abu domėjosi menu, 
abu'gyveno gražių skautiškų dienų prisiminimais. 
Skauto Tėvelio liūdi sūnus Algis, dukros Aldona, 
Rūta, Lina ir Laura.

s.Viktoras Lesniauskas mirė 2002 m. rugpjūčio 23 
d., Hoffman Estates, IL.

Brolis Viktoras 1929-31 m. Raseinių gim
nazijoje vadovavo skautų “V.Putvinskio” draugovei, 
1934 m. pakeltas į skautininko laipsnį. 1935-36 m. 
buvo Klaipėdos t. tuntininku.

Austrijoje gyveno Riede ir ten priklausė 
lietuvių skautų vienetui.

| Argentiną su šeima atvyko 1948 m., o 
1949 m. balandžio 24 d. su sl.V.Namiku įsteigė - 

sukvietė pirmąją naujų imigrantų skautų sueigą 
Avellanedoje, lietuvių “Aušros Vartų” parapijos salė
je. Mišrioj skautų,-ių draugovėje skautavo beveik 
visi išeiviai vaikai ir jaunuoliai, į ją stojo ir 
Argentinoje gimusieji. Buvo surengtos dvi stovyklos 
1950 ir 1951 metais, kurioms vadovavo d-kas bro
lis Lesniauskas.

Į Kanadą emigravo apie 1955 m. ir tuoj 
įsijungė į Lietuvių Skautų Brolijos vadijos darbą 
Toronte; buvo socialinio skyriaus vedėju.

Paskutinė šeimos kelionė buvo Chicagon. 
1960 m. brolis Viktoras vadovavo skautų 
“Lituanicos” tuntui.

s.Viktoras Lesniauskas buvo Skautas, 
Lietuvos kariuomenės karininkas ir filatelistas. 
Augusiems, ar brendusiems “Pirmoje lietuvių skautų 
draugovėje Argentinoje” jaunuoliams jis įdiegė 
nepaprastą skautybės įstatų svarbos supratimą, 
ištikimybės jausmą prarastai Tėvynei, paliko tikro, 
gero Vadovo pavyzdį.

Alė N.

v.s.Vladas Morkūnas
mirė 2002 m. rugsėjo 16 d. Toronte.

Palaidotas Anapilyje. Liko žmona Galina, 
duktė Ramunė Tyndal, duktė vyr.sk.psl. Lina 
Valickienė su vyru s.v. Tadu ir vaikučiais vilkiuku 
Aleksandru ir paukštyte Jazminą.

Knygoje “Lietuviškoji Skautija 1945-1985” 
rašoma: “v.s.VI. Morkūnas, s.J.Matulaitis ir v.s. 
L.Kalinauskas - pirmieji skautiškos veiklos organi
zatoriai rajone ir vėliau - Toronte”.

“Rambyno” skautų tunte, Toronte, brolis 
Vladas ėjo įvairias pareigas, buvo “Mindaugo” d-vės 
draugininku.

Daugelį metų dirbo Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybėje: 1955-1961 m. LSB vadijoje 
buvo socialinio sk. vedėju, 1973-1975 m. - 
Kanados rajono Atstovu, 1976-1978 m. - LSB 
skautų vyčių skyriaus vedėju, VI Tautinėj stovykloj - 
skautų vyčių pastovyklės viršininku, 1994-1996 m. 
- LSS Garbės Teismo nariu.

Apdovanotas Geležinio Vilko ordinu.
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Cleveland

SKAUTININKiq LAUŽAS
Ugnele, liepsnele, pakilki greičiau, 
Šuytėki, žėrėki, suburk mus arčiau. 
Temirga, tevirpa miškai ir laukai 
Šešėliai pašėlę težaidžia linksmai.

2002 m. rugsėjo 6 d. 
penktadienio vakarą Degučių 
sodyboje, Richmond Hts., OH 
buvo užkurtas Cleveland© skau- 
tininkių draugovės laužas. Jame 
dalyvavo bene trys tuzinai sesių, 
dvasios vadas kun. Gediminas 
Kijauskas SJ, su kelių brolių 
priemaiša.

Laužas buvo skirtas 
vasarai užbaigti. Jį pravedė s. 
Virginija Rubinski su s. Vilijos 
Klimienės talka. Aidėjo dainos - 
vienos aidų aidais, kitos tyliau. 
Užvis skambiausia buvo v.s. 
Viliaus Bražėno Tautinės stovyk
los daina “Atgimė Tėvynė”.

Užkąsta suneštinėmis 
vaišėmis bei lauže ant pagaliuko 
pakaitintais “marshmallow” sal
dainiais. Pora valandų prabėgo 
lyg akimirka. Ratu sustojus ir 
rankomis susiėmus aplink ruse
nančias žarijas sugiedotos: 
vakarinė giesmė - “Sutelk mus, 
Viešpatie būrin...” ir tradicinė 
“Ateina naktis”. Bevažiuodami 
namo vieni kitiems linkėjome - 
susitiksime prie laužo ateinanči
ais metais...

Brolis Gerardas

Nuotraukas darė ir “Skautų 
Aidui" atsiuntė u.s.G.Juškėnas

Štai, ir sesė Vilija 
įtraukė mus j skambią 
daina.

Užbaigėm lauža tradicine "Ateina naktis".
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Lemont, IL
Įdomios paskaitos “Sietuvos” draugovėje

Š.m. rugpjūčio mėn. sueigą pradėjo v.s.Sofija 
Jelionienė perskaitydama Juozo Almio Jūragio 
“Gyvybės taurė”. Sueigos programai, kaip ir 
visuomet, vadovavo d-kė v.si.Irena Kirkuvienė.

Po iždininkės v.sl. Stasės Korres pranešimo, kad 
visos draugovės narės (esame virš trisdešimt) 
susimokėjo LSS narės mokestį ir kitų einamųjų 
reikalų, j.v.s Birutė Vindašienė pasitiko ypatingą 
draugovės svečią Juozą Polikaitį ir supažindino su 
dalyvėmis.

J.Polikaičio paskaita buvo labai įdomi. Jis 
kalbėjo apie lietuvių imigrantų “bangas” į JAV, 
pasiremdamas imigracijos įstaigų duomenimis. Šiuo 
metu dažnai girdime naujuosius lietuvius imigrantus 
vadinant “trečiąja banga”, o iš p. Polikaičio išgir
dome apie šešias.

Pirmieji imigrantai, atrodo, buvo 17-ame šimt
metyje Lietuvą palikę protestantai. Vienas iš jų - 
Aleksandras Karolis Kuršius, New Yorke (tuo metu - 
New Amsterdam) apie 1660 m. buvo vadinamas 
sulotyninta pavarde Alexander Carolus Cursius ir 
buvo mokytojas.

Antros bangos imigrantai buvo politiniai 
pabėgėliai. Kai kurie jų net dalyvavo Amerikos 
revoliuciniam kare.

Nedidelė politinių pabėgėlių srovė buvo po 1861 
m. sukilimo.

1868 metais Lietuvoje buvo sausra, maras ir 
badas. Sakoma, kad nuo 1860 iki 1900 metų į JAV 
atvyko iki 250,000 lietuvių.

Penkta “banga” - mes. Antro pasaulinio karo 
metu apie 80 tūkstančių iš Lietuvos pasitraukė į 
vakarus, iš jų apie 30 tūkstančių atvyko į Ameriką.

Šiuo metu naujai atvykusių lietuvių Chicagoje ir 
jos apylinkėse yra apie 30 tūkstančių.

Nuoširdžiai dėkojome p.Polikaičiui už taip 
įdomias žinias. Prieš sueigos pabaigą - “ilgiausių, 
skautiškų metų!” sesei Janinai Mozoliauskienei.

Rugsėjo mėn. sueigą pradėjo sesė v.sl.Liucija 
Krutulienė:

“Mielos Sesės, šiandien, kai visas Pasaulis, o 
ypač Amerika kenčia dėl teroristų... šiandien, kai 
mūsų Bažnyčia yra griaunama iš lauko ir iš vidaus... 
mes kreipiamės su malda į Viešpatį:

Tu pažadinai pranašus.
Šventieji, Tavęs apsupti,
ėjo per amžius veržlūs arba tylūs.
Jie patyrė Diva
ir švietė džiaugsmu, Tavo duotu.

Tu ir šiandien gali dovanoti
pasauliui tokių šviesuolių.
Dovanok mums bent tikėjimą!
Girdinti, veržlų ir kantrų,
sustabdantį nuolatiniame skubėjime,
šviečianti tamsumoje,
padedanti Bažnyčiai sunkumuose,
stiprinanti mūsų viltį
ir skurdžia meile.
O, dovanok mums tikėjimą!
Tada nebūsime tokie silpnadvasiai
ir trokšime Tave patirti,
tada žinosime savo nežinojime,
kad esi mumyse ir dovanoji save,

Jeigu tik leidžiame Tau veikti
taip, kaip Tu nori.

Drutmar Cremer

D-kė sesė Irena ir iždininkė sesė Stasė pranešė, 
kad, pagal praėjusioj sueigoj priimtą nutarimą, 
Ateitininkų namų remontui paaukota 100 dol.

Sesė Birutė Podienė padėkojo už mūsų maldas 
jos ligos metu, Aušrelė Sakalaitė - už gautą kortelę. 
Visos pasidžiaugėm sesei Birutei Vindašienei iš 
“Nerijos” jūrų skaučių stovyklos atsiųstu gražiu 
pasveikinimu ir nuotrauka.

Apie žymiąsias devyniolikto amžiaus lietuves 
moteris labai įdomų pašnekesį mums dovanojoj.ps. 
Danutė Bilaišienė. Tema visas sudomino, kilo daug 
minčių ir pasiūlymų.

Kas GERO Lietuvoje? Sesė draugininke 
paskaitė apie mažą Naujasodžio kaimą. Naujai 
atgimusį, išsivaliusį, dirbantį, planuojantį...

Sesės Kazėnienės perskaitytame gana ilgame 
sąraše “aš supratau...” vienas iš sakinių buvo - “juo 
mažiau turiu laiko, tuo daugiau atlieku.” O sesė 
Nijolė Kaveckienė pasidalino gražia mintimi iš 
bažnyčioje girdėto pamokslo apie sūnelį, kuris 
mamai pateikė sąskaitą už jo atliktus darbus, o 
mamos sąskaitoje jam - nulis...

Pasiruoši žaidimui! Pakyla uždangalas nuo cen
trinio stalo, ten sudėti įvairūs daiktai. Minutė laiko 
įsidėmėti ir viskas. Jaunystėj tiek žaistas Kimo žaidi
mas!!! Tik prisiminti kas ten buvo - jau kiek sunki
au... Buvo labai linksma.

Sesė Galinienė vėl “surikiavo” tris seses, kurios 
sekančiai sueigai atneš užkandžius, o šio mėnesio 
“ilgiausių ir skautiškų metų” giedame sesei 
Kaveckienei ir Svajonei Kerelytei, kuri sueigoje 
negalėjo dalyvauti.

Sesė Alė
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Skautai Lietuvoje
Skautų sąskrydis

2002 m. rugpjūčio 23 - 25 dienomis netoli 
Žemaičių Naumiesčio vyko kasmetinis Lietuvos 
skautijos vadovų sąskrydis. Iš Telšių dalyvavo 8 
skautų vadovai.

Penktadienio vakare vyko iškilmingas 
sąskrydžio atidarymas, kurio metu Lietuvos skauti
jos Tarybos pirmininkė Erika Vaidelienė pasveikino 
visus dalyvius ir palinkėjo smagaus pasibuvimo bei 
gerų darbo rezultatų.

Šeštadienio programa buvo kiek įtempta. 
Buvo kalbama apie įstatų pakeitimus, susijusius su 
LR Civiliniu kodeksu (juridinių teisių klausimas), 
apie jaunimo programą. Lietuvos skautijos pirmijos 
Užsienio reikalų skyriaus vedėjas Saulius Jurevičius 
informavo apie vienetų dalyvavimo galimybes įvair
iuose tarptautiniuose renginiuose, stovyklose, pro
jektų rašymą, vienetų teises ir atsakomybę. 
Mokymų skyriaus vedėja Viktorija Andrejevaitė 
informavo apie LS mokymų sistemą ir strategiją. 
Didžiausią diskusijų bangą sukėlė informacija apie 
2003 metais liepos mėnesį vyksiančią tautinę 
stovyklą. Po pietų darbas grupėse, kurių metu buvo 

diskutuojama apie vadovų pareigas ir teises, apie 
informacijos sklaidą, organizacijos veiklos planav
imą ir strategiją.

Sekmadienį iš ryto vyko šv. Mišios, kurias 
aukojo Lietuvos skautijos dvasios vadovas Antanas 
Gražulis SJ. Po šv. Mišių dar buvo kalbama apie šių 
metų lapkričio 8-10 dienomis vyksiantį eilinį 
Lietuvos skautijos suvažiavimą.

Skautų vadovai po sąskrydžio uždarymo 
namo skirstėsi kupini įspūdžių, naujovių, užbaigę 
vasaros linksmybes ir nusiteikę naujiems darbams, 
renginiams, kurie netrukus prasidės.

Telšiškiai skautai jau pradėjo ruoštis 
rugpjūčio 31 d. prie Germanto vilos vyksiančiam 
tradiciniam vasaros sezono užbaigimui - “Paskutinis 
laužas 2002”, į kurį metų bėgyje vykusių renginių 
įspūdžiais pasidalinti, kartu pasibūti kaip ir kasmet 
yra kviečiami skautai su savo tėveliais.

Jovita Šarpnickytė
Telšių skautų vadovė

Žygis dviračiais “Palendriai 2002”
Šių metų rugpjūčio 20 - 22 dienomis, sep

tyni Telšių skautai, dalyvaudami patyrusių skautų 
projekte “Palendriai 2002”, kurį rėmė Lietuvos skau- 
tija, dviračiais keliavome į Palendrių vienuolyną.

Šį žygį pradėjome ankstų antradienio rytą 
po šv. Mišių. Po dviračių ratais driekėsi apie septyni
asdešimties kilometrų kelias, reikalaujantis daug 
jėgų, bet žadantis nepakartojamų įspūdžių.

Pakeliui link Luokės aplankėme Garbės 
kalnelį, išsimaudėme Virvytėje, pailsėjome Luokėje, 
o papietauti nutarėme ant Šatrijos piliakalnio. 
Pasigėrėję apylinkėmis nuo Šatrijos viršūnės, 
nutarėme piliakalnį “įkainuoti”, išmatuodami jo ilgį 
nuo apačioje esančio stulpelio iki kryžiaus viršuje 
vieno lito vertės monetomis. Ir mums pavyko! Taigi, 
Šatrijos piliakalnio “vertė”, anot skautų, 10 035 Lt.

Papietavę ir kiek pailsėję sėdome ant dvi
račių ir keliavome toliau. Daug įkalnių ir žvyrkelių 
teko įveikti, kol galiausiai pasiekėm galutinį tikslą - 
Palendrių vienuolyną (Kelmės r.) Kadangi jau buvo 
vėlu, mes norėjome tik nusiprausti, pavakarieniauti 

ir išsimiegoti.
Kitą rytą dalyvavome vienuolyno bažnyčioje 

vykusiose šv. Mišiose. Vienuoliai nuoširdžiai priėmė 
visus į savo maldą. Daugelis mūsų ten pirmą kartą 
išgirdo grigališkąjį choralą, kurį giedojo Palendrių šv. 
Benedikto vienuolyno vienuoliai. Tai vienuoliai, 
siekiantys gyventi Dievo artumoje pagal šv. 
Benedikto regulą, vadovaujantis šūkiu “Orą et labo- 
ra” (“Melskis ir dirbk”) ir yra pašaukti išimtinai mal
dos tarnystei. Jų gyvenimas yra kontempliatyvus, o 
vienuolynas - uždaras, klauzūruotas, t.y. pagrindinė 
vienuolyno dalis uždara lankytojams ir vadinama 
“klauzūra”. Norintiems praleisti keletą dienų dvasini
am susikaupimui, yra skirti kambariai vienuolyne ir 
svečių namai.

Ketvirtadienio ryte susikrovę savo mantą, 
papusryčiavę ir atsisveikinę su svetingais vienuoli
ais, patraukėme namų link. Kelias po dviračių ratais 
tiesiog bėgte bėgo, todėl vėlyvą popietę jau buvome 
Telšiuose.

Visi pasidžiaugėme smagia, sėkminga
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kelione, patirtais įspūdžiais, nuotykiais bei naujomis 
pažintimis. Tradiciškai atsisveikinę, išsiskirstėme 
planuodami pakeliauti dviračiais kitais metais.

Sesė Sigita Vaitkutė

Vasarėle, lik sveika!

Rugpjūčio 31 dienos popietę prie Germanto 
poilsio namų vyko kasmetinė skautų vasaros sezono 
stovyklų užbaigimo šventė “Paskutinis laužas”, kurį 
šiais metais organizavo Telšių patyrę skautai. Į 
tradicinį renginį - kas dviračiais, kas mašinomis - 
sugužėjo apie pusšimtis skautukų su savo tėvaliais. 
Šventės šūkis buvo: “Skautai ir jų tėveliai - gamtos 
draugai!”.

Renginys prasidėjo rikiuote, kurios metu 
buvo pakelta simbolinė šventės vėliava. Vėliau visi 
dalyviai buvo pakviesti žiūrėti vaizdajuostės iš LS 
Telšių krašto skautų vasaros stovyklos “Kopėta 
2002”, kuri 2002 06 19-25 dienomis vyko Laumės 
Pėdoje (netoli Biržuvėnų km., Telšių r.). Hors kai 
kurie skautų tėveliai ir apsilankė Svečių dieną 
stovykloje, tačiau žiūrint vaizdajuostę jie galėjo dar 
iš arčiau pažvelgti į skautiško gyvenimo subtilybes, 
o stovykloje dalyvavę vaikai - prisimnti ir iš naujo 
išgyventi patirtus įspūdžius.

Po filmo peržiūros skautukai išėjo ruoštis 
žaidimui, o tėveliai, kartu su skautų vadove liko 
aptarti kai kurių tolimesnių ateities planų. Tėveliams 
buvo pasiūlyta, pagal galimybes, labiau pasidomėti, 
aktyviau įsijungti į skautišką veiklą ir susiburti į prie 
Telšių tunto veikiantį tėvelių komitetą. Pasvarstyta, 
kad ateityje būtų galima surengti daugiau bendrų 
švenčių, vakaronių j kurias drauge pasibūti susieitų 
ne dvi, bet galbūt net trys kartos: skautai, jų tėveliai 
ir seneliai.

“Linksmojoje trasoje” savo jėgas išbandė net 
5 komandos: jaunesniųjų skautų, tėčių, skaučių, 
mamų ir skautų. Varžovams prireikė ne vien sporti
nių sugebėjimų greitai bėgioti, įveikti įvairias kliūtis, 
bet ir atminties miklumo prisimenant patarles bei 
spėjant mįsles.

Po varžybų, kad skrandžių “muzika” 
nedrumstų ramybės, skautai ir tėveliai buvo pakvi
esti prie pačių atsivežtų ir pasiruošto vaišių stalo.

Pradėjus temti buvo užkurtas paskutinis šios 
vasaros laužas. Vakaro programos metu skautai ir 

tėveliai palydėjo vasarėlę dainomis, žaidimais, 
neužmirštamomis pasakaitėmis, kurias, padedant 
trims Pasakų senelėms, savaip interpretuodami, 
sekė visi.

Pasibaigus programai, nuleidus vėliavą, 
prieš tradicinę skautų vakaro maldą nuo laužo liep
snos buvo įžiebta “liktarna”. Tai reiškia, jog dabar 
Telšių skautai pradėjo “liktarnos sezoną”, kuris tęsis 
iki pat kitų metų vasaros pradžios. Ši liepsnelė visų 
renginių ar švenčių metu bus tarsi simbolis, kuris 
skautus suvienija bendriems tikslams.

Jau gerokai sutemus skautai skirstėsi namo 
nusiteikę naujiems mokslo metams, įvairiems dar
bams, renginiams, mokykloms, kad įgiję didesnę 
skautišką patirtį galėtų ją išbandyti ir įvertinti kitų 
metų vasaros stovyklose.

Sesė Vilija Zakarauskaitė
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“AUŠROS” DRAUGOVĖ KAUNE

"Aušros" vyr. sk. draugovė Kaune su svečiu v.s.Vilium Bražėnu. Šalia V.Bražėno - baltaplaukė s. Kazimiera 
Kairiukštytė-Calaunienė.

Laimos Akstinaitės nuotr

“Skautų Aido” puslapiuose norime paben
drauti ir mes. Prisistatome. Esame Lietuvos Skaučių 
Seserijos, Kauno “Aušros” vyresniųjų skaučių drau
govės sesės. Daugumas mūsų dar prieškario laikų 
skautės. Mūsų draugovė susibūrė 1992 metais. 
Kelios buvusios “aušrokės”, nepriklausomos 
Lietuvos “Aušros” gimnazijos auklėtinės nutarė susi
burti j vyr. skaučių draugovę. Gimnazijos prisimin
imui, draugovę pavadino “Aušra”. Išrinkta draug
ininke - skautininke Bronelė Inokaitienė, kuri skau- 
tijai atsidavusi visa širdimi, sumaniai ir energingai 
vadovauja iki šiol. Yra dvi skiltys: “Sofijos Čiurlion
ienės” ir “Vladės Arminaitės”. Dabar d-vę sudaro 30 
skaučių.

Mūsų draugovės sueigos vyksta kas mėnesj. 
Pažymime ir švenčiame Valstybės šventes, 
pasikviečiame garbingus žmones, dalyvaujame 
švenčių renginiuose. Sueigose aptariame savo veik
los gaires, pasidalinam nuomonėmis, įspūdžiais. 
Aplankome muziejus, vykstame į ekskursijas po 
mūsų Gimtosios šalies istorines vieta.s. Rūpinamės 
susirgusiomis sesėmis. Padedam joms. Būna 
linksmų ir liūdnų valandėlių. Vedame savo metraštį.

1999 m. rudenį į mūsų draugovę atvyko 
garbinga viešnia - skautininke iš JAV - sesė Stefa 

Gedgaudienė. Ji pasiūlė juridiškai įteisinti vyr. 
skaučių statusą. Parašėme prašymą Vyriausybei, 
kurį pasirašė 15 skaučių. Atsakymas buvo gautas 
teigiamas. Dabar esame Lietuvos Skaučių Seserija ir 
mūsų draugovė yra jos sudėtyje.

2001 m. netekome narės, į Lietuvą iš JAV 
grįžusios sesės Audronės Tamulionytės - Lentz. Mirė 
Vilniuje balandžio 3 d. Ji buvo “Aon Consulting” 
padalinio Lietuvoje steigėja ir vadovė. Čia gyveno ir 
dirbo nuo 1992 m. Stovėjome pasikeisdamos gar
bės sargyboje prie jos karsto.

Taip pat į Antakalnio kapines 1999 m. paly
dėjome ir sesės St. Gedgaudienės vyrą, buv. 
“Dirvos” regaktorių JAV. Jį priglaudė numylėtoji 
Lietuvos žemė.

Šių metų gegužės 28 d. sueiga vyko 
Galaunių namuose, t.y. Adelės ir Pauliaus Galaunės 
memorialiniame muziejuje, M.K. Čiurlionio muzie
jaus filiale. Čia mums buveinę sueigoms suteikė 
Galaunių šeimos nariai.

Plojimais ir džiaugsmu sutikome svečią 
v.s.Vilių Bražėną. “Tai mūsų brolis skautas, - pris
tatė vyr. sk. sesė Kazimiera Galaunienė, - skautas 
nuo 1926 metų, Tautinių stovyklų dalyvis, budėjęs 
už mūsų Tautos likimą”. Brolis Vilius Bražėnas
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28 LAPKRITIS-GRUODIS 2002

pasidžiaugė mūsų “laužu” (vidury stalo, tarp rūtelių 
deganti žvakė). Jis mums pasakoja: “Laužas jungia 
skautus! Vienas sėkmingiausių laužų buvęs mano 
skautavimo metais Kaune. Sumanėm akademinį 
laužą Aleksote - Marvelėj. Sukvietėm studentus ir 
poetus, ir menininkus. Jų visokių buvo. Laužą 
paruošė skautai. Įsismaginom. Triukšmas. 
Šabakštyne sučiulbo lakštingala. Niekas negirdi... 
Sušukau: “Kolegos! j laužą atvyko pasaulinio garso 
artistė!” Visi nutilo. Po kelių minučių pasigirdo 
lakštingalos giesmės garsai! - Po to, kokios kilo 
ovacijos!”

Mūsų prašomas brolis Vilius papasakojo 
kaip kūrė tekstą dainai “Atgimė Tėvynė”, kaip jis 
ilgai buvo laužavedžiu, o vėliau jo dukra Lyvija 
Garsienė tęsė jo darbą.

Rugpjūčio 10 d. mūsų draugovė dalyvavo 
Ukmergėje vykusiame Lietuvos Skaučių Seserijos 
suvažiavime, atsiskaitėme už savo veiklą.

Tokios mūsų skautiškos dienos. Toks skren
da pas jus skautiškas aidas iš Lietuvos!

Olga Žilinskienė

Kauno “Aušros” d-vės metraštininke.

Prityrusių skautų keturių dienų kelionė dviračiais j “Romuvos” jubiliejų. Vilkiukai iškyloje.
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Lietuviu Skautu Sąjungos Vadovybės biuletenis

Lithuanian Scouts Association, Inc.
Not For Profit Corporation

2002 m. 2g

LSS Tarybos Pirm*ja
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SKAUTŲ
SĄJUNGA

Skautuos Redakcija

GABIJA 
v.s.fil. Nijolė Kersnauskaitė 

21451 Lake Shore Drive
Euclid, OH 44119

KRIVŪLĖ 
v.s.fil. Antanas Paužuolis 

7149 S. Millard
Chicago, IL 60629

AD MEUOREM
A.S.S. Vadija 

c/o s.fil. Rimas Griškelis 
1120 N. Lakeshore Drive, #5C

Chicago, IL 60611-1042

Technikinė Redakcija 
v.s. Vytautas Dilba 

89 Old Harbor Street
South Boston, MA 02127-2924

Skautija - Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybės biuletenis 2001 metų veikia
Viršelyje -

dailininko Vytauto Kašubos medalis iš Lietuvos Didieji Kunigaikščiai” 
ir dailininko Adomo Varno „Karaliaus Mindaugo Vainikavimas” (detalė)
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

2001 m vasario 6 d.
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS APLINKRAŠTIS NR 3

MIELI TARYBOS NARIAI,

Tarybos akivaizdinis posėdis kviečiamas 2001 m. balandžio 21 - 22 d, 
šeštad.-sekmad, Lemont Lietuvių Centre. Posėdis prasidės 12:00 p..p. 
Taigi, iš tolimesnių miestų reikės atvykti penktadienį vakare.
Sekmadienį dalyvausim Sv. Mišiose Lemonte ir po mišių tęsim posėdį 
nuo 12:00 - 2:00 vai. p. p. Tikiu, daugumas Tarybos narių apsistos pas 
pažįstamus, bet norintiems apsistoti viešbutyje prašau pranešti iš 
anksto.

Akivaizdinio posėdžio programos metmenis pristatau Jums 
persvarstymui ir papildymui Prašau pranešti man Jūsų pastabas ir 
pasiūlymus įvairiais posėdžio reikalais.

Siūloma LSS Tarybos akivaizdinio posėdžio programa:

1) Pirmininkės, Brolijos/ Seserijos V. S., A. S. S. vadijos 
pirmininko, rajonų vadų, sk. spaudos knygos ir kitų LSS 
institucijų pranešimai

2) LSS rinkimuose pareikštų nuomonių aptarimas

3) Tarybos komisijos

4) Jubiliejinė Stovykla - 2003 m

5) Narių mokestis/ finansai/ Kontrolės komisija

6) IRS "non-profit" statusas aukoms LSS

7 Skautų Aidas

8 LSS Rašinių Konkursas

9) LSS vadovybės rinkimai

9) LSS ateitis

Skautija/2001 - 3
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10) Ryšiai su Lietuvos skautai

11) Einamieji reikalai, klausymai ir sumanymai

LSS nariai kviečiami dalyvauti posėdyje stebėtojais. Posėdis 
planuojamas trumpų pranešimų forma, kuriuose verta daugiau dėmesio 
kreipti ateičiai

BUDĖKIME!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Skautija/200 7 - 4
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SESTADIENIS: 2001 m. balandžio 21 d.

Skautija/2001 -5

12:00 p.p. —
12:30 -
1:00 -

Registracija
Pietūs
Atidarymas: v. s. fil. Laima Kiliulienė

Lietuvos himnas
Malda
Sveikinimai: v. s. fiL Laima Kiliulienė

1:15 - PirmijosPranešimai
LSS Tarybos pirmininkė, v. s. Birutė Banaitienė
LS Brolijos Vyriausias Sktn, v.s. Romas Otto

LS Seserijos Vyriausia Sktn., v. s. fil. Rita Penčylienė
Akademinio Sk. Sąj.. Vadijos pirm, v.s. fil. Rimas Griškelis

— Klausimai ir diskusijos
2:15 - Kajonų Pranešimai’

LSS Atlanto rajono vadė v. s. Naida Snipaitė
Australijos rajono vadas v. s. Henrikas Antanaitis

Europos Rajono vadas v.s. Vincent O'Brien 
Kanados rajono vadė v. s. fil. Rūta Žilinskienė

Ramiojo Vandenyno rajono vadė v. s. Birutė Prasauskienė
Vidurio rajono vadė j. v. s. Violeta Paulienė

Pietų Amerika
Klausimai ir diskusijos

3:00 - LSS Padalinių Pranešimai
LS Fondas; v. s. fil. Petras Molis

Liet Sk. paramos sąskaitos apyskaita; v. s. Birutė 
Banaitienė
Garbės Teismas; v.s. fiL Vladas Morkūnas
LSS Kontrolės Komisijos pirm; j.s. Algis Jonušas
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"Skautų Aido" red.; v.s. Alė Namikienė
"Skautų Aido" administratorė; v. s. Albina Ramanauskienė
Garbės Ženklų Skyrius; v. s. Pranas Pakalniškis
Archyvas; v. s. fil. Sigitas Miknaitis

Klausimai ir diskusijos

4:00 — LSS rinkimuose balsuotų nuomonių aptarimas;
v. s. fil. Sigitas Miknaitis

5:00 — Pranešimai
2003 m. Jubiliejinė Stovykla; v. s. fil. Rūta Žilinskienė
Klausimai ir diskusijos

6:00 — Pertrauka
6:30 — Vakarienė: Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont
8:30 — Laužas/ vakaronė

SEKMADIEWIS: 200 Im. balandžio 22 d.

8:45 — Renkamės Lemont bažnyčios vestibiulyje
9:00 — Mišios

10:00 — Kava posėdžių salėje
10:30 — Einamieji reikalai, klausymai ir sumanymai

11:30 — Akivaizdinio posėdžio įvertinimas
11:45 — Posėdžio uždarymas: v. s. fil. Laima Kiliulienė
1200 — Užkandžiai

Skautija/2001 - 6
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Lietuvių Skautų Sąjungos 
Suoažiavimas Cbikagoje 

2001 balandžio 21-22 d.d.

LSS Pirmija

Suvažiavimo dalyviai

Skautija/2001 - 7
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" tlĖTUViy SKAUTŲ SĄJUNGA

LSS Tarybos Akivaizdinio Posėdžio

PROTOKOLAS

LSS Tarybos akivaizdinis posėdis Įvyko 2001 m. balandžio 21-22 dienomis Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, IL.

Posėdyje dalyvavo 18 is 29 Tarybos nariu /kvorumas teisėtas/, LSS nariai ir svečiai.
Suvažiavimą pradėjo v.s.fil. Laima Kiliulienė, visus sveikindama Pirmijos vardu, primindama pagrindinius 
Tarybos uždavinius ir suvažiavimo tikslus. Po Lietuvos himno ir invokacijos buvo pagerbti mirusieji LSS vadovės 
ir vadovai. Sekė Tarybos Pirmininkės v.s. Birutės Banaitienės suvažiavimo atidarymo žodis. Po to vyko 
sveikinimai. Žodžiu sveikino s.fil. Birutė VindaŠienė, JAV LB vidurio vakarų apygardos vardu, ir ALTo 
pirmininkas Saulius Kuprys. V.s.fil. Meilė Mickienė perskaitė raštu gautus sveikinimus iŠ LSS Dvasios vadų 
v.s.kun. Algimanto Žilinsko ir v.s.kun. Gedimino Kijausko, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirm. Petro 
Bucho, JAV Krašto Valdybos pirm. Algimanto Gečo, LR Ambasados Washington'e ir Lietuvių Fondo pirmininko 
Povilo Kiliaus.
V.s. Birutė Banaitienė Įteikė " Lelijos" ordiną Kanados Rajono vadei v.s.fil. Rūtai Žilinskienei. Vėliau Įteikė 
ordiną "Už Nuopelnus” techninei Skautų Aido redaktorei s.fil. Renatai Borucki.

Šakų - Pirmijos Pranešimai
LLS Tarybos pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė
LS Brolijos VS v.s. Romas Otto
LS Seserijos VS v.s.fil. Rita PenČylienė
Akademinio Skautų Sąjūdžio pirm, v.s.fil. Rimas Griškelis (priedas - ASS veiklą nusakantis leidinys "Ad 

Meliorem") Ateities planuose - ASS vasaros stovykla " Romuvoje" (Kanadoje), 2001 m. lapkričio 2-4 dienomis 
ASS visuotinis suvažiavimas Las Vegas. 2002 m. per Dainų - Šokių šventę, ASS kelionė dviračiais ar 
suvažiavimas Lietuvoje.

Rajonų Pranešimai
Atlanto Rajono, Australijos, Europos ir Pietų Amerikos raštiškus pranešimus perskaitė v.s.fil. Meilė Mickienė

Kanados Rajono vadė v.s.fil. Rūta Žilinskienė
Ramiojo Vandenyno vadė v.s. Birutė Prasauskienė
Vidurio Rajono vadė j.v.s. Violeta Paulienė pranešimą davė žodžiu, nepateikdama jokių duomenų apie 

vienetus ar jų veiklą, tik pasakė, kad rajone viskas gerai...

LSS Padalinių Pranešimai
LS Fondas - v.s.fil. Petras Molis - pranešimas raštu
Liet. Sk. paramos sąskaitos apyskaita - v.s. Birutė Banaitienė
Garbės Teismas - v.s.fil. Vladas Morkūnas - prnešimas raštu
LSS Kontrolės Komisijos pirm. j.s. Algis Jonušas - pranešimas raštu
"Skautų Aido" redaktorė v.s. Alė Namikienė (priedas)
"Skautų Aido" administratorė v.s. Albina Ramanauskienė
Garbės Ženklų Skyrius - v.s. Pranas Pakalniškis - pranešimas raštu 
Archyvas - v.s.fil. Sigitas Miknaitis

Klausimai ir diskusijos
I klausimą, kas atsitiktų, jei likviduotusi LS Fondas - pereitų Tarybai. O kas, jei likviduojasi LSS Sąjunga? Sesė

Skautija/2001 - 8
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Banaitienė - pavojus tam negresia, Sąjunga auga...dar gyvuos ilgą laiką !
Brolis Juodelis - "Skautybės Kelio" ("Drauge") leidimą pradėjo Skautininku Ramovė, dabar beliko sesė Regienė. 
Ar ne laikas perimti skyriaus atsakomybe LSS Sąjungai? Sesė Penčylienė - reikia tik išreikšti sesei Regienei 
padėką, o neješkoti pakaitalo...Sesė Žukauskienė - reikėtų išreikšti padėką ir "Tėviškės Žiburiams" už spausdinimą 
skautiškų žinučių.
I klausimą, kodėl neimamas nario mokestis iŠ Europos, Pietų Amerikos ir Australijos skautų, brolis Miknaitis 
paaiškino, kad dar 1962 m. buvo taip nutarta, nes jie "silpnai" laikosi. Sesė Kiliulienė dar pridėjo, kad jie negali 
naudotis mūsų leidiniais, kursais, suvažiavimais - nario mokesti panaudoja savo leidiniam ir kitom išlaidom. Sesė 
Banaitienė - nario mokesti kol kas paliekam, kaip yra.

LSS rinkimuose balsuotų nuomonių aptarimas (v.s.fil. Sigitas Miknaitis)
Noriu pradėti su daugiausiai gavusių balsų punktu, t.y. LSS Statuto klausimu #5. Per LSS Vadovybės rinkimus 
Sąjungos nariai manė, pagal balsų skaičių, kad nuostatų klausimas yra labai svarbus. "Aš esu visuomet už 
pakeitimą; viską reikia suprastinti, kad būtų lengviau suprasti, ką mes norim padaryti ir kaip tai ivykdydysime. 
Norėčiau išgirsti jūsų nuomonių, ar reikia keisti nuostatus?" Paskutinį karta Statutas buvo atnaujintas 1996 m. 
Dabar vėl reikėtų keisti - atnaujinti kai kuriuos punktus.
Sesė Kiliulienė - kas dabar netinka mūsų skautavimui? Brolis Miknaitis - gal Čia ir reikėtų komisijos, kad 
peržiūrėtų...Sesė Banaitienė - gal ir nebūtina keisti visus nuostatus, bet reikia pridėti pvz. dėl palikimų ir aukų. 
/IRS, "tax exempt" reikalas bus Pirmijos sutvarkytas greitu laiku./ Yra būtina perziureti pakėlimu ir rinkimu 
nuostatus. Po ilgu diskusijų buvo prieita prie balsavimo, pirmiausiai del 5to punkto (ziur. priedą).
Sesės Žilinskienės siūlymas Tarybos balsavimui: Pinnija sudarys komisiją nuostatų peržiūrėjimui ir pakeitimui 

Balsavo UŽ 15 Tarybos narių.
Brolio Deveikio pasiūlymas Tarybos balsavimui: Laiko apribojimas - Ši komisija bus sudaryta šioje kadencijoje 

Balsavo UŽ 15 Tarybos narių.
Brolio GriŠkelio siūlymas - neapriboti komisijos darbo užbaigimu - jei nesuspės šioj kadencijoj, ta pati komisija 
galės užbaigti sekančioje kadencijoje, nes bus daug darbo... Tam siūlymui buvo pritarta be balsavimo.

Brolis Miknaitis - dabar eisime prie sekančio punkto #1, LSS Tarybos klausimu
Rinkimų dalyviai nubalsavo 240 balsų kad mažinti Tarybos narių skaičių iŠ Šakų:

a. kad būtų 2 atstovai iš kiekvienos Šakos /balsavo 240 UŽ/.
Sesė Žilinskienė pastebėjo, kad turime diskutuoti a ir b klausimus kartu, nes labai dug balsuotojų susilaikė - 
"nesuprato reikalo"? Pirmijos posėdyje tas klausimas, kartu su sekančiu punktu (Padidinti Tarybosmarių skaičių: 
pridėti VSP ir ASS Vadijos Pirmininko pavaduotoją i Tarybos sarašą) buvo kruopščiai išdiskutuotas ir Pirmijos 
pasiūlymas yra sekantis: sumažinti Tarybą: du atstovai iŠ kiekvienos šakos vietoj 4, iŠ bendro saraso palikti 3; 
Taryba sumažėtų 9 nariais, bet pridėti VS Pavaduotojus ir ASS Vadijos Pirm, pavaduotoją į Tarybos sarašą, kad 
jie būtų pilnateisiai nariai ir Pirmijoj ir Taryboj turėtų balsą.
I klausima, kodėl pridėti pavaduotojus, brolis GriŠkelis paaiškino: pavaduotojai dabar yra be balso, nors ir 
dalyvaujaPirmijos ir Tarybos posėdžiuose. Jie yra renkami ir įdeda daug darbo, bet negali balsuoti. Jie galėtų 
atstovauti VS ar Tarybos pirmininką, o dabar negali. Dalyviai tokiem pakeitimam pritarė, nebuvo pasipriešinimo, 
bet Čia yra Statuto klausimas, turi pereiti 4/5 balsų dauguma. Brolis Miknaitis - siūlau balsavimui: 
"Jpareigojam Tarybos Pirmininkę padaryti pakeitimus, kad Taryba būtų sumažinta 6 nariais ir kad VS 
pavaduotojai ir ASS Vadijos Pirm, pavaduotojas įeitų j Tarybos sarašą."

Balsavo UŽ 15 Tarybos narių.

Brolis Miknaitis - dabar siūlau eiti prie 4to klausimo LSS Vadovybės rinkimų nuostatų pakeitimo klausimu:
a. Rinkimų dalyviais turėtų būti tik aktyviai dalyvaujantys LSS/ASS veikloje ir užsimokėję nario mokestį. 

Po ilgų diskusijų buvo nutarta reikalavimus palikti kaip dabar surašyta nuostatuose, tik išimti tą žodį "aktyviai."
Balsavo UŽ 15 Tarybos narių.
b. Pritariam, kaip čia parašyta (Rinkimų dalyvis, aktyviai įsijungęs dviejose šakose turi turėti lygią teisę 

balsuoti už visus Šakų kandidatus ir pirmoje ir antroje Šakoje) ir kad komisija pakeistų dabartinius nuostatus.
Balsavo UŽ 16 Tarybos narių.

3. LSS struktūros klausimu: a. Panagrinėti, ar sujungti Seserijų ir Brolijų
Nenorim nagrinėti to klausimo...
Balsavo UŽ 13 Tarybos narių.
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2. . Rajonų vadovu klausimu:
Nediskutuotina, nes per rinkimus buvo nubalsuota "prieš."

Pranešimai: 2003 m. Jubiliejinė Stovykla (v.s.fil. Rūta Žilinskienė)
Jubiliejinės Stovyklos pasisakymų aptarimus pravedė sesė Žilinskienė. Jinai trumpai apibūdino "Romuvos" 
stovyklavietę Kanadoje, kuri talpina apie 400 stovyklautojų. Petmaža Jubiliejinei...
Sesė Paulienė papasakojo apie "Rako" stovyklavietę, kuri talpina iki 800 stovyklautojų, yra centrinė ir visiems 
lengvai pasiekiama. Kaina būtų apie $300. - 325.
Brolis Tadas DabŠys labai įdomiai apibūdino siūlomą stovyklavietę Kalifornijoje. "Rambyno" stovyklavietė 
nepakankamai didelė Jubiliejinei Stovyklai. Bet Šalimais yra BS A stovykląvietė, kuri talpina 800. Yra 400 akrų 
pušynas, 7 ar 8 pastovyklės, baseinas, ežeras plaukiojimui su būrėm už 4 mylių, prie Big Bear ežero apsistojimui 
moteliai, 5 areodromai apylinkėje, proga ekskursijom Į Disney. Galėtumėm stovyklauti tarp liepos 6 - rugp. 5 d. 
Temperatūra 80, naktį 46. Už 2 savaites stovyklautojui kainuotų $300. - 325. (bent 325 skautai) BSA gamintų 
maistą pagal mūsų reikalavimus. Laužai tik nustatytose vietose. Labai sausa ir mažai uodų...
Jei dabar pradėtumėm ruoštis, būtų galima pradėti kelti lėšas. Pagal sesę Pencylienę, skrydis būtų apie $300.-400.

Balsavo už:
Raką - 3 Tarybos nariai
Los Angeles -11 Tarybos narių-. Stovykla vyks Kalifornijoj.

Posėdis baigėsi 6:30 v .v., nes laukė bendra vakarienė.
Po vakarienės sekė laužas/vakaronė "Bočių" menėje, kurią Įdomiai pravedė sesė Laima Kiliulienė.

Sekmadienj, išklausius Šv. Mišias ir užkandus, suvažiavimas buvo tęsiamas toliau. Sesė Regina Narušienė, LB 
JAV Prezidiumo pirmininkė, negalėdama dalyvauti atidaryme, suvažiavimo dalyvius pasveikino "uždarymo" 
proga.

Naujų sumanymų ir klausimų nebuvo. Dar vyko akivaizdinio posėdžio Įvertinimas raštu. Sesė Kiliulienė užbaigė 
suvažiavimą malda ir visiems sustojus i ratą su daina "Nors sakom mes dabar sudie..."

Budėkime ir Ad Meliorem!

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

v.s.fil. Meilė Mickienė
LSS Tarybos Sekretorė
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TARYBOS PIRMININKĖS PRANEŠIMAS

Pirmiausia dėkoju Pirmijos nariams už gražų bendradarbiavimą. Yra 
ypatingai malonu eiti Tarybos Pirmininkės pareigas turint tokią gražią 
grupę skautininkių/ ų Pirmijoje su kuriais galima lengavai pasitarti, 
bendradarbiauti ir svarbius sprendimus padaryti Sąjungos vardu. Sis 
gražus bendravimas ir susigyvenimas parodo bendruomenei vienybės 
nuotaiką Lietuvių Skautų Sąjungoje. Tai nereiškia, kad Sąjungoje viskas 
yra puiku. Toli gražu. Laikai ir žmonės keičiasi ir reikia mėginti 
prisitaikyti prie šių laikų sąlygų, nors gal tie pasikeitimai nėra prie 
širdies

Sunku tikėti, kad jau prabėgo pūsantrių metų antroje kadencijoje ir jau 
sekančiais metais vėl reikės rūpintis apie LSS vadovybės rinkimus. 
Ruošiant šį pranešimą pagalvojau, kad ne aš būsiu atsakominga už ateitį 
bet jūs sekanti sąjungos išrinkta Taryba. Aš esu tik atsakinga už 
dabartinius darbus, atsiekimus ir nepavykimus. Virš dešimt metų esu 
Pirmijos narė pradedant suVyriausios Skautininkės pareigomis ir tikrai 
matau kiek yra pasikeitimų sąjungoje per dešimtmetį. Kiti pasikeitimai 
geri, o kiti labai blogi. Jaučiu kiekvienais metais vadovų nepareigingumą 
ir sąžiningumą pareigoms. Kiekvienoj organizacijoj yra nuotstatai, kurie 
šiek tiek priveda narius prie tvarkingumo. LSS taip pat turi nuostatus. 
LSS reikalauja metinį nario mokestį ir atsiskaitomybe. Sakos yra 
atsakingos prižiūrėti, kad vienetai sumokėtų narių mokešcius Tarybos 
iždininkei Paskutinius kelis metus pastebėjau, kad reikia prašyti 
maldauti vienetų vadovų ir šakų vadovų sumokėti nario mokesčius ir 
užpildyti "financial statements" laiku ne vieną kartą bet kelis. Čia tik 
vienas pavizdys dėl vadovų nepareigingumo. Yra daug ir kitų pavyzdžių. 
Kas bus ateityje. Kaip atrodys sąjunga dar už dešimt metų Reikia 
rimtai apsvarstyti trūkumus ir kaip juos sutvarkyti kad sąjunga gyvuotų 
dar už dešimt metų ir daugiau.

Ryšiai su Lietuvos Skautais nepasikeitė. Lietuvos Skautija pripažinta 
kaip po pagrindinė skautų organizacija Lietuvoje. 2000 m. spalio 21-22 
dienomis įvyko LS vadovų suvažiavimas, kuriame eilinį kartą buvo 
keičiami įstatai

- Taryba sumažinta nuo 24 iki 16 narių.
- Panaikinti Brolijos, Seserijos, Jūrų skautu programų skyriai ir 

apjungti po vienu bendru stogu.
- Atsirado naujas struktūrinis vienetas - Konferencija, kurią gali

sudaryti LS nariai pagal amžių, lytį, skautavimo programą 
tikėjimą. Konferencija atsirado tam, kad Skautijoje savo vieta 
rastu Krikščionių skautai lenkų skautai, ir kiti

- Tarybos pirmininkė, Erika Vaidelienė; vyriausi skautininkai 
Laura Jankauskaitė ir Evaldas Burbulis - abu studentai
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Šią informaciją perdavė akademike Jolita Bužėnaitė.

Nuo pareigų perėmimo dviem tūkstančiam metų, vasario 2d. Pirmija 
atliko sekančius administracinius įsipareigojimus:

1) . Pravedėme du Pirmijos akivaizdinius posėdžius ir keturius
korespondencinius posėdžius. Akivaizdinuose posėdžiuose 
aptarėm sąjungos einamus reikalus, iždo ir "IRS" stovį, Skautijos ir 
Skautų Aido stovį rašinių konkursus, ir ryšius su Lietuvos 
skautais. Patvirtinome Lietuviškosios Skautybės fondo palūkanų 
paskirstimus. Per korespondencinius posėdžius patvirtintom 
pristatymus vadovų pakėlimui į aukštesnius laipsnius ar 
apdovanojimui aukštesniais ordinais.

2) Pravedėme vieną Tarybos korespondencinį posėdį kuriame buvo 
patvirtinti į Pirmiją kviesti nariai

3) Pakelti į vyresniškumo laipsnį į skautininko/ ės laipsnį 4; į 
paskautininko/ ės laipsnį 12.; Apdovanoti Lelijos ordinu 3; 
Padėkos ordinu 1.

4) 50 m. skautavimo ženkliukas įteiktas 17 sąjungos nariams.

5) Skautija: Pirmijos nutarimu, Skautija vėl bus leidžiama Pirmijos
žinioje. "Skautijos", "Gabijos", "Krivūlės" ir 
"Ad Melioria" medžiaga paruošiama šakų "print 
ready". Per Pirmijos akivaizdinį posėdį 2000m vasario 
mėn. 5d. Pirmija vienbalsiai balsavo sugražinti 
Skautijos spausdinimą Skautų Aide.

6) Skautų Aidas: Per metus išeina šeši numeriai Redaktorė v. s. 
Alė Namikienė, Technikinė Redaktorė s. Renata Borucki ir 
Administratorė v. s. Albina Ramanauskienė.

7) Prelato Juozo Prunskio Fondas skiriamas LSS Rašinių Konkursui

1999 m paruoštas ir paskelbtas rašinių konkursas tema "21-mojo 
Šimtmečio Aušroje" nepavyko nes negavome rašinių iš 
jaunimo. Skelbėme ir skatinome kelis kartus spaudoje ir 
vienetuose, bet negavome atsiliepimo. Gal pranešimai nepasiekė 
vienetų vadovus. Reikia sužinoti kodėl ir šį reikalą gerai 
išnagrinėti ?

8) Įsteigėme vieną Tarybos komisiją:

2003 m. Jubiliejinės Stovyklos komisija. Komisijos narės Rajonų 
Vadės pirmininkaujant v. s. fil. Rūtos Žilinskienės. Komisijos 
tikslas pristatyti Tarybos Akivaizdiniam Suvažiavimui 2003 JS 
stovyklavietės pasiūlymus, užsakyti stovyklavietę ir vvkdvti
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pradinius darbus liečiant JS nes naujai išrinktam Tarybos 
Pirmininkui ir naujai Piranijai neįmanoma šį darbą atlikti per tokį 
trumpą laiką

Reikia įsteigti pagal reikalą kitas Komisijas:

a) nuostatus liečiant stambesnes aukas/ palikimus LSS kuriuos 
aukotojai galės nurašyti nuo taksų nes LSS isigyjo IRS 
numerį šiais metais.

b) . Nuostatų peržiūrėjimas ir kur reikalinga pritaikyti/pakeisti
prisitaikant prie dabartinių skautavimo sąlygų ir jėgų.

c) . LSS Vadovybės rinkimų nuostatų paketinio klausimu.

Ačiū Jums už dėmesį.

Budėkime!

v. s. Birutė Banaitienė 
Tarybos Piranijos Pirmininkė
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS
2^01.4.16

LS Fondo veikloo apžvalga

VALDYBA
v.s. (ii. PETRAS MOLIS 

Pirmininkas 
72 Topsfield Circle 

Shrewsbury, MA 01545 
(508) 845-8092

v.s. MYKOLAS BANEVIČIUS 

Vice Pirmininkas 
1299 Boulevard 

West Hartford, CT 06119 
(860)523-1155

s. ELENA ČERNIENE 

Iždininkė
37 Midgley Lane 

Worcester, MA 01604 
(508) 757-2971

v.s. SAULĖ ŠATIENĖ 

Sekretorė 
99 Shanandoah Road 

Warwick, Rl 02866 
(401)884-9572

Fax (401) 884-7620

v.s. fil. DANUTĖ MARCINKEVIČIŪTĖ 
Narė - Spausdinių reikalai 

13 Edward Drive 
North Crafton, MA 01536 

(508) 839-8592 
Fax (508) 839-6185

s. fil. JULIUS ŠPAKEVIČIUS 

Narys - Meniniai reikalai 
54 Hawktree Drive 

Westwood, MA 02090 
(781)326-0403

ps. ELENUTĖ NALIVAIKAITĖ 
Narė 

16 Plantation Street 
Worcester, MA 01604 

(508) 757-2127 (namų) 
(508) 856-2636 (darbo)

Praėjusiais metais rugpiucio 1 d.suėjo 25 metai 
nuo LS Fondo įsteigimo.

Visu remejtj dėka nejudinamas kapitalas jau 
pasiekė 274,627.66. *

Šios kadencijos metu is gautu palūkanų parememe 
Lietuviu Skautu, Sąjunga 1999 metais $13,282.72 ir 
2000 metais $13,097.98^0 per 25 metus $241,202.73.^

Palūkanos skiriamos vadovų lavinimui,skautiskiems 
leidiniams,archyvui,m u ziejaus.islaikymui,tautinėms ir 
jubiliejinėms stovykloms ir skautu vienetams Pietų Ameri
koje ir^Europoje. „ . . i/ . -

Šios kadencijos metu paruostas ir issiuntinetas 
rėmėjams ir pagrindiniems skautų vadovams LSF 1998/1999 
leidinys.

"Lietuviškoji Skautija 1945-1985"dar ją galima 
gauti pas LSF atstovus arba pas LSF iždininke s.E.Černienę.

Širdingai dėkojame visiems Fondui aukojusiems, 
ir prisidej usiems prie jo augimo.Taciau,kad galėtumėm ir 
toliau sėkmingai veikti,būtina LS fondą toliau remti—vis 
didinant jo neliečiamąjį indelį.

Aukoti prašome ne. vien savo vardu,bet įvairiomis 
progomis irasant giminių ar draugų jardus,neužmirštant 
ir mirusiuju.Uz” kiekvieną auką nuoširdžiai dėkojame. 
Aukas galima nurašyti nuo federalinių pajamų mokesčių.

Jūsų auka Lietuviškosios Skautybes fondui-geriausias 
ivestavimas užsienio jaunimo lietuviškam auklėjimui ateityje

Budėkime!

v.s.fii.Petras Molis 
LSF Pirmininkas
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2001-4-21
Lemont,IL

LSS ARCHYVO pranešimas 
Tarybos akivaizdiniam posėdžiui

Stengsiuosi jums pateikti LSS Archyvo podėties santrauką 
per paskirtą 5 min. laiką.
Jums išdalinau straipsnio kopijas, tilpusio DRAUGE,apie archyvą 
ir jame dirbusius asmenis.
Kitoje to lapo pusėje yra LSS vadovybią chronologija ir pagal ją 
yra kataloguojami dokumentai. Jei čia rastumėt netikslumą/ prašau 
man pranešti.
Bendroms skautą patalpoms ir sandėliams,t.y. 3-ją tuntą/ Vydūno F. 
ir Archyvo, LSS yra pasirašiusi sutartą su PLC administracija (92-2-1). 
Pirmininkės įgaliotas šiuo metu aš atstovauju sąjungai ryšiuose su 
PLC. Mes mokame bendrą skautą patalpų nuomąz o šį iždą tvarko 
Aleksas Karaliūnas.
Archyve dirbame trys asmenys: Justinas Kirvelaitis tvarko knygas, 
vėliavas-gaires ir skautiškus, bei stovyklinius ženklus ./Romas 

Puodžiūnas tvarko nuotraukas, kurią turime daugybą, tik labai trūksta 
užrašą, kas labai apsunkina ju katalogavimą.^ AŠ tvarkau dokumentus, 

kurie yra suskirstyti pagal metus, t.y. vadovybią kadencij as,ir 
Tarybos-Pirmijos, Brolijos, Seserijos ir A.S.S. skyrius.
Dirbame dvi dienas savaitėje iš viso apie 10 vai.
Del Įdomumo duosiu LSS Archyvo dabartinę statistiką:

TARYBOS-PIRMIJOS DOKUMENTŲ 43 dėžės
BROLIJOS " 34 II

SESERIJOS 33 a
A . S . S . " 30 ll

PERIODINĖS SPAUDOS 29 Ii

VELIAVŲ-GAIRIŲ 12 ll

NUOTRAUKŲ 12
SK.KNYGŲ (LENTYNOSE) 20 II

ĮVAIRIŲ DALYKŲ 7 n
iš viso 220 dėzią

Atskirame sandėlyje laikome priedinę skautišką medžiagą.
Dokumentą pagrindinį sukatalogavimą numatome užbaigti šioje sąjungos 
kadencijoje. Laiškais kreipsiuosi į buvusius vadovus, kai paaiškės 
kurią kadenciją dokumentą trūksta archyve.

LSS Archyvą finansuoja Lietuviškosios Skautybės Fondas per Pirmiją.
Metines išlaidos siekia apie 1 tūkst. dol. : - tai nuoma, dėžės, dideli 
vokai ir kiti reikmenys. Kai reikia lentyną ar aparatūros, tada 
būna daugiau išlaidą, o pradėjus tvarkyti muziejinę dalį, prieki
niame kambaryje, išlaidos žymiai pakils. Tiems reikmenims turime 
šiek tiek finansinią atsargą.
Artimai ateičiai, manau, atsiras lėšą ir sutinkančią dirbti archyve. 
Tolimoje ateityje archyvą mielai perimtą Lietuvos Archyvai Vilniuje, 
ką tvirtino čia lankęsis-Vidas Grigolaitis, generalinis archyvą 
direktorius.
Jei būtą klausimą, tai juos atsakysiu numatytu diskusiją metu.
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LSS ARCHYVAS 2001 metais

Jau virš dvidešimtį ar daugiau metų, buvo diskutuojamas 
reikalingumas įsteikti LSS archyvu gausios skautiškos veiklos 
dokumentų sukaupimui ir apsaogojimui. Buvo steigiamos archyvo 
komisijos, kurios bent iškeldavo ši reikalingumu, o kitos jau 
pradėjo dokumentų surinkimų. Didžiausia kliūtis buvo nuolatinių 
patalpų neturėjimas. Kituose archyvuose esanti Skautiška me- 
džiaga nebuvo kataloguojama ir neprieinama panaudojimui, bet 
jos atgauti šiuo metu t.p. neįmanoma. .

Dabartinis LSS ARCHYVAS buvo pradėtas steigti apie 
1981-83-sius metus sukaupus jau turimusįskautiskos veiklos doku-, 
mentus jėzuitų namo, esančio prie vienuolyno Chicago'je, kam^ 
baryje. a.a. A. Saulaičiui su dukra ir jos^byru keliantis is 
Chicago's i Oakville, CT buvo gauta dar dešimtis dėžių įvairios 
literatūros ir raštų iš 1918 - 1940m. skautiškos veiklos Lietu
voje. Jau turimiems dokumentams ir naujai gaunamiesiems^reikėjo 
didesnių patalpų. Tame name išnuomavome du kambarius už kuriuos 
iš LSS iždo mokėjome metiny nuomų. ,Buvc nupirktos naudotos 
lentynos ir J. Paronis su skautų vyčių talka sudėjo dėžes į 
lentynas, kad būtų galima nusprųsti reikalingų patalpų diduma 
nuolatiniam archyvo tvarkymui. Nuomojami du kambariai nebuvo 
pakankami rimtam archyvo darbui.

Skautams gavus patalpas 1991m. Pasaulio Lietuvių Centre. 
(PLC), Lemont'e, dėžės ir lentynos buvo^perkeltos ir laikinai 
sudėtos PLC sandėlyje. Sąjungai pasirašius,patalpų nuomavimo 
sutartį su PLC valdyba, bendromis skautų lėšomis pasamdėme 
kontraktorių įrengti patalpas skautiškoms institucijoms.. Jas 
čia turi Chicago's skautu-skaucių tuntai,.Vydūųo Fondas ir 
LSS Archyvas. Po bažnyčia minimi vienetai tur^užrakinamus san
dėlius. PLC-rui mokame metinų nuomų LSS vardu, o kiekvienas 
vienetas sumoka į bendrų patalpų iždų pagal užimamo ploto 
didumų.

Archyvo dokumentus rūšiuojame metų eiles tvarka pagal 
institucijas: Taryba-Pirmij a, Brolija, Seserija ir A.S.S.. 
Nuo 1991m. gauname vis daugiau archyvinės medžiagos. Tačiau, 
joje yra nemažai spragų, nes daugelis buvusių kadencijų parei
gūnų nėra pristatę namuose laikomos dokumentacijos. Archyve 
turime pilnus "Skautų Aido" ir "Mūsų Vytis'.' komplektus, per
tekliumi dalinamės su Lietuvos skautais, bei kitomis institu
cijomis. Kai kuri sk. spauda ir dokumentai siekia ska[tų įstei
gimų Lietuvoje.

4 Archyvo pradiniuose darbuose, tvarkyme ir perkėlime J. Pa- 
roniui ir S. Miknaičiui talkino R. Fabijonas, T. Kybartienė, 
Albinas ir Birutė Sasnauskai, J. MIknaitienė ir A. Karaliūnas. 
Medžiagos rūsLavimcų nuo pradžios_tvarkė to meto Pirmijos narys 
J. Paronis, o nuo 1997m. įsijungė A. Levanas. Iki 1999m. vidu
rio jiedu sukatalogavo Skautiškų priodinų spauda. Per sekan
čius vienus su pušų metų S. Miknaitis ir A. Levanas sukatalo
gavo LSS Tarybos-Pirmijos ir Brolijos dokumentus.

Šiuo metu R.^Puodžiūnas tvarko gausius nuotraukų rinkinius. 
J. Kirvelaitis rūšiuoja sk. knygas, vėliavas - gaires ir sk. 
memorabilijų. S. Miknaitis kataloguoja Seserijos dokumentus 
ir, su numatoma talka.iki 2002m. pabaigos turėtume užbaigti Sese
rijos ir Akademinio Skautų Sųjudžio dokumentų sutvarkymų. 
Archyve dirbame dvi dienas savaitėje iš viso apie 10 valandų. 
Archyvų finansuoja Lietuviškosios Skautybės Fondas per LSS 
Pirmijų. Šiuo metu naudojamės A.S.S. paskolintu kompiuteriu. 
Reikia pirkti kopijavimo mašinų, nes turimos dvi senos mašinos 
nuolatos sugenda. išlaidas stengiamės riboti, tačiau nuomos 
mokėjimas, nuolatiniai reikalingos dėžės, viršeliai, archyvi
niai vokai ir kitos raštinės išlaidos pareikalauja nemažu 
išteklių.

LSS Archyvo tikslas. . yra^apsaugoti sąjungos dokumentus, 
nes kitaip jie dingtų laiko užmarštyje privačiuose namuose. 
Dėl to, prašome visus buvusius ir esamus sk. pareigūnus ir 
darbuotojus ar jų šeimų narius, pranešti mums apie turimų 
sk. medžiagų. Galima jų siųsti ar pristatyti;

LITHUANIAN WORLD CENTER - LSS ARCHWAS 
14911 E. 127th St., 
Lemont, IL 60439

Galite kreiptis telefonu: S. Miknaitis 630-985-1820 
Laukiame Jūsų atsiliepimo.

S. Miknaitis
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LSS Garbės Ženklų Skyrius
61512th Street
Santa Monica, CA 90402-2909

Santa Monica,20019.

LSS-gos Tarybos Akyvaizdiniam Posėdžiui 2001 .Įį,,21-22 d.d. 

Garbės Ženklų Skyriaus Pranešimas.

Mįeli Sesės ir Broliai,

Sveikiname Jus Visus susirinkusius į taip svarbų mūsų Mielos Lietuviš
ko s/Skautiškos veiklos apsvarstymus.Linkime kuo Geriausios Nuotaikos’

Viso^USA-lO^U.OO

čia,žemiau,duodame dabartinę Garbės Ženklų Skyriaus veiklos apžvalgą:

1. Garbės Ženklų stovis šiuo metu: Vieneto kai-
GŽ pavadinimas: Kiek yra: na USA dol. : Viso USA $:

Geležinio Vilko ordinas - 20 15.00 300.00
Gyvybės Gelbėjimo ordinas - 10 12.00 120.00
Padėkos ordinas - 160 12.00 1920.00
Lelijos ordinas - 98 12.00 1176.00
Jūrų Skautų Inkaro ordinas - 211 12.00 288.00
Už Nuopelnus ordinas - 155 10.00 1550.00
Tėvynės Sūnaus/Dūkros Mymuo 75 8 .00 600.00
Gintaro žymuo jūrų skautams 67 10.00 670.00
Vėliavos žymuo - 75 8.00 600.00
Žuvėdros žymuo jūrų skautams 77 8 .00 616.00
P až angumo ž ymuo- 188 8.00 15OU.00
Ordinų/žymenų rozetės - 968 1.25 1210.00

2.Kasos stovis 2001.U.1:
^Kasoje šiuo metu yra ^,695.69. Skolų šiuo mėtų nei kiti mums, 

nei mes kitiems - neturime.Pinigai laikomi California Lithuanian 
Credit Union taupymo sąskaitoje Nr.799,2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica} CA. golpOlį..
Ordinus,žymenius ir rozetes gaminame Amerikoje.Aukščiausią Geleži
nio Vilko ordiną Amerikoje-Kalifornijoje atkūrė ir pats dabar ga
mina inžinierius v.s.Kęstas Pažemėnas.Už tai Jam esame labai dėkingi.

Ordinų-žymenų kainos jau ilgą laiką yra tos pačios,nekeliamos, 
kol galime išsiversti iš savo pajamų.

Gražiai bendradarbiaujame su Seserį jos/Broli jos Tiekimų skyriais. 
Taip pat gauname gražius patarimus iš šios Tarybos Pirmininkės v. s. 
Birutės Banaitienės.Už tai Jai esame skautiškai dėkingi.

Garbės Ženklų Skyriuje dirbame: s.fii.Audra Reivydienė-reikalų 
vedėja-iždinlnkė-GŽ^montuotoja nuo I967 metų,v.s.Kęstas Pažemėnas- 
GVO gamintojas ir GZ Skyriaus vedėjo pavaduoto jas, ir v.s.Pranas 
Pakalniškis GŽ Skyriaus vedė jas.Abu paskutinieji du dirba šiame 
GŽ Skyriuje nuo pat jo įkūrimo : 1957 metų’’’ Ar nelaikąs būtų tą 
skyrių patubdyti kur kitur?...

Linkime Sėkmingo Šio Tarybos Posėdžio Pasisekimo! Vis Budime!

v.s.Pranas Pakalniškis 
GŽ Skyriaus Vedėjas Reikalų vedėja-Iždininkė
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^LIETUVIŲ; SKAUTŲ SĄJUNGA

2001 m. gegužės mėn. 19 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #6

LSS Tarybos Pirmijos (6) 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. L Markevičienė ir j.s. fil. T. Chiapetta

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

Pakelti į paskautininko/ės laipsni:

s.v.v.sL Adrian Cornish
vyr.sk.v.si. Daina Gedmintaitė
S-v.v.sL Algis Luneckas
s. v. v. si. Skot Mineikis
s. v. v. si. Rimas Putrius
s v. v. si. Romas Senkevičius
vyr.sk. v. si. Eglė Šukienė
s. v. v. si. Algis Strikas
vyr. sk. v. si. Ilonz Tarvydienė
s.v.v.sl. Raimondas Vinglis

Pakelti į skautininko/ ės laipsnį:

ps. fil. Ričardas Chiapetta
ps. Danutė Petrauskienė

Pakeltos į vyresnės skautininkės laipsnį

s. Vilija Klimienė
s. Livia Pollock
s. Nijolė Simonavičienė
s. Antanina Vilimienė (Williams)
s. Birutė Vindašienė

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime!

Z’ S KJGt'OiCi’
v.s. Birutė Banaitienėv.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA)

2001 m. gruodžio mėn. 15 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #7

LSS Tarybos Pirmijos (7) 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 CTfto,
v.s. iii. R. Griskelis, v.s. Iii. M. Mickienė,
v.s. L Markevičienė ir j.s. iii. T. Chiapetta

Tarybos Pirmininkėj, Seserijos ir Brolijos VS pristačius LSS Tarybos Pirmijos 
pakeliami j vyresniškumo laipsnius ir apdovanojami šie vadovai-ės:

Pakelti į paskautininko/ės laipsni:

vyr.sk.v.sL Dalia Mironaitė
vyr.sk. v. sL Debbie Paleikienė
s. v. v. si. Darius Rudis

Pakeltos j jūrų paskautininkės laipsnį:

g. v. v. Aida Brakauskas
g. v. v. Laima Bacevičienė

Pakeltos j skautininkės laipsnį:

ps. Danutė Belzinskienė
ps. Daiva Lukasiewicz
ps. Danutė Mažeikienė
ps. Regina Polikaitienė
ps. Tina Udrienė
ps. Kristina Zubrickienė

Apdovanoti GYVYBĖS GELBĖJIMO KRYŽIAUS ordinu:

Prityrusios sesės ir broliai Australijos Rajone

Apdovanota PADĖKOS ordinu:

v.s. fil. Sofiją Statkienę

Apdovanotas GELEŽINIO VILKO ordinu:

s. v. Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime!

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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JAV Lietuvių 13 endruomerės 
50 m. veiklos jubiliejus Cbikugoje 

2001 spalio menesi

Skautija/2001 -20

Bendruomenė pagerbė 
lietuvišką jaunimą, 
kurio atstovų tarpe, 
ketvirta iš kairės 
Tarybos Pirmininkė 
v.s. Birutė Banaitienė

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos Pirmininkas 

Algimantas Gečys 
Įteikia sveikinimą 

Lietuvių Skautų Sąjungai per 
v.s. Birutę Banaitienę
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VYRIAUSIA SKAUTININKE
v.s. fil. Rita Penčylienė • 12617 S. 73rd Ct. • Palos Heights, IL 60463
Tel: 708-448-7279 • Fax: 708-422-3163 • E-mail: PENCYLAR@AOL.com

SKAUTYBĖ JAUNIMO GYVENIME

Mintys iš prof. Stasio Šalkauskio studijos 
"SKAUTAIIR PASAULĖŽIŪRA"

Skautizmo atsiradimas ir išsivystymas yra vienas iš žymiausių įvykių ne tik jaunimo gyvenime, 
bet ir visuotinėje pedagogikos istorijoje. Nėra praėję dar pilnų dviejų dešimtų metų nuo to laiko, kai 
dvasinis skautizmo tėvas, generolas Robertas Baden-Powell'is, buvo suspietęs pirmą skautų būrį (1907 
m.), kaip jau šimtai tūkstančių gražaus jaunimo yra stoję po skautizmo vėliava įvairiose pasaulio šalyse, 
ir kai turtinga literatūra, liečianti kalbamąjį klausimą, yra surašyta įvairiomis pasaulio kalbomis. Kuo 
aiškinti šitokis beveik negirdėtas jaunimo istorijoje greitas pasisekimas judėjimo, kuris iš esmės taip 
maža turi bendro su pigia sensacija ir greit kintančia mada? Tur būt, nesuklysiu pasakęs, atsakydamas į 
klausimą, kad skautizmo judėjimas geriausiai atsako ir jaunimo dvasiai, ir mūsų laikų reikalams.

Generolas R. Baden-Powell'is į savo originalios praktinio auklėjimo sistemos pagrindą padėjo 
labai gražią ir sykiu labai praktišką idėją, būtent, kad jaunimas sugeba nešti daug didesnę atsakomybę, 
negu paprastai yra manoma, jei tik mokama pasinaudoti jo garbės jausmu, ir kad nėra nieko lengvesnio, 
kaip jis sužavėti jo paties išsiauklėjimo reikalais. Vadinasi, skautizmas stengiasi jaunimą padaryti aktyvų 
nuosavame išsiauklėjime, ir net tuo pačiu, kad jis žymią ugdomojo darbo dalį perkelia iš auklėtojų ant 
auklėtinių, jis padidina šių pastarųjų norą pergalėti su užsidegimu auklėjimosi sunkenybes. Tuo pačiu jis 
labai gerai tinka kilniajam jaunimo užsimojimui.

Kai sykiu yra sakoma, kad skautizmo judėjimas geriausiai atsako mūsų laikų reikalams, tai šitokis 
pasakymas turi atžvilgyje ne mados reikalavimus, bet visai ką kitą. Tikras laiko reikalas yra tas, kuris stato 
reikalavimą kovoti su dabartinio vadinamojo kultūringo gyvenimo silpnybėmis ir su visu tuo, kas šitą 
gyvenimą neša prie ištvirkimo ir išsigimimo. Skautizmo judėjime ir glūdi galinga atgimimo pajėga kaip tik 
tuo laiku, kai labai žymios dabartinio gyvenimo aplinkybės stumia šitą gyvenimą į išsigimimo takus. 
Skautizmas suprato pavojų, ir todėl jis stato jaunimą į sveiko išsivystymo aplinkybes, — iš miestų 
atmosferos, prisisunkusios smalkėmis, jis veda jaunimą į didingą gamtos pasaulį...Skautizmas veda savo 
skautus į laukinio gyvenimo aplinkybes ne tam, kad jie ten sulaukėtų, bet tam, kad sunkesnėse, nors 
sveikose, gyvenimo aplinkybėse jie įprastų visuomet būti kultūros nešėjai, ir kad užsigrūdinę laukiškumo 
aplinkybėse, jie apsiginkluotų prieš vadinamojo kultūrinio gyvenimo pavojus nuolat gyva iniciatyva, 
niekuomet neišsemiama energija, ištvermingumu darbe, doriniu tvirtumu, džiaugsminga nuotaika ir visa 
eile kitų dar ypatybių, kurios neleistų žmogui suirti dabartinio gyvenimo aplinkybėse.

Žodžiu tariant, skautizmas stengiasi atitaisyti tai, ką ardo dabartinio kultūringo gyvenimo 
aplinkybės. Tokiu būdu, prisiimdami su entuziazmu auklėjimosi darbą, skautai dirba sykiu kultūringo 
pasaulio atgimimo reikalams.
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Mielos Sesės:

Galiu pasidžiaugti, kad 2001-ieji metai Seserijos veikloje buvo veiklūs ir gyvi. Vienetai augo ne tik 
skautišku patyrimu bet ir sesių skaičiumi. Tai paliudys ir šis GABIJOS numeris, kurį skiriame mūsų 
skautiškiems rajonų vienetams. Nuo Europos iki Australijos, nuo Amerikos ir Kanados iki karštos Brazilijos, 
rajonų vadovių aprašymuose atsispindi sesių darbas ir entuziazmas lietuviškam skautavimui.

Kviečiame pasisakityti ir drauge su mumis pasidžiaugti.

Budėdama,
v.s. fil. Rita Penčylienė

Atlanto rajonas - 2001
Atlanto rajoną sudaro šios vietovės: Boston, Hartford, New York, Philadelphia, Rochester, 

Worcester ir Washington, D. C. Daug metų narių skaičius Atlanto rajone mažai keitėsi, tačiau 2001 
metais registruotų narių skaičius šiek tiek padidėjo dėl jauno prieauglio ir atgaivintos veiklos Hartforde. 
Bostone, Philadelfijoje ir Hartforde skautės ir skautai dirba kartu. Todėl ir ši Atlanto rajono veiklos 
apžvalga yra rašoma bendrai Brolijai ir Seserijai.

Jaunimas veikia Bostone, Philadelfijoje ir Hartforde. Yra vilties, kad po daugelio metų, bus 
atgaivinta skautų ir skaučių veikla New Yorke. Ten trys sesės, Ramutė Česnavičienė, Audronė 
Razgaitienė ir Nida Angeliades stengiasi įraukti į skautų gretas jaunimą, lankantį New Yorko lituanistinę 
mokyklą. Tai neseniai iš Lietuvos kartu su savo tėveliais atvykęs jaunimas, kuris nieko apie skautiška 
veiklą nežino. Tikimės, kad šioms darbščioms sesėms pavyks šį užmojį įgyvendinti. Kitose Atlanto 
rajono vietovėse veikia "senimas" - Židinientės ir skautininkų ramovės.

Bostone energingai ir stipriai reiškiasi Baltijos ir Žalgirio tuntai, kuriems vadovauja s. Birutė 
Žiaugrienė ir naujai paskirtas tuntininkas ps. Jono Bielkevičiaus. Fil. s. Algis Adomkaitis, dešimt metų 
ėjęs Žalgirio tunto tuntininko pareigas, pačiam prašant, pasitraukė iš pareigų. Jaunimo skaičiai didėja. 
2001 metų Kaziuko mugės sueigoje išsirikiavo netoli šimto jaunimo ir bent trisdešimt pasišventusių 
vadovų. Tuntų sueigos vyksta keturis kartus į metus, o draugovių sueigos, ypač jaunesniesiems 
(liepsnelėms, paukštytėms, vilkiukams, skautams ir skautėms) dažniausiai vyksta kartą į mėnesį. Nuo 
sausio pradžios iki kasmetinės Kaziuko mugės sueigos vyksta beveik kiekvieną savaitę, kai jaunimas 
ruošiasi mugei ir vaidinimui. Kasmet skautės ir skautai pastato spektaklį, kurį paruošia s. Lina 
Subatienė. Šį darbą sesė Lina dirba jau 19 metų. 2001 metais 57 vaikai suvaidino Snieguolė ir Septyni 
Nykštukai. Šis spektaklis yra Kaziuko mugės širdis ir įtraukia į darbą ne tik jaunimą, bet ir Dariaus bei 
Senųjų lapinų skautų vyčių būrelius, kurie kuria scenovaizdžius ir ypatingus efektus. Vyr. skautės ir 
mamytės siuva kostiumas, o kiti ruošia programos knygutę, tvarko muziką ir šviesas. Visa Bostono 
skautiška šeima įsitraukia į darbą. Todėl Bostone Kaziuko mugė yra svarbiausia skautiška šventė, 
sutraukianti daug svečių, kurie ateina pasidžiaugti jaunų skautų ir skaučių talentais.

Bostono tuntai kasmet surengia dviračių kelionę, slidinėjimo išvyką žiemą ir pavasario iškylą į 
kalnus. Visose iškylose dalyvauja visos draugovės ir gan daug tėvų. Tuntai taip pat dalyvauja Vasario 
16-tosios ir Kariuomenės šventėse su uniformomis ir vėliavomis. Vasarą jaunimas gausiai dalyvauja 
stovykloje.

Philadelfijoje gyvuoja Laisvės Varpo vietininkija, kuriai vadovauja s. Laima Bagdonavičienė. 
Sueigos vyksta kartą į mėnesį, o metų bėgyje surengiamos dvi iškilmingos sueigos. Skautai ir skautės 
prisideda prie Lietuvių namų mugės ir suruošia skautiškas Kūčias. Jaunimas dalyvauja Atlanto rajono 
vasaros stovykloje, o pavasarį surengia iškylą į gamtą.

Worcesterio Nevėžio/Neries tuntai, kuriems vadovauja v.s. Irena Markevičienė, pasireiškia ir 
išsilaiko vien suaugusiųjų veikla. Kasmet surengia Kaziuko mugę ir Motinos dienos minėjimą. Greta 
šių užsiėmimų, Worcesteris prisideda prie parapijos veiklos ir Vasario 16-tosios minėjime dalyvauja su 
vėliavomis.
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Hartforde buvo suorganizuotas paukštyčių ir vilkiukų vienetas. Sueigos vyksta dukart į mėnesį 
ir rengia iškylas į gamtą. Daug metų gyvuoja ir darbuojasi Židinietės, kurios ilgą laiką vadovavo ps. 
Lionė Simonaitienė, o dabar reikalus tvarko ps. Birutė Zabulienė. Vietininko pareigas dabar eina s. 
Stepas Zabulis. Uniformuoti skautininkai dalyvauja Vasario 16-tosios minėjime, Kariuomenės šventėje 
ir kasmet surengia Kaziuko mugę.

New Yorke trys sesės bando atkurti skautišką veiklą. Laikas parodys, ar viltys pasitvirtins. 
Židinietės, kurioms anksčiau vadovavo vyr. sk. Aldona Žukienė, o dabar s. Aldona Marijošienė, buriasi 
darbams ir pasilieka aktyvios. Jos ruošia Kaziuko mugę, įvairius kitus parengimus ir nuolat prisideda 
prie New Yorko bendruomenės darbų.

Washington, D. C. veikia Židiniečių ratelis, kuris prisideda prie įvairių parengimų ir veiklos 
sostinėje. Vienetui vadovauja v.s.fil. Meilė Mickienė.

Rochester, nors priklauso Atlanto rajonui, jau seniai jungiasi prie Toronto veiklos. Šiuo metu 
Dainavos vietininkijai priklauso šeši registruoti skautai ir skautės, kurie atlieka visą skautišką veiklą 
Rochesteryje. Vienetui vadovauja ps. fil. Aleksandras Gečas ir sesė Rūta Gečienė. Skautai remia 
lietuvių parapiją ir tvarko kioskus parapijos bazare, ir paruošia bent vienus pietus parapijos išlaikymui. 
Pagamina gražias verbas Verbų sekmadieniui, pina vainikus Vasario 16-tai ir Birželio 14-tai, dalyvauja 
Romuvos stovykloje, Kanadoje.

Atlanto rajono jaunimas ir vadovai darbuojasi su entuziazmu ir energija. Kasmet, Atlanto 
rajono stovyjlos didėja. 2001 metų stovykloje stovyklavo 183 stovyklautojai, daugiausia iš Bostono. 
Tačiau buvo atstovaujamos ir kitos vietovės: Philadelphia, Hartfordas, New Jersey, Virginia, Florida, 
Kanada, Maine ir kt. Kasmet, jaunų šeimų pastovyklė plečiasi. Auga ir paukštyčių bei vilkiukų skaičiai. 
Malonu matyti daug jaunų besišypsančių veidų. Ateitis šviesi! 2001 metų stovykla - Gaida, buvo 
turtinga programomis, šviesia ir džiaugsminga nuotaika. Nors jaunų vadovų vis trūksta, džiaugiamės, 
kad turime keletą puikių, pasišventusių ir talentingų jaunų vadovų ir vadovių, kurie kasmet sugrįžta 
darbui stovykloje. Džiaugiamės ir dideliu būriu veteranų, kurie kasmet organizuoja programas, praveda 
registraciją, tvarko ūkio skyrių ir visokiausiais būdais prisideda prie stovyklos darbų. Malonu stebėti 
glaudų bendradarbiavimą tarp jaunų vadovų ir veteranų.

Atlanto rajonas tur būt nedidelis, jeigu lyginsime jį su kitais rajonas. Bet mūsų veikla yra stipri, 
draugiška, skautiška ir vienos minties. Tarp Atlanto rajono darbuotojų matosi glaudūs broliški ir 
seseriški ryšiai. Dirbame, kad išsaugotume skautybės idealus ir perduotume juos savo vaikams. Atrodo, 
kad iki šiol mums tai gerai sekasi.

2001 metų Atlanto rajono apžvalgą paruošė
s. fil. Glorija Adomkaitienė, Seserijos Atlanto rajono atstovė

v.s. Vytautas Dilba, Brolijos Atlanto rajono atstovas

Vidurio rajonas - 2001

Vidurio rajoną sudaro šios vietovės: Čikaga/Lemontas, Detroitas, Clevelandas, Oamha ir 
Florida.

Čikagoj/Lemonte veikia du stiprūs tuntai: Aušros Vartai/Kemavė ir jūrų skaučių Nerijos tuntas 
ir trys skautininkių būreliai: Sietuva, Verpstės ir Čikagos skautininkių būrelis.

Aušros Vartai/Kemavės tuntui vadovauja ps. Rasa Conklin. Tunte yra apie 25 paukštyčių, 12 
skaučių, 6 prityrusios skautės, 3 vyr. skautės kandidatės ir 8 vyr. skautės, ir apie 60 skautininkių (viso 
114).

Nerijos tuntui vadovaujaj.ps. Danutė Navickienė. Tunte yra 34 ūdrytės, 13 jūrų jaunių, 13 jūrų 
skaučių, 12 gintarių ir 22 skautininkės (viso 94).

Abiejų tuntų sueigos vyksta kiekvieną šeštadienį. Stovyklaujame Rakė; 2001 m. stovykla 
Vienybė težydi tęsėsi 12 dienų, o šios vasaros stovykla Pasakų šalis tęsis 10 dienų. Abu tuntai rengia 
skautų/skaučių Kūčias, Kaziuko mugę ir šv. Jurgio sueigą. Iškylos vyksta bent kartą į mėnesį. Jūrų 
skautės planuoja trijų dienų buriavimo stovyklą.
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Lemento Sietuvos draugovė aktyviai veikia. Sąraše yra 48 sesės. Per metus turėjo 12 sueigų. 
Vadovauja ps. Irena Kirkuvienė.

Čikagos skautininkių būrelis, kuriam vadovavo v.s. Zuzana Juškevičienė nutarė šį pavasarį 
užsidaryti. Būrelyje buvo 10 sesių.

Verpsčių būreliui dabar vadovauja s. Dalia Liubinskienė.
Detroite veikia Gabijos tuntas, kuris artimai dirba su brolių Baltijos tuntu. Tuntui vadovauja v.s. 

Rasa Karvelienė. Tunte yra 1 liepsnelė (4 giliukai), 4 paukštytės, 14 skaučių, 6 prityrę skautės ir 3 vyr. 
skautės kandidatės. Jaunesnės sesės sueina kartą per mėnesį, vyresnės šiek tiek rečiau. Tunte taip pat 
veikia 16 vyr. skaučių ir 12 skautininkių. Tunte viso yra 88 sesės. Kartu su broliais rengia Kūčias ir 
Kaziuko mugę bei įvairias iškylas. Vasarą stovyklauja vieną savaitę Dainavoje kartu su Clevelando 
skautėm. Šios vasaros stovykla bus birželio 15-22 d.d.

Clevelande veikia Neringos tuntas, skautininkių draugovė ir vyr. skaučių Židinys. Tuntui 
vadovauja s. fil. Virginija Rubinski. Tuntui priklauso 53 sesės. Kartu su broliais rengia Kaziuko mugę. 
Stovyklauja kartu su Detroito tuntais Dainavoje.

Vyr. skaučių Židiniui vadovauja ps. Ingrida Bublienė. Židinyje yra 26 sesės. Sueigos vyksta 
kartą į mėnesį. Metų bėgyje surengia renginį visuomenei; Kaziuko mugėje Židinio sukeltas lėšas lygiai 
padalina skaučių ir skautų tuntams.

Skautininkių draugovės sąrašuose yra 30 sesių, kurios padeda tuntui ir dabar gauna Seserijos 
žinias per Neringos tuntą.

Omahoj veikia Neries-Vinco Kudirkos vietininkija. Vadovauja v.s. Irena Lileikienė.'Priklauso 5 
skautininkės. Rengia įvairius renginius, kurių pelnas skiriamas neturtingų šeimų šalpai Lietuvoje.

Floridoje veikia Nidos draugovė ir Nidos židinys. Nidos mišri draugovė gražiai auga ir veikia 
kaip naujas vienetas. Vadovauja ps. fil. Eglė Garsienė.

Nidos židinys mišrus; jam priklauso 10 sesių ir 4 broliai. Vadovauja j.v.s. Genė Treinienė, j.v.s. 
A. Andrulienė ir ps. V. Meiluvienė. Turėjo 3 sueigas ir dalyvavo iškyloje su Nidos draugove. Remia 
draugovės veiklą.

Abu vienetai planuoja kitais metais suruošti Kaziuko mugę.
2001 Vidurio rajono apžvalgą paruošė

j.s. fil. Rūta Kirkuvienė 
Vidurio rajono atstovė

Ramiojo Vandenyno rajonas - 2001
2001-2002 metai buvo ypatingi visiems Ramiojo Vandenyno skautėms ir skautams, nes 

šventėme 50 metų rajono sukaktį. 2001 lapkričio 18 d. susirinko virš 250 skautininkių, skautininkų, 
tėvų, svečių ir skautiško jaunimo paminėti įdomų ir turtingą kelią ir pagerbti tuos, kurie padėjo mums 
ateiti iki šios dienos. Buvome labai dėkingi, kad kartu su mumis buvo Vyriausia Skautininke sesė Rita 
Penčylienė, Vyriausias Skautininkas brolis Romas Otto ir jo pavaduotojas brolis Albinas Sekas.

Šiaip Palangos tunto veikla buvo ta pati. Sueigos prasideda rugpjūčio pabaigoje ir baigiasi 
birželio mėnesį; sueigos vyksta dukart į mėnesį, po šeštadieninės mokyklos. Sueigų turinys įvairus ir 
remiasi patyrimo laipsnių programa. Kiekviena draugovė ruošia įvairias išvykas, pvz.: čiuožimo, 
jodinėjimo arkliais, arba į meno muziejų.

Spalio mėnesį skautės prisideda prie Lietuvių Dienų šventės. Lapkričio mėnesį vyksta 
iškilminga rajono sueiga. Gruodžio mėnesį sesės atlieka gerus darbelius: pvz. vyr. skautės kasmet 
puošia bažnyčią Kalėdoms. Vasario mėnesį dalyvaujam Tarptautinėje sueigoj su lenkais, 
amerikiečiais ir vengrais. Kovo pradžioj rengiam Kaziuko mugę. Jau penkti metai skautės ir skautai 
surengia šv. Jurgio iškylą. Balandžio 13-14 d.d., 65 skautės ir skautai susirinko prie Ramiojo 
vandenyno, Oxnard mieste, pasistatė palapines ir dalyvavo iškilmingoje sueigoje. Vasarą 
stovyklaujame Rambyno stovyklavietėj Big Bear kalnuose. Atvyksta skautės ir skautai iš Šiaurės 
Kalifornijos, San Diego, Las Vegas ir Arizonos. Uniformuotos skautės dalyvauja su vėliavomis 
įvairiose šventės (pvz. Vasario 16, Kariuomenės šventė).
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Palangos tunto vadiją sudaro: tuntininkė s. fil. Danutė Mažeikienė, pavaduotoja s. fil. Regina 
Polikaitienė, paukštyčių Kregždžių dr-vės draugininke vyr. sk. Elina Venckienė, skaučių Jūratės dr-vės 
draugininke vyr. sk. Auksė Stočkutė, prit. sk. Birutės dr-vės draugininke vyr. sk. Audra Griciūtė, vyr. 
skaučių kandidačių dr-vės draugininke vyr. sk. Lidija Davidson ir vyr. skaučių Šatrijos Raganos dr-vės 
draugininke ps. Tara Barauskaitė.

Turime 6 paukštytes, 22 skautes, 5 prit. skautes, 8 vyr. skautes kandidates. Vyr. skaučių yra 
labai daug, bet ne Visos dalyvauja veikloje. Draugininke Tara ruošia įdomias sueigas ir mergvakarius 
sesėm, kurios rengiasi tekėti.

Visos Palangos tunto skautės laukia 2003 metų Jubiliejinės stovyklos ir kviečia visus aplankyti 
mus gražioje Kalifornijoje.

Vis budžiu!

2001 Ramiojo Vandenyno rajono apžvalgą paruošė
v. s. fil. Daina Kasputienė

Kanados rajonas - 2001

Kanados rajone veikia trys tuntai: Šatrijos tuntas Toronte, mišrus Širvintos-Nemuno tuntas 
Hamiltone ir mišrus Neringos-Geležinio Vilko tuntas Montrealyje.

Šatrijos tuntui vadovauja ps. Rūta Baltaduonytė-Lemon. Tunte veikia: 6 Liepsnelių ir 17 Giliukų 
Kiškių draugovė, kuriai vadovauja dvi vadovės. Joms padeda visi tėveliai. Rūtos paukštyčių draugovė 
(17), skaučių Dainos draugovė (23), prit. skaučių Mirgos draugovė, vyresnių skaučių ir gintarių 
Vaidilučių draugovė (12), dvi skiltys vyr. skaučių kandidačių (10), vyr. skaučių Birutės draugovė (35), ir 
jūrų skaučių Baltijos laivas (4). Vadovėms padeda globėjos. Viso turime 122 seses ir 17 giliukų. Šalia 
tunto dar yra registruotos 23 skautininkės.

Sueigos vyksta kas antrą šeštadienį, po lituanistinės mokyklos. Metų veiklą pradedame ir 
baigiame su šv. Mišiom ir tuntų sueiga. Tuntas rengia Kūčias, vyr. skautės su skautais vyčiais kalėdoja, 
giedodami kalėdines giesmes. Jie aplanko vyresnio amžiaus žmones (Vilnius Manor) ir aplinkines 
skautų šeimas. Vyksta žiemos iškylos. Pravedame iškilmingą Vasario 16-tosios sueigą, Susimąstymo 
dieną švenčiame kartu su latvėm ir estėm skautėm. Rengiame Kaziuko mugę ir šv. -Jurgio šventę su 
mišiom ir tuntų sueiga. Metų veikloje sesės įsijungia į medelių sodinimą—miško atnaujinimą High 
parke, padeda rinkti maistą vargšams, kurį daliname per Kalėdas ir per Daily Bread Food Bank. 
Padedame puošti Kalėdų eglutes, prisidedame prie šventiškų kepsnių kepimo, keramikos darbų, 
margučių dažymo. Dalyvauja Kanados skautų skautiškuose lavinimo kursuose.

Vasarą stovyklaujame Romuvos stovyklavietėje prie Lapės ežero (Fox Lake, Huntsville), kurioje 
šiemet minėsime stovyklavietės 40-tąjį jubiliejų.

Hamiltone veikia mišrus tuntas, kuriam vadovauja vyr. sk. Silvija Stonkutė-Johnston. Tuntas 
nedidelis, viso 12 įskaitant ir vadovus, bet stengiasi turėti sueigas bent vieną kartą į mėnesį. Susirenka 
sezono atidarymui, švenčia Kūčias ir dalyvauja bendrame Vasario 16-tosios minėjime. Šalia tunto veikia 
Šatrijos Raganos skautininkių būrelis (14), kurios reguliariai rengia savo sueigas ir aktyviai prisideda 
prie skautiškos veiklos.

Montrealio Neringos-Geležinio Vilko tuntas veikia bendrai. Viso 30 narių. Stovyklauja Baltijos 
stovyklavietėje.

Kanados rajono stovykla vyksta kiekvieną vasarą, rugpjūčio pradžioje ir tęsiasi maždaug dvi 
savaites. Į šią stovyklą pastoviai atvyksta sesės ir broliai iš Toronto, Hamiltono, Montrealio ir 
Rochesterio. Dažnai stovyklauja ir sesės, broliai iš Čikagos, Bostono, Detroito ir Los Angeles.

2001 Kanados rajono apžvalgą paruošė
fil. v.s. Jūratė Neimanienė

Kanados rajono atstovė
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Europos rajonas - 2001

Pažvelgus į praeities skautavimo laikotarpį Didžiojoje Britanijoje, sunku tikėti, kad šiais metais 
rengsime jau 55-tą vasaros stovyklą. Organizacijos gyvenime tai ilgas laiko tarpas apie kurį mums kalba 
sukaupta medžiaga veiklos žurnaluose, knygose, nuotraukose.

Visa tai įvyko buvusių vadovų dėka; be jų pasiryžimo nebūtume turėję tokios populiarios ir 
veiklios organizacijos.

Seserijos veikla šioje kadencijoje buvo pastovi. Kadangi trūko vadovių, stengėmės pakelti 
jaunesnes seses į aukštesnius laipsnius. Vasaros stovyklose daugiau dėmesio skyrėme skautamoksliui ir 
mažiau "laisvesnėms kasdienybėms." Šitokios veiklos pasėkoje išryškėjo tos, kurios norėjo rimtai siekti 
skautiškųjų idealų. Tokias seses kėlėme į aukštesnius laipsnius ir leidome joms vadovauti stovyklose ir 
sueigose. Čia skubu pabrėžti, kad sesės nebuvo įmestos į "bedugnę" ir paliktos plūduriuoti kaip sugeba, 
bet joms padėti atėjo vyresnės sesės, kurios buvo joms ir atrama, ir padėjėjos. Rezultatai buvo sėkmingi.

Seserijos stovyklose visuomet stovyklaudvo tarp 30 ir 35 sesių. Sueigose, kurios vyksta bent 
penketą kartų į metus, susirinkdavo per pus mažiau, bet pastebėjome, kad reguliariai jose dalyvaudavo 
tos sesės, kurios norėjo būti vadovės.

Ypatingai džiugu matyti naujai atvykusių sesių entuziazmą ir nuoširdų norą dirbti lietuviškai 
skautybei. Paskutinėje savaitgalio sueigoje matėsi stiprus jų noras išmokti ir taip pat padėti kitiems. Tai 
ateities vadovės!

Kur tik buvo galima, sesės uniformuotos dalyvavo tautinėse šventėse.
1999 m. Londone buvo atgaivintas ceritrinis tėvų komitetas. Jie rūpinosi transportu į stovyklas ir 

1.1. Komiteto pirmininkei grįžus į Lietuvą, dar nepavyko surasti asmens, kuris suburtų kitus ir tęstų šį 
darbą, bet vis tiek pastebėjome, kad dabar tėvai daugiau prisideda prie stovyklos paruošiamųjų darbų.

Jau ne pirmą kartą rašau, kad dabar didesnę dalį mūsų sesių sudaro jaunimas neseniai atvykęs iš 
Lietuvos. Ilgiau čia pabuvę, gauna leidimą šiame krašte apsigyventi; tai palengvina seserijos 
reprezentacinį darbą.

Netekusios patyrusios ilgametės sesės v.s. Gajutės O'Brien, kuri iškeliavo Amžinybėn 2001 m. 
liepos mėnesį, pajutom spragą mūsų lietuviško skautavimo horizonte.

Gyvenimas turi eiti pirmyn. Yra nemažai lietuviško "atžalyno," kuris jau stipriai Tėplioja (nors 
dar keturiom), bet kurių tėveliai atvyksta į skautiškas sueigas ir stovyklas, ir reiškia itin didelį norą, kad 
jų augančios šeimos dalyvautų lietuviškoje veikloje.

Tai mūsų ateitis., Tegyvuoja ji ilgai šiame krašte.
Visuomet budžiu!

2001 Europos rajono apžvalgą paruošė
s. Kristina Markevičiūtė-Harmes

Europos rajono atstovė

Australijosrajonas- 2001

Australijos rajone per šiuos metus nedaug kas pasikeitė. Skaičiai narių yra panašūs, o Sydnejaus 
tunte net didesni. Melboumo Džiugo tuntas dar tebėra stipriausias, bet Sydnejus jau vejasi. Trims 
tuntams iš keturių - Melboumo, Sydnejaus ir Adelaidės , vadovauja sesės ir stipriausia veikla yra sesių 
draugovėse.

Kasmet Sydnejaus ir Melboumo tuntai sumošia stovyklas, į kurias atvažiuoja mažesni vienetai 
arba pavieniai skautai.

2001 m. kovo mėnesį rajono vadija surengė vadovų suvažiavimą. Prasidėjo penktadienį vakare 
ir tesėsi visą savaitgalį. Dalyvavo 48 sesės ir broliai vadovai ir busimieji vadovai. Daug ką apkalbėjome 
ir daug ko išmokome; svarbiausia, pajutome entuziasmą toliau dirbti.
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2003 m. sausio mėnesį įvyks rajono stovykla Adelaidėje; šioje jubiliejinėje stovykloje 
paminėsime Mindaugo metus. Adelaidės Vilniaus tuntas sutiko stovyklą suruošti ir jau sudarė ruošos 
komitetą bei užsakė stovyklavietę. Dabar sudaroma programa ir tuntams išsiuntinėtas apklausinėjimas 
apie rajono vadovų dalyvavimą ir pareigas stovykloje. Žiūrėsime kaip seksis darbas.

Melbourne Džiugo tunto draugovių veikla šiuo metu snaudžia, kadangi jauni vadovai ruošiasi 
kelionei į Lietuvą. Gintaro tautinių šokių grupė birželio mėnesį važiuoja koncertuoti į tris miestus 
Lietuvoje ir Punske, Lenkijoje. Tikiuosi, kad grįžę atgaivins skautišką veiklą ir su savo draugovėm 
sausio mėnesį važiuos į stovyklą.

Aš turiu vieną pageidavimą. Per mūsų vadovų suvažiavimą iškilo klausimas apie Prityrusių 
skaučių įžodžio davimo eigą. Ar kur nors yra aprašytos šio įžodžio ceremonijos? Mes naudojame 
aprašymą, kuris randasi Tuntininkų suvažiavimo konspekte, bet jis jau yra gana senas. Ar yra kas nors 
naujesnio? Mes norime suvienodinti, bet niekas neturi nieko juoda ant balta. Jeigu galima, ar 
galėtumėte mums prisiųsti?

Sėkmės visiems sesėms ir broliams suvažiavime, ir linkėjimai iš tolimosios Australijos. 
Budėkime!

2001metų Australijos rajono apžvalgą paruošė
v.s. Rasa Statkuvienė

Australijos rajono atstovė

Pietų Amerikos rajonas - 2001

Visų pirma, noriu palinkėti sėkmės posėdžiuose skautijos labui. Kadangi negalime kartu 
asmeniškai dalyvauti būsime, kartu mintyse, prašydami, kad Dievas palaimintų visus ir visų darbus.

Kaip ir visuomet, 2001 metų veikla prasidėjo su vasaros stovykla, kuri įvyko sausio 20-28 d.d. 
Stovyklavome lietuvių kolonijos Lituanikos sodyboje, 80 km. nuo Sao Paulo. Po stovyklos kiekvieną 
šeštadienį, nuo 9:30 v.r. iki 12:00 vai. popiet, vyko sueigos.

Vasario mėnesį skautai su vėliavomis dalyvavo mišiose minint Vasario 16-tąją ir tada nuėjo prie 
Laisvės paminklo, kur buvo padėtas gėlių vainikas. Po to seselių amfiteatro salėje būrys vyr. skaučių 
kandidačių ir skautų vyčių atliko meninę dainų programą, kuriai jie kurį laiką ruošėsi. Sueigoje 
paminėta Susimąstymo diena.

Kovo mėnesį skautai dalyvavo šv. Kazimiero šventėje ir šv. Juozapo mugėje, kuri tęsėsi tris 
savaitgalius bažnyčios šventoriuje.

Balandžio mėnesį viena sueiga buvo skirta margučių marginimui. Velykų rytą dalyvavo 
procesijoje ir mišiose. Taip pat buvo paminėta šv. Jurgio diena. 1

Gegužės mėnesį prityrusių skaučių grupė suorganizavo trijų dienų iškylą.
Birželio mėnesį dalyvavo Tragiškųjų birželio įvykių minėjime ir nuo 24 d. iki liepos 20 d. buvo 

atostogos, kurių metu vadovai ruošė stovyklos programą.
Liepos 21-29 stovyklavome Lituanikos sodyboje. Grįžę iš stovyklos, rugpjūčio mėnesį sudarė 

naujas skiltis, nes stovykloje įvyko įžodžiai. Buvo toliau tęsiamos sueigos.
Rugsėjo mėnesį dalyvavo Tautos šventėje ir Spaudos šventės pietuose, kur padėjo aptarnauti 

stalus.
Spalio mėnesį skautai vyčiai suorganizavo popietę su arbatėle, pizza ir bingo. Dalis pelno buvo 

paskirta vaistams ir kitiems reikalams vienai skautų šeimai, kurių jauniausias 11 m. sūnus, "Palangos" 
skautas, serga diabetu ir jo gydymas brangiai kainuoja. Kitą pelno dalį skautai vyčiai paskyrė savo 
veiklos 25 metų paminėjimui, kuris įvyko 2002 m. sausio mėnesį, kai atvyko kun. Saulaitis. 1977 m. jis 
paruošė ir pravedė pirmus 4 įžodžius.

Lapkričio 10 d. įvyko ypatinga sueiga, kurioje buvo paminėta "Palangos" vietininkijos 28 metų 
veiklos sukaktis.
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Gruodžio 16 d. buvo surengtos tradicinės skautų šeimos Kūčios. Skautai ir šeimos dalyvavo 
mišiose, giedojo kalėdines giesmes, po kurių sekė Kūčių vakarienė. Buvo paruošta Kristaus gimimui 
tinkanti programa—vaidinimas, giesmės ir, po to, Kalėdų senelis. Jis visiems atnešė dovanėlių.

Nuo Kalėdų atostogavome ir ruošėmės stovyklai, kuri įvyko sausio mėnesį.
2001 metų veikloje daug pasižymėjo vyr. skautė Julija M. Ūkai, kuri vadovavo šeštadieninėms 

sueigoms ir tvarkė programą. Skautai vyčiai Ričardas Jambert dirbo su prityrusiais skautais, o Erik 
Didžiulis-Rochamberg vadovavo geltonšlipsiams ir kandidatams. Vyr. skautės Patricija Vinkšnaitytė ir 
Karolina Bertasso gražiai dirbo su prityrusių skaučių grupe, vyr. skautė Regina Prokopienė su vyr. 
skautėmis, ir skautas vytis Eduardas Greičius su skautais vyčiais.

Budėkime kartu!

2001 metų Pietų Amerikos rajono apžvalgą paruošė
v.s. Eugenija Bacevičienė

Pietų Amerikos rajono atstovė
ir

ps. Jorge (Jurgis) Prokopas

*
PER SKAUTYBĘ Į PILIETIŠKUMĄ 

Lordas Baden -Powell
(Perspausdinta iš "Tau, vadove" - Chicago, 1977) 

LSS Skaučių Seserijos leidinys
G YVENIMO DŽIA UGSMAS

Kodėl gamtospažinimas laikomas vienu svarbiausių skautiškų užsiėmimų? Tai klausimas, kuris 
išryškina skirtumą tarp darbo ir bet kokio kito berniukų būrelio darbo.

Atsakyti į šį klausimą galima lengvai šiais žodžiais: - Nenorime išmokyti berniukų vien tiktai to, 
kaip pragyventi, bet ir kaip gyventi, - t.y., aukštesne prasme, kaip džiaugtis gyvenimu.

Gamtos pažinimas, kaip jau dažnai esu sakęs, teikia geriausių priemonių berniukų protui ir 
mintims atskleisti. Lygiagrečiai, jei draugininkas nepraleidžia progos, gamtos pažinimas lavina gabumą 
gamtos grožiui ir tuo pačiu meno grožiui įvertinti, kas gilina gyvenimo džiaugsmo pajautimą.

Dievas Kūrėjas dar 'ryškiau stoja prieš berniuko akis Jo stebuklinguose kūriniuose, kas drauge su 
aktyviu Jo valios pildymu, tarnaujant kitiems, ir sudaro konkretų tikybos pagrindą.

...laimė yra vidinės sąžinės ir išorinio jausmo susiliejimas. Ji randama, kai sąžinė bei jausmai 
patenkinti. Jei šis apibrėžimas teisingas, išeitų atvirkščiai, kad grožio įvertinimas neteikia laimės, jei 
sąžinė nerami.

Taigi, norėdami, kad berniukai gyvenime būtų laimingi, turime juos pratinti daryti gera 
artimiesiems ir, be to, pažinti ir įvertinti, kas gamtoje gražu.

Kas sugeba, skaito knygas upeliuose, girdi akmenis kalbant ir visur mato gera.
Kai tik gamtos pažinimo sėkla nukrinta į berniuko sąmonę, pastabumas, atmintis ir mokėjimas 

daryti išvadas savaime išsilavina ir tampa jo būdo dalimi. Šios ypatybės neišnyksta, nežiūrint į tai, kuo 
jis vėliau užsiimtų.

Kaip gamtos stebuklai gali būti atverti jaunajam žmogui, taip ir jų grožis gali būti išryškintas ir 
pamažu atpažintas. Grožio pažinimas auga taip pat automatiškai, kaip ir pastabumas. Jis teikia daug 
džiaugsmo, kad ir pilkiausioje aplinkoje.

Įprasta sakyti, kad berniukai nesugeba įvertinti nei grožio, nei poezijos. Atmenu, kad kartą 
berniukams buvo rodomas gražus, vaizduojąs audrą paveikslas, apie kurį pats autorius buvo sakęs, kad 
jame esąs tiktai vienų vienas taikos ženklas. Tuojau vienas iš berniukų parodė į mėlyno dangaus 
gabalėlį, matomą tarp blaškomų debesų.

Poezija taip pat randa atgarsį jaunose širdyse. Kai tik grožis pradeda veikti, savaime atsiranda 
noras reikšti savo mintis gražia forma, ne tik proza.
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Isabel Penčylaite: „I? aš stovyklausiu, 
o kai aš užaugsiu, 

kandidatuosiu į 
Vyriausias Skautininkes..."
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Australijos 
rajono vyr. 
skautės ir 

vyčiai

Vyr. skautės 
inscenizuoja 
lietuviškas 
vestuves
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Iš „Palangos” skautų 
stovyklos, sausio 2002 
Sao Paulo, Brazilija

„Palangos” skautai 
žygiuoja procesijoje 

Velykų rytą.
Velykos 2002 

Sao Paulo, Brazilija

cM'ela kSsese (Bita,

Q&iundu kfotoyraįįjasšių paskutinių įtikiu 

mūsų veiklos, ękjal kokia nors tiks ,ę§)cdįjai', 

nors taip vien sesių nebeturime, ękjal tiks ir 

broliams, jei reikėtų, tikiuosi, kadjavote taip 

pat mūsų veiklos aprašymų.

laikykimės!
kštirdinjai,

O&esė (Sasjenija (Bacevičienė 
kd>do Baido, CBraeiį/a
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Seses Gražinietės 
šv. Jurgio iškyloje: 
(iš k.) Irena Vilkienė, 
Birutė Prasauskienė 
(rajono vadė), Laima 
Balchienė, Zita Rahbar, 
Rūta Anelauskienė

„Palangos” tunto skautės 
poilsiauja palapinėje per 

šv. Jurgio iškylą: Asta 
Karalytė, Malvina Milliron, 

Karina Jogaitė, Lina 
Polikaitytė 
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Paukštytės išsirikiuoja 
šv. Jurgio iškyloje 
(iš viršaus vadovės): 
Elina Venckienė, Lina 
Jocaitė,Kristė Jogaitė, 
Danutė Scola, Daina 
Bandžiulytė, Rūta 
Bandžiulytė
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AS SKAUTININKAS v.s.Romas Otto 19 Rosemount Avenue. Toronto,Ontario M6H 2M2 CANADA 
UAUSIAS SKAUTIŠKA ^55^71 ul 416.651.6771 fax . „.,,4USA
VS PA V U1UOTOJAS v s fi!.. Albinas Sekas 2940 Hopeton Road, La Crescents, Caltfom 
VS PAVADŲ 8ifc.957.3670tel albinas@pacbeU.net e-ptutas

Vasara 2002m.

' ~ x' ATLANTO RAJONAS
LSB Atlanto Rajono Atstovas - v.s.Vytautas .Dilba

Skautiška veikla randasi šiose vietovėse; Bostone, Philadelfijoje, Worcster 
Hartforde, New Yorke, Washingtone, ir Rochesteryje.
Atlanto Rajonas susideda is sekančių vietovių; Boston, Hartford, New York 
Philadelphia, Rochester, Worcester ir Washington, D.C. Atlanto Rajone^ 
narių skaičius daug metu mažai keitėsi bet 2001 metais registruotų narių 
skaičius šiek tiek padidėjo, dyka jauno prieauglio ir veiklos atgimimo Hart
forde. Skautiška veikla Bostone, Philadelfijoje ir Hartforde, yra vykdoma 
bendrai - broliai ir sesės dirba kartu visuose užsiėmimuose. Todėl, ši Atlanto 
Rajono veiklos apžvalga yra rašoma bendrai Brolijai ir Seserijai.

VEIKLA
Jaunimo veikla randasi Bostone, Philadelfijoje ir Hartforde. Yra galimybų 
kad New Yorko skautų/skaučių veikla vėl atbus po daugelio metų. Ten trys 
sesės, Ramute Česnavičienė, Audrone Razgaitienė ir Nida Angeliades, 
stengiasi pritraukti jaunimą, lankanti New Yorko Lituanistinę Mokyklą, į 
skautų gretas. Šis jaunimas yra neseniai atvykęs Amerikon iš Lietuvos apsi
gyventi su tėveliais ir jokio pagrindo apie skautišką veiklą neturi. Tikimės 
kad šios darbščios sesės turės gero pasisekimo. Kitose Atlanto Rajono vie
tovėse veikia "senimas" - židinietis ir Skautininkų Ramovės.

Bostone energingai ir stipriai reiškiasi Baltijos ir Žalgirio Tuntai vedami s. 
Birutes Ziaugrienės ir naujai paskirto, tuntininko ps. Jono Bielkevičiaus. s. fil. 
Algis Adornkaitis, dešimt metų ėjęs Žalgirio Tunto pareigas, pačiam prašant, 
pasitraukė iš tuntininko pareigų. Jaunimo skaičiai didėja.
Kaziuko Mugės 2001 Metu tunto sueigoje buvo išsirikiavę netoli šimto jaun
imo ir bent trisdešimt pasišventusiu vadovų. Tuntų sueigos vyksta keturius 
kartus per metus o draugovių sueigos, ypač jaunesiem ( liepsnelėm, 
paukštytėm, vilkiukams, skautams ir skautėms ), įvyksta dažniausiai sykį per 
mėnesi. Nuo sausio pradžios iki kasmetines mugės, sueigos vyksta beveik 
kas savaite kai jaunimas ruošiasi mugėi ir vaidinimui. Kas metais, visi skau
tai ir skautės pastato spektaklį, paruoštas s. Linos Subatienes. Sesė Lina 
jau 19 metų dirba su vaikais statant kasmetinį vaidinimą. 2001 metais 57
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LSB Atlanto Rajono Atstovas - v.s.Vytautas Dilba

Šis spektaklis yra Kaziuko Mugės širdis ir įtraukia į darbus ne tik jaunimą bet ir Dariaus ir Senųjų Lapinų Vy
čių būrelius, kurie kuria scenas ir ypatingus efektus vaidinimui. Vyresnės skautės, mamytes, siuva kostiumus 
o kiti ruošia programos knygute ir tvarko muzika ir šviesas. Visa Bostono skautiška šeima yra įtraukta į ši 
darbą. Todėl Bostone Kaziuko Muge yra didžiausia skautiška šventė sutraukianti daug publikos kuri ateina 
pasidžiaugti jaunų skautų ir skaučių vaidintojų talentais.
Bostono tuntai kasmet suruošia dviračių kelione rudenį, slidinėjimo išvyką žiemą, o pavasarį iškylauja gam
toje kopdami į kalnus. Visose iškylose dalyvauja visos draugovės ir gan daug tėvų. Tuntai taip pat dalyvauja 
Vasario 16-tos ir Kariuomenis Šventėse uniformuoti su vėliavomis. Jaunimas, gausiais skaičiais, dalyvauja 
vasaros stovykloje.

Philadeifijoje gyvuoja Laisvės Varpo Vietininkija vedama s. Laimos Bagdonavičienės. Sueigos vyksta vieną 
kartą į mėnesį o metų bėgyje yra suruoštos dvi iškilmingos sueigos. Skautai ir skautės prisideda prie Lietuvių 
Namų mugės ir suruošia skautiškas Kūčias. Jaunimas dalyvauja Atlanto Rajono vasaros stovykloje o pava
sarį buna iškyla i gamtą.

Worcesterio Nevežio/Neries Tuntai, vedami v.s. Irenos Markevičienes, gyvuoja vien su suaugusiu veikla. 
Worcesterieciai kas met suruošia Kaziuko Muge ir Motinos Dienos minėjimą. Apart šių užsiėmimų Worces- 
teris prisideda prie bažnyčios veiklos ir Vasario 16 minėjimo dalyvaujant su vėliavomis.

Hartforde, susiorganizavo paukštyčių ir vilkiukų vienetas. Turi sueigas du sykius i mėnesį ir ruošia mažie
siems tinkamas iškylas į gamtą. Daug metų gyvuoja ir darbuojasi Hartfordo Židinietes. Ilgą laiką buvo veda
mos ps. Lionės Simonaitienis o, dabar reikalus tvarko ps. Birutė Zabulienė. Vietininko pareigas dabar eina s. 
Stepas Zabulis. Uniformuoti skautininkai dalyvauja vasario 16-to minėjime, Kariuomenės šventėje ir kas
inėtais suruošia Kaziuko Muge.

New Yorke trys sesės bando atkurti skautišką veiklą. Laikas parodys ar pastangos sulauks pasisekimo. Se
ses Ždinietes, anksčiau vadovaujamos vyrs. sk. Aldonos Žukienes ir dabar s. Aldonos Marijošienės, buriasi 
darbams ir lieka aktyvios. Jos ruošia Kaziuko Muge, įvairius kitus parengimus ir nuolat prisideda prie New 
Yorko bendruomenės darbų.

Washington, D.C. veikia Židiniečių ratelis kuris prisideda prie įvairiu parengimu ir veiklos sostinėje, v.s. fil. 
Meilė Mickiene veda šią darbščią grupę.

Rochester, nors priskirtas Atlanto Rajonui, jau ilga eile metu jungiasi prie Toronto veiklos. Šiuo metu, 
Dainavos Vietininkijai, priklauso šešį registruoti skautai ir skautės kurie atlieka visa skautišką veiklą Roches- 
teryje. Šis vienetas vedamas ps.fil Aleksandro Gečo ir seses Rūtos Gečienes. Skautai remia lietuvių parapiją 
tvarkant kioskus parapijos bazare ir paruošia bent vienus pietūs parapijos išlaikymui. Toliau reiškiasi darant 
verbas Verbų sekmadieniui, pinant vainikus Vasario 16-tai ir Birželio 14-tai ir dalyvaujant Romuvos stovyk
loje, Kanadoje.
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LSB Atlanto Rajono Atstovas - v.s. Vytautas Dilba

Atlanto Rajono jaunimas ir vadovai darbuojasi su entuziasmu ir energija. Kasmet, Atlanto Rajono stovykla didėja. 
2001 metu stovykloje stovyklavo 183 stovyklautojai. Privažiavo daugiausia stovyklautojų ir vadovų iš Bostono bet 
kartu buvo reprezentacija is Philadelfijos, Hartfordo, New Jersey, Virginia, Floridos, Kanados, Maine ir kitų valstijų. 
Kas metais, jaunų Šeimų pastovyklė pleėčasi. Taip pat paukštyčių ir vilkiukų skaičiai auga. Malonu matyti daug jaunų 
šypsančių veidų stovykloje. Ateitis atrodo šviesi. 2001 metų stovykla, Gaida, buvo turtingą programose ir buvo prav
esta su šviesia ir džiaugsmingą nuotaiką. Nors jaunų vadovų vis trūksta, džiaugiamis turint keletą puikių, pasišventu
sių ir talentingųjaunų vadovų,-ių kurie sutinka kas metais sugižti darbuotis stovykloje. Džiaugiantis turint stipru kadrą 
veteranų kuris kasmet organizuoją programas, deda registraciją tvarko ūkio skyrių, ir visokiausiais būdais prisideda 
prie stovyklos darbų. Malonu stebėti glaudų bendradarbiavimą tarp jaunų vadovų ir veteranų.

RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS

LSB Ramiojo Vandenyno Rajono Atstovas - s JiLTadas Dabšys,

Šiuo metu Los Angeles Kalniškių Tunte priklauso/dalyvaujai

• Anykščio Šilelio Vilkiukų Draugovę - Du vadovai ir 9 vilkiukai 
(vienas gyvena San Francisco, vienas Tuscon Arizona)

• Dariaus ir Girėno Skautų Draugovė - Du vadovai, 5 geltonšlipsiai, vienas kandidatas
7 prityrusiai. Trys gyvena San Diego.
Šių metu stovykloje buvo vienas skautų įžodis ir keturi prit. Skautu įžodžiai.

• Landsbergio Skautų Vyčių Būrelis - Yra vienintelis veiklus būrelis. Maždaug 20 skautų vyčių ir penki kandidatai. 
Šių metu stovykloje buvo 7 skautu vyčiu įžodžiai

• Jaunos šeimos - Nemažai jaunų šeimų dalyvavo stovykloje ir iškykiose. Keletą giliukų jau galės įstoti į vilkiukus 
per ateinančius metus.

• 2002 įvyko penkios draugovių sueigos. Dvt skautų iškylos (dienos iškyla dviračiais, naktinė iškykla kalnuose su 
kuprinėm). Čiuožimo išvykavyka (bendrai su sesėm ir tėvais).

• Tuntas dalyvavo metinėje Kaziuko Mugėję su rankdarbiais, žaidimais, maistu ir gėlėm.
• Kovo mėnesi Tuntas dalyvavo metinėje Tarptautinėje sueigoje (šiais metais Lenkų parapijoje)

• Balandžio mėnesi dalyvavome Šv. Jurgio savaitgalio iškykloje kuri buvo prie jūros. Dalyvavo apie 30 Tunto nariai.

• Rugpiučio mėnesįTuntas dalyvavo stovykloje Rambyne. Kryžkelio pastovyklė. Jauni skautai vyčiai sėkmingai va
dovavo ir buvo smagi stovykla. Dalyvavo apie 25-30 brolijos pastovyklėje. Daug skautų vyčių ir paskautin inkų da
lyvavo savaitgalyje. Romo Kalantos skautų vyčiu būrelis pravedė trumpa paminėjimą 30 metų nuo Romo Kalanta 
susideginimo Kaune. L.S.B. Registruoti 53 broliai.
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Vienetai randasi Montreal, Hamilton, ir Toronto.

Montrealiįe
8 Vilkai 10 Kandidatai
1 skautas 2 kandidatai
1 Prityręs skautas
3 vadovai

Veikla
Sueigos vyksta vieną kartą į mėnesį aušros vartbažnyčios parapijos salėje. Nariai dalyvauja su uniformomis visose 
tautinėse ir religinėse šventėse.Stovyklauti atvyksta I Romuvos stovyklavietę prie Toronto.

Hamilton
5 vilkai
4 skautai

Veikla
Sueigos vyksta viena kartą į mėnesį parapijos salėje. Vasarą stovyklauja Romuvos stovyklavietėje prie Toronto.
Šiuo laiku atvykę iš Lietuvos jauni tėvai pradeda rodyti susidomėjimą skautų organizacija, tai yra vilties kad vilkiukų 
skaičiai gali padidęti. Taip pat veikia skautininkų židynis.
Montrealije ir Hamiltone -tai yra Geležinio Vilko ir Neringos Tuntas, Širvintos ir Nemuno tuntai yra jungtiniai tuntai.

Toronto Rambyno Tuntas
28 Vilkai
18 Skautai
13 Prityrė skautai
8 Jūros skautai
9 Skautai Vyčiai ir
16 Skautų Vyčių kandidatai.

Veikla

Sueigos vyksta kas savaite šeštadieninės mokyklos patalpose. Romuvos stovyklavietėje vyksta rajoninė stovykla ku
rioje visi broliai gausiai dalyvauja. Vyksta žiemos ir vasaros iškylos. Skautai dalyvauja visose tautinėse šventėse, 
ruošią tradicinę Kaziuko Muge, ir skautiškas kūčias.
Tunto vadija bando suderinti skautišką programų veiklą tarp žiemos (mieste) ir vasaros (stovykloje)
Ąžuolo vadovavimo mokyklą baigę broliai yra įtraukiami į draugovių vadovavimo darbą. Kanados rajone yra LSB reg
istru 136 narių.
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Bendri Bruožai
Šis pranešimas liečia tik Didžiosios Britanijos padalinius.

Veikla
Brolijos narių skaičius vis didėja. Mūsų didžiulė dauguma dabartinių skautų yra atvykę iš Lietuvos, taip vadinami 
“Ateiviai”. Beveik visi yra susibūrė Londone ir Londono priemiesčiuose. Nauji vis atvažiuoja, kiti gryšta į Lietuvą arba 
kitur išvažiuoja. Brolijos sąrašuose skaitome 75 brolių per visą Didžiąją Britaniją. Tad, nenuostabu, kad labai staigiai 
prieauglio dirva pasidarė labai plati.

• Vasaros stovykla yra pagrindinis mūsų veiklos taškas. Pereitų metų stovykloje dalyvavo 62 broliai. Bendrai vi
soje stovykloje dalyvavo daugiau kaip 120 skautų/čių. Tai didžiausias skaičius per penkerius metus. Lyginant su 
Anglijos stovykloms, tai bene daugiausia susirinko per 30 metų. Tad, ateities veikla kas liečia stovyklas yra labai 
šviesi.

• Didžiausia bėda yra trūkumas veiklos metų bėgyje. Neturėjimas būklo London’e reiškia didelį sunkumą susitikti 
reguliarai skilties ribose. Be skilties sistemos pasidaro labai sunku ūgdyti vaikus skautiškoje dvasioje. Bandome 
Vietininkijos mastu mūsų bažnyčios ir Viktorijos klubo salėse. Bet žinome, kad skautismas yra pagrystas skilties 
sistema ir veikia geriausiai joje.

• Turint didelį vadovų trūkumą reikia kaip nors pritraukti tėvus į talką. Šiuo metu jau yra susidaręs mažas bran- 
duolis kuris prisideda ir dirbą kartu su vadovais.

Reikia tikrai pasidžiaugti, kad dar turime aukščiau minėtas problemas. Brolijos (ir Seserijos) skautų/čių skaičius vis 
didėja. Labai džiugu matyti tiek daug jaunesniųjų. Tėvai pradeda suprasti, kad mums reikia pagelbos ir prisideda. 
Patys vaikai pradeda spausti pagyvinti veikla.

PIETŲ AMERIKOS RAJONAS
LSB Pietų Amerikos Rajono Atstovė - v.s.Eugenija Bacevicieneė

Pereitų 2001 metų kaip visų mūsų metų veikla .prasidėjo su vasaros stovykla sausio mėnesije nuo 20 d. iki 
28 d. Stovykla vyko Letuvių kolonijos Lituanikos sodyboje, 80 Km. nuo Sao Paulo miesto. Po stovyklos vyko sueigos 
kas šeštadieni nuo 9:30 vai. iki 12:00 vai.

• Vasario mėnesį .skautai iškilmingai dalyvavo Vassario 16-tos minėjime su vėliavomis šventose mišiose ir žygiavo 
prie aikštes kur buvo padėtas gėlių vainikas šalę Laisvės paminklo, dalyvavo meninėje programoje su dainomis.

• Kovo mėnesi skautai dalyvavo Šv.Kazimiero šventėje ir Šv. Juozapo mugėje

• Balandžio mėnesį buvo skirta viena pilna sueiga margučiams. Velykų rytą dalyvavo procecijoje ir mišiose ir taip 
pat paminėjo Šv. Jurgio dieną.

• Gegužės mėnesi prityrusiu skauciu grupe suorganizavo trijų dienu iškyla pagilinti savo patyrimus.

• Birželio mėnesi dalyvavo Baisaus Birželio minėjime ir nuo birželio 24 d. iki liepos 20 d. buvo atostogos ir laikas 
kada vadovai ruošėsi del stovyklos programos .

Skautija/2001 - 39

69



Page 6

LSB Pietų Amerikos Rajono Atstovė - v.s.Eugenija Bacevičienė

• Liepos mėnesį 21-29-tą dienomis vyko stovykla Lituanikos Sodyboje.

• Rugpiučio mėnesi tęsėsi sueigos .

• Rugsėjo mėnesi dalyvavo Tautos šventeje ir Spaudos šventės pietuose kur padėjo aptarnauti stalus.

• Spalio menesį Skautai vyčiai suorganizavo popiete su arbatėlė, pizza ir bingo .Dalis pelno buvo skirta vaistams ir 
kitiems reikalams vienos skautų šeimos sūnui. Kita dalis skautų vyčiu minėjo savo veiklos 25 metu jubiliejų kuri
ame dalyvavo atvykęs v.s.fil.kun.Antanas Saulaitis.

• Lapkričo mėnesio 1O-tą diena ."Palangos Vietininkijos" 28 metu veiklos paminėta su ypatinga sueiga.

• Gruodžio mėnesį vyko organizavimas, pasiruošimas ir dalyvavimas tradicinėje skautų šeimos Kučiose , 
Gruodžio16 diena .skautai ir šeimos dalyvavo mišiose giedodami kalėdinės giesmes ir vakarienėje .Buvo 
paruošta tam tikra programa su Jėzaus gimimo vaidinimu, giesmėmis ir su Kaiedų senelio apsilankymu 
kuris visus apdovanojo.

2001 metu bėgyje daug pasižymėjo skautai vyčiai, Ričardas Jamberg su prityrusiais skautais ir Erikas Didžulis 
Rochamberg su geltonšlipsais ir kandidatais. Vyr.skaute Patricija Vinksnaityte ir Karolina Bertasso gerai atliko darba 
su prityrusiu skaučių grupe, vyr.skaute Regina Prokopiene su vyr.skautėmis ir skautas.vytis Eduardas Greičius su 
skautais vyčiais.

VIDURIO RAJONAS
LSB Vidurio Rajono Atstovas - v.s. fil. Romas Rupinskas

VEIKLA
Čikagoje ir Clevelande sueigos vyksta po šeštadieninės mokyklos pamokų kas šeštadienį. Clevelande sueigos vyksta 
du kartus į mėnesį. Čikagos broliai vasara stovyklauja RAKO stovyklavietėje—šiais metais buvo 200 stovyklautojų. 
Broliai iš Clevelando ir Detroito stovyklauja Dainavoje. Šiais metais buvo apie 100 stovyklautojų. Vyksta iškylos 
vasarą ir žiemą. Skautai dalyvaują tautinėse ir religinėse šventėse, ruošia Kaziuko muges ir bendras Kūčias.
Vidurio Rajone LSB yra registruoti 298 nariai.
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Džiugo Tuntas Melbourne
Tuntininkė v.s. Dana Lynikienė.
Skautų yra apie 49. 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 naujų metų. 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 išlaikimui mūsų jaunimą. Yra jaunu šeimų iš Lietuvos jų vaikai stoja i skautų eiles 
Skautininkai (ne mažai ju yra) suiena maždaug kas du mėnesius.

Aušros Tuntas Sydnėjus
Apie 900 kilometrai nuo Melbourne. Tuntininkė ps. Daina Šliterytė.
Čia yra apie 45-skautų.Ruošia Iškilas, muges ir sueigas. Šiame mieste veikia skautininkų Židinys

Šatrijos Tuntas Geelongo
Apie 100 Kilometrai nuo Melbourne. Tuntininkas s. Vytautas Mičiulis Tunte yra apie 12 skautai. Šiame mieste veikia 
skautų Židinys labai aktyvus ps. Liudas Bungarda susirenka kas 2-mėnesius ruošia minėjimus ir iškylas.

Vilniaus Tuntas Adelaidė
Apie 800 Kilometrai nuo Melbourne. Tuntininkė ps.Rūta Sankauskienė. Tunte yra apie 25 skautų sesė Rūta yra 
sekmadienio mokyklos vedėja tai sueigos vyksta mokyklos laikų. Vilkiukams ir Paukštytėms kas antra savaite.

Skautai Brisbane
Apie 1000 Kilometru nuo Melbourne. Ryšininkas ps. Algis Milvydas. Yra 7 skautai jokios veiklos čia nėra bet' 
atvažiuoja i Rajono ir Tuntu stovyklas.

Mūsųjaunimas 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.
Šių metų Kovo 14 dieną įvyko Australijos Rajono vadovų ir busimų vodovų suvažiavimas dalyvavo apie 50 brolių ir 
sesių.
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LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.14
Lietuvių Skautų Brolijos Vadijai pristačius, Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija pakelia į vyresniškumo laipsnius 
sekančius vadovus:
#1 Į PASKAUTININKO LAIPSNĮ: LSB Australijos Rajonas—sv.vsl. Raimondas Vinglis.
LSB Europos Rajonas—sv.vsl. Adrian Cornish irs.v.v.sl. Skot Mineikis
LAB Vidurio Rajonas—s.v.v.sl. Algis Luneckas, s.v.v.sl. Rimas Putnus, s.v.v.sl. Rimas Senkevičius, ir s.v.v.sl. Algis 
Strikas
#2 Į SKAUTININKO LAIPSNĮ—LSB Vidurio Rajonas—ps.fii.Ričardas Chiapetta
Nuoširdžiai sveikinu visus brolius pakeitus i vyresniškumo laipsnius. Dėkoju Jums vadovaujant jaunesniems broliams 
ir pasiaukojant LSB labui. Linkiu Jums visiems dar ilgai tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI, IR ARTIMUI.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.15
LSB Vadovų lavininmo Skyriaus Vedėjui v.s.fil.Gintarui Plačui pristačius, tvirtinu, kad sekantys 1999 metų Ąžuolo 
Mokyklos laidos kursantai sėkmingai atliko visus vadijos nustatytus uždavinius ir išpildė visus Mokyklos reikalavimus, 
s.v.v.sl Aidas Mattis ir s.v.v.sl Marius Anelauskas
Suteikiu šiems broliams privilegija nešioti Ąžuolo Mokyklos žymenį ir įteikiu jiems šios mokyklos baigimo pažymėjimą. 
Linkiu broliams Aidui ir Mariui toliau tęsti skautišką darbą su jaunesniais broliais skiltyse ir draugovėse.
Tikiuosi kad vėl turėsime progos pabendrauti ateities vadovų kursuose ir stovyklose.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.16
Ilgamečiu! LSB Tiekimo Skyriaus Vedėjui v.s.Antanui Jarūnui IŠĖJUS NAMO nuo šios datos (Spalio 19d) skiriu v.s.fil. 
•Gintautą Taorą LSB Tiekimo Skayriaus Vadovu.
Dėkoju broliui Gintautui kad apsiėmė šias svarbias ir atsakingas pareigas ir linkiu Jam daug sėkmės. Taipogi noriu 
išreikšti skautišką padėką v.s.Gediminui Deveikiui kad jisai po brolio Antano netekėtos mirties ėmėsi inicafyvos 
tvarkyti ir administruoti šį skyrių iki to laiko kada brolis pGintautas perėmė šias svarbias pareigas

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.17
LSS Ramiojo Vandenyno Rajono vadei v.s.Birutei Prasauskienei pristačius ir rekomenduojant, apdovanoju ps. 
Antaną Mažeiką UŽ NUOPELNUS ORDINU. Sveikinu broli Antaną ir dėkoju Jums už sąžiningai atliktas pareigas. 
Linkiu broliui Antanui ir toliau aktyviai reikštis mūsų organizacijos veikloje.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.18
LSB Tėvyškės vietininkijos vietininkui s.Steponui Zabuliui pristačius ir LSB Atlanto rajono atstovui v.s.Vytautui Dilbai 
remiant. Apdovanoju UŽ NUOPELNUS ORDINU su rėmėjo kaspinu sekančias mūsų organizacijos rėmėjams:
Rasa Kapeckiene ir Aušra Sarpeliene. Skautiškas ačių ponioms Aušrai ir Rasai už Jūsų nuoširdžią ir nepailstamą 
paramą mūsų lietuviškam skautaujančiam jaunimui.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.19
LSB Baltijos tunto tuntininkui s.Pauliui Jankui pristačius ir LSB Vidurio Rajono atstovui v.s.fil. Romui Rupinskui re
miant LSS Tarybos Pirmijai patvirtinus s.v.v.sl. Darius Rudis yra pakeliamas į PASKAUTININKO -laipsnį. Nuoširdžiai 
sveikinu broli Dariu pakeltą į vyresniškumo laipsnį . Linkiu tau dar ilgai dirbti mūsų Sąjūdyje tarnaujant Dievui, 
Tėvynei, ir Artimui.
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LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.2Q
LSB Džiugo tunto tuntininkei v.s.D.Lynikienei pristačius ir Australijos rajono atstovui v.s.Narcizui Ramanauskui 
remiant už sąžiningai atliktas skautiškas pareigas sekantys broiiai yra apdovanojami PAŽANGUMO GARBĖS 
ŽYMENIU: psl.Paulių Birštonąpsl. Vytą Krivicką, psl.Arūną Mickų,ir psl.Justiną Rutkauską. Sveikinu apdovanotus 
brolius Justiną, Arūną, Vytą, ir Paulių ir linkiu Jums toliau tarnauti Dievui,Tėvynei, ir Artimui.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.21
#1 LSB Australijos Rajono tuntininkams pristačius ir LSB Australijos Rajono atstovui v.s.Narcizui Ramanauskui re
miant už sąžiningai atliktas sekantys broiiai yra apdovanojami:

PAŽANGUMO GARBĖS ŽYMENIU-s.v.Raimundas Malisauskas, s.v.Andrius Verbyla
VĖLIAVOS GARBĖS ŽYMENIU—s.v.Jonas Lee ir s.v.Mark Wilson
TĖVYNĖS SŪNAUS ŽYMENIU—s.v.Antanas Laukaitis, s.v.Gediminas Saukas, ir s.v.Arvydas Zduobas

#2 LSB Vadijai pristačius ir LSS Tarybos Pirmijos slaptu baisavimu patvirtinus sekantys vadovai buvo pakelti [sekan
čius vyresniškumo laipsnisus:

PASKAUTININKO LAIPSNĮ—s.v.v.si. Algis Sankauskas
SKAUTININKO LAIPSNĮ—ps.Jeronimas Belkus, ps.Liudas Bungarda, ir ps.Vytenis Šliogeris.
Sveikinu visus apdovanotus ir pakeltus Į vyresniškumo laipsnius brolius ir linkiu toliau tarnauti Dievui, Tėvynei, 
ir Artimui.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.22
LSB Kalniškių Tunto tuntininkui s.fil.Vyteniui Vilkui pristačius ir ramiojo Vandenyno rajono atstovui s.fil. Tadui Dabšiui 
remiant už nuoširdžiai ir sąžiningai atliktas pareigas Lietuviškai Skautijai ir tunto gerovei ps.Rimas Stočkus yra pake
liamas [SKAUTININKO vyresniškumo laipsnį. Sveikinu brolį Rimą ir linkiu jam dar ilgus metus dirbti mūsų skautybės 
labui.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.23
LSB Geležinio Vilko/Neringos jungtinio tunto tuntinkui ps.Andriui Gapučiui pristačius ir Kanados Rajono atstovui s.. 
Algiui Simonavičiui remiant, už labai sąžiningai atliktas skautiškas pareigas s.v.Laurent Bulota yra apdovanojimas 
PAŽANGUMO GARBĖS ŽYMENIU.
Sveikinu apdovanotą brolį Laurent ir linkiu toliau tarnauti Dievui, tėvynei, ir Artimui.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.24
Ps.fil. Gintarui Aukštuoliui “Lituanicos” tuntininkui ir LSB Vidurio Rajono Atstovui ir v.s.fil. Romui Rupinskui pristačius 
Ir LSS Tarybos Pirmijai patvirtinus už didvyrišką žygį-pasielgimą išgelbėjant jaunuolio gyvybę brolis Aleksandras 
Conklin yra apdovanojimas GYVYBĖS GELBĖJIMO KRYŽIUMI.
Sveikinu broli Aleksandrą už puikiai atliktą šią ypatingą skautišką pareigą artimui, ir linkiu Tau broli ir toliau būti 
pozitivių pavizdžiu mūsų brolijai.
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i||MĮK ■' " ' ' ' LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAI

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAS NO.25

LSB Vidurio Rajono Detroito BALTIJOS tunto tuntininkui s.Paului Jankui užbaigus savo Kadencija ir jam pačiam 
pageidaujant, atleidžiu jį iš šių pareigų. Nuo šių metų rugpiučio 1d. Skiriu s.v.v.sl Šauliu Anužį į Baltijos tunto 
tuntininklo pareigas. Dėkoju broliui Sauliui kad jis sutiko apsiimti šias svarbias pareigas. Linkiu tau broli sėkmės ir 
ištvermės vadovaujant šiam svarbiam vienetui. Skautiškas ačių broliui Pauliui už sąžiningai atliktas pareigas, 
vadovaujant Baltijos tuntui, turiu vilties kad ir toliau brolis Paulius dalyvausi skautiškoje veikloje.

Bendrai: Šiais metais buvo peržiūrėtos skautų patyrimo laipsnių programos ir pateiktos rekomendacijos pakeitimams. 
Yra taip pat gauta rekomendacija vilkiukų programos pakeitimams.Brolijos iždininkas praneša kad visi brolijos 
vienetai yra užsiregistravę ir užsimokėję nario mokesčius. Dabar brolijoje, įskaitant Australija, randasi 773 nariai.

Budėkime!

v.s.Romas Otto
LSB Vyriausias Skautininkas
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LSB VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 
v.s.Romas Otto
19 Rosemount Avenue
Toronto, Ontario M6H 2M2 CANADA 
416.651.6771 tel. 
416.651.6771 fax

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

L$B GARBĖS GYNĖJAS 
v.s.fil.Kazys Matonis 
10932 El Capitan Circle 
Sun City. AZ 85351-2107 U.S.A. 
602.933.0547 tel 
gilkaz@woridnet.att.net e-pastas

LSB EVANGELIKŲ DVASIOS VADAS 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Court
Mississiauga, Ont L5A1K5 CANADA 
905.270.3723 tel 
arzilinskas@rogers.com e-pastas

LSB VADUOS IŽDININKAS 
v.s.RamOnas 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 VEDĖJAS 
s.v.Linas Narušis 
998 Fredonia Drive
Mississiauga, Ontario L5C2W4 CANADA 
(905)257-5880 tel.
Iinas@home.com e-pastas

LSB SKAUTŲ 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 PRITYRUSIŲ SKAUTŲ SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

v.s.fil.Gintaras Piačas 
11818 Brookdale Court

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

placasa@aol.com e-pastas

LSB JŪRŲ SKAUTŲ SKYRIAUS VEDĖJAS 
j.ps.Linas Paulius 

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

312.829.2841 tel.
Iinas_paulius@starcommedia.com e-pastas

LSB SKAUTU VYČIŲ SKYRIAUS VEDĖJAS 
ps.Petras Petrauskas 

841 Chaucer 
Mississiauga, Ontario L5H 2Z5 CANADA 

905.274.1477 tel 
petrasdanute@idirect.net e-pastas

LSB "SKAUTUOS" IR "KRIVŪLĖS" 
SKYRIAUS VEDĖJAS 

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

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

LSB VADOVU LAVINIMO SKYRIAUS 
VEDĖJAS 

v.s.fil.Gintaras Piačas 
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 
16630 W. Primrose Lane 

Lockport, IL 60441 U.S.A. 
815.834.9211 tel. 

geddeveikis@aof.com e-pastas

LSB TARPTAUTINIO SKYRIAUS VEDĖJAS 
v.s.fil.Vytautas Januškis 

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

630.257.5880 tel 
vjanuskis@hotmaii.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 Hili, Victoria 3131 AUSTRALIA 

61.3.9877.4570 tel 
61.3.9878.1425 fax 

ramanton@pc-oznetcom.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 

vladas@baltech.fsnet.co.uk e-paštas

LSB PIETŲ AMERIKOS ATSTOVĖ 
s.Eugenija Bacevičiene 

Rūa 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.Atgis 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 Ječius
1310 Wayside Drive
Villa Park, IL 60181-3624 U.S.A.
630.832.2809 tel
k.jecius@worldnet.att.net e-pastas

LSB INTERNET TINKLAPIO VEDĖJAS 
s.v. Vaidas Sekas 

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

818.957.3670 tel 
atomkinder@sbcglobal.net e-pastas 

LSB TIEKIMO SKYRIAUS VEDĖJAS 
v.s.fil.Gintautas Taoras 
765 Ash Swamp Road 

Glastonbury, CT. 06033 
Tel.: 860-652-8114 

e-mail: gtaoras@msn.com

LSB ATSTOVAS LIETUVIŲ SKAUTŲ FONDE 
v.s.Mykolas Banevičius 

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

860.523.115 te!

Lietuviu Skautu Brolijos Vadovai
Iff ‘ ATLANTO RAJONAS
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TĖVIŠKĖS VIETININKIJA LAISVĖS VARPO VIETININKIJA DAINAVOS VIETININKIJA
HARTFORD, CT 
s.Steponas Zabulis 
30 Duncan Rd
Manchester, CT 06040 
860-647-1943 tel.

NERINGOS-NEVEZIO TUNTAS

PHILADELPHIA, PA 
s.Laima Bagdonavičienė 

324 Indian Mills Rd. 
Shamong, NJ 08088 U.S.A. 

609.268.8045 tel.
Iaimab@aol.com e-pastas

ROCHESTER, NY 
ps.Aleksas Gečas 

745 Van Voorhis Ave. 
Rochester, NY 14617 

716.338.2973 tel

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

NEW YORK, NY 
ps.fil.Daina Penikaitė 

85-23 87th Street 
Woodhaven, NY 11020 

718.849.5804 tel

Jonas R Bielkevicius
2 Swann Hill Ln 

Sandwich MA 02563 
508.888.9048 tel

VIDURIO RAJONAS
BALTIJOS TUNTAS LITUANICOS TUNTAS PILĖNU TUNTAS
DETROIT, Ml
s.v.v.sl. Saulius Anužis
5 Locust Lane
Lansing, Ml 48910 
(517) 394-2567 tel 
Sauliusanuzis@aol.com e-pastas

CHICAGO, IL 
ps.fil.Gintaras Aukštuolis 

727 Forest 
La Grange Park, IL 60526 

(708)352-2664 
gaukstuolis@envgroup.com e-pastas

CLEVELAND, OH 
v.s.Remigijus Belzinskas 

312 Claymore Blvd. 
Richmond Heights, OH 44143 

216.486.5634 tel 
rbelzinskas@worldnet.att.net e-
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HjĮĮjfo 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
PALANGOS VIET1NINKIJA

SAO PAULO, BRAZILIJA 
v.s.Eugenija Bacevičienė 
Rua Pedro de Godoi 396 

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

bacevicius@sti.br e-pastas

GELEŽINIO VILKO-NERINGOS TUNTAS RĄMBYNO TUNTAS
MONTREAL, QUEBEC TORONTO, ONTARIO
ps.fii. Andrius Gaputis s.Marius Rusinas
3640 Harwood Blvd. 442 Valley Drive
Hudson, Quebec JOP1H0 CANADA Mississiauga, Ontario L5A1K9 CANADA 
450-458-3381 tel 905.848.0320 tel.
andygaputis@yahoo.com e-pastas rusinas.mr@sympatico.ca e-pastas

■ KANADOS RAJONAS
ŠIRVINTOS-NEMUNO TUNTAS 

HAMILTON, ONTARIO 
ps.Angelė Vaičiūnienė 

258 Bay Street 
Hamilton, Ontario L8P 3J4 CANADA 

905.527.5037 tel

SKAUTININKU RAMOVE 
MELBOURNE
s.Povilas Kviečinskas 
26 Aitken Street 
Sunbury Vic 3129 
AUSTRALIA 
61.3.9744.4270

VILNIAUS TUNTAS 
ADELAIDE 

ps. Rūta Sankauskienė 
50 Longwood Rd. 

Stirling SA 5152 AUSTRALIA 
61.8.8339.4300 tel.

Australijos rajonas
DŽIUGO TUNTAS 

MELBOURNE 
v.s.Dana Lynikienė 

8 Teak Court 
Doncaster, Vic. 3108 
61.3.9848.5663 tel

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

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 
40B Fiddens Wharf Road. 

Killara NSW 2071 AUSTRALIA 
61.2.9498.2571 tei

SKAUTŲ ŽIDINYS 
SYDNEY

S.Vytenis Šliogeris 
52 Tallawalla Street 

Beverley Hills, Sydney NSW 
AUSTRALIA 

61.2.9502.4263 tel

SKAUTŲ RYŠININKAS 
BRISBANE 

ps.Algis Milvydas 
40 Flinders Parade 

Sandgate QLD ėOąų 
AUSTRALIA 

61.7.3269.4294
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Uębivįm Skautų BrolijosAplinkraštis

VAIZDAI
1 m Angeles Skstoų 58m» xfabOlejhsė Šventė. Kelionė | Lietos, LSI! Vadijos posėdis 2W2m gegužės mėu.

78



Akademinis Skautų Sąjūdis

Foto: fil. Inos Petokienės
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2001 Metai

Mieli Sesės ir Broliai Akademikai!

Labai greitai prabėgo šie metai. Jie buvo skirtingi ta prasme, kad senai įprasta veikla vis 
po biski slinko žemyn o naujo formato veikla vis labiau reiškiasi. Tai tvirtina pasekmės 
išvykų į neįprastas vietoves kaip Palm Springs ir suvažiavimas Las Vegas. Vis labiau 
matosi noras pasisavinti naujų veikimo metodų, skirtingų interesų, ir girdisi aiškūs 
pasisakymai užsiimti įdomesnia veikla. Tuo pačiu, jaučiasi noras dirbti su vaikais ir 
stovyklose, ir iš tikrųjų, labai didelė mūsų narių dalis ten veikia ir tuo džiaugiasi rasdami 
asmeniško pasitenkinimo ir prasmės skautiškame gyvenime. Taigi mūsų visų uždavinys, 
rasti tinkamą kelią sąjūdžiui žengiant pirmyn ir prasmingai prisidėti prie šio bendro siekimo.

Ko Mes Siekiame?

Kaip ir anksčiau, klausimas labai tinkamas. Pagrindinis mūsų visų uždavinys tebelieka 
atgaivinti veiklą ir įskiepinti mūsų jaunime norą ir pasišventimą išlaikyti sąjūdį kaipo 
ideologinę organizaciją, kurios pagrinde reikštųsi skautiška dvasia ir ta “idėja” apie kurios 
supratimą ir išlaikymą taip karštai kovojo mūsų brangūs pirmūnai. Taigi, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Vadija ir toliau pasiryžusi:

• Vadovauti darbo pavyzdžiu.
• Supažinti skautišką-akademišką jaunimą su A.S.S. ideologiniais principais.
• Paruošti organizcijai kelią žengiant į XXI-jį 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 prieš metus nustatytos ateities veiklos gairės ir jų pasekmės įtikino Vadiją, kad 
organizacijos laukia graži ateitis, kurią būtina ir toliau išryškinti ir tinkamai perduoti mūsų 
nariams. Rėmėmės gyva veikla.

Ad Meliorem! aplinkraštis ir toliau buvo leidžiamas dvejomis kalbomis, lietuviškai ir 
angliškai. Savaime aišku, kad kaip kuriems tai nepriimtina, tačiau nematome kitos išeities. 
Jeigu norime patraukti lietuvišką jaunimą, būtina prie jų prisitaikyti. O kad jiems su kalba 
yra sunku, tai ne paslaptis. Vietoj kad tai ignoruoti, Vadija nusprendė ir toliau siekti ryšių 
dvejomis kalbomis.
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Las Vegas Suvažavime 
kalbėjo fil. Jonas 
Variakojis, prof. fil. 
Algirdas Avižienis, fil. 
Rolandas Kačinskas, fil. 
Zita Rahbar, fil. Rimas 
Griškelis, fil. Vytenis 
Kirvelaitis ir fil. Auris 
Jarašūnas.

Foto: fil. Inos Petokienės

Musų Veikios Akimirkos

ASD ir Korp! Vytis Skyrių Veikla :

2001-ais metais stipriausiai pasireiškė Los Angeles skyrius. Skyriaus vadovės fil. Teresė 
Giedraitytė ir fil. Vilija Žemaitaitytė perėmusios pareigas prieš du metus, sklandžiai ir 
rūpestingai vadovavo skyriui:

• Kovo mėnesio pradžioje, Kaziuko Mugėje, suorganizavo kavinę “Pavasario” tema.
• Kovo 18-tą, suruošė Lietuvos solistės Aušros Lipkutės koncertą.
• Birželio 23-25 dienomis, šventė mokslo metų pabaigą “Finis Semestri”, Palm Springs.
• Birželio 30-tą, suruošė Akademikų popietę Ramiojo Vandenyno Rajono Skautų 

Stovykloje, Rambyne.
• Spalio 7-tą, Lietuvių Dienose pardavinėjo kavą ir pyragus/pyragaičius.
• Lapkričio 2-4 dienomis, gausiai dalyvavo, ir daug dirbo, A.S.S. Suvažiavime Las Vegas, 

kur per pereitus metus paruoštos šešios kandidatės davė pasižadėjimą ir gavo ASD 
spalvas.

• Lapkričio 18-tą, skyriaus nariai gausiai dalyvavo ir vedė dalį programos Ramiojo 
Vandenyno Rajono sueigoje, kurioje buvo švenčiamas Rajono 50 metų Jubiliejus.

® Gruodžio mėnesį, ASD ir sesės filisterės suruošė Los Angeles skaučių Kalėdinės 
Programos vakarą.

Čikagos skyriaus nariai dažniausiai reškiasi apylinkės visuomenėje, tačiau skyrius matomai 

dalyvavo ir Lituanicos tunto vasaros stovykloje, aplankydami brolius ir seses per įprastą 
“Didįjį Savaitgalį”. Akademikai reiškėsi stovyklos programoje, pravedė šeštadienio vakaro 
laužą, suruošė vakaronę, pavaišino jaunesnius skanumynais ir pravedė žaidimų. Tačiau, 
gal svarbiausias skyriaus atliktas darbas tai paruošimas A.S.S. Konspekto, kuris buvo
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pristatytas ir priimtas Las Vegas Suvažiavime, už ką visas sąjūdis dėkoja fil. Halinai 
Plaušinaitienei, fil. Vidai Damijonaitytei ir fil. Vyteniui Kirvelaičiui už įdėtą ruošos darbą.

Toronto Akademikai, kaip jau įprasta, dalyvavo Rambyno stovykloje ne tik ruošos darbuose 
bet ir vadovavimo pareigose.

New Yorko ir Washingtono Akademikai kas met dalyvauja savo vietovių mugėse, taigi ir 
šiais metais ten aktyviai pasirodė.

Dalis musų dalyvaujančių narių Las Vegas suvažiavime. Foto: fil. Inos Petokienės

FSS Veikla:

Mūsų filisteriai reiškiasi įvairiausiose pareigose mūsų visuomenėje ir dar randa laiko 
pabendrauti savo tarpe. Randasi įvairių skyriuose būrelių, kurie užsiima labdaros darbais, 
rūpinasi spauda, tvarko Vydųno Fondą, vyrauja lietuviškų organizacijų vadovybėse ir 
matosi bedirbantys įvairiose vietovėse.

Las Vegas suvažiavime, filisterių veikla buvo išsamiai diskutuojama ir nuspręsta, kad toliau 
neįmanoma vienam asmeniui vadovauti visai FSS-ai. Taigi buvo nubalsuota patvritinti 
naują FSS centro valdybos sąstatą susidarančią iš trijų asmenų: fil. Nida Bichnevičiūtė, fil. 
Vida Damijonaitytė ir fil. Vytenis Kirvelaitis. Jū uždavinys susisiekti su įvairiais skyriais ir 
išjudinti veiklą. Buvo pastebėta, kad dabartinė FSS sudėtis apima net penkias narių
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grupes: a) jauni filisteriai iki 45 metų, b) jaunos šeimos, c) filsteriai tarp 45 - 60 metų 
amžiaus, d) patyrė filisteriai virš 60 metų ir e) neaktyvus filisteriai. Savaime aišku, kad 
kiekvienai grupei reikia taikyti skirtingą ir tinkamą programą. Padeigaujama, kad bent vieną 
kartą metuose visi skyriaus FSS nariai būtų sutraukti burin pasidalinti įspūdžiais, 
nuomonėmis ir aptarti ateities pianus.

Bendra Veikla:

Lapkričio 2-4 dienomis, sąjūdis sušaukė akivaizdinį A.S.S. narių suvažiavimą Las Vegas 
mieste. Šalia labai smagiai praleisto laiko, buvo atlikta svarbaus darbo ir diskutuota 
įvairiausių klausimų. Suvažiavimas buvo teisėtai sušauktas remiantis mūsų nuostatais ir 
tuo metu tapo vyriausiu organizacijos organu turėdamas teisę spręsti organizacinius 
reikalus pagal balsuojančių dalyvių nuožiūrą. Svarbiausias sprendimas vyko, kada nariai 
nubalsavo pakeisti nario mokesčio tvarką: pradedant 2002 metais, visi A.S.S. nariai savo 
nario mokestį siunčia tiesioginiai vadijos iždininkui, kuris paskirsto mokestį pagal LSS 
nuostatus.

Suvažiavimą pasveikino Lietuvos Respublikos Ambasadorius Washingtone Vygaudas 
Ušackas. Sveikinimą pristatė ir trumpą savo žodį tarė ambasadoje dirbantis senj. Rolandas 
Kačinskas iš Lietuvos, kuris pirmą kartą mūsų tarpe pasirodė 1993 metais Jubiliejinėje 
Stovykloje, Rako Ūkyje.

Suvažiavimo metu, į tikrąsias nares buvo pakeltos sesės Adrija Kavaliūtė, Zita Kuliešytė, 
Aušra Mulokaitė, Jieva Mulokaitė ir Aušra Venckutė, visos iš Los Angeles skyriaus. Taip 
pat buvo pakėlimų i filisterių tarpą: Andrea Giedraitytė, Zita Kuliešytė, Julija Minkūnaitė, 
Rima Mulokaitė, Vilija Žemaitaitytė ir Julija Plačaitė. Fil. Vida Damijonaitytė buvo įtraukta 
į skautinkų/iū ratelį, kur po pakėlimo į paskautinikes ir įžodžio, jai buvo užrištas žalias 
skautininkės šlipsas. Bravo! visoms mūsų šaunioms sesėms!
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Foto: fil. Inos Petokienes

Suvažiavimo metu įtin įdomią temą “Gyvenimo prasmė”, pristatė fil. Auris Jarašūnas ir 
susilaukė ne tik gyvų diskusijų bet ir labai sveikos kontroversijos. Vakaro pramoginę 
programą pravedė fil. Jonas Variakojis varžytinių pobūdžiu, “The Weakest Link”, tarp 
vakarieniaujančių stalų grupių teisingai atsakyti pristatytiems klausimams. Pasirodė, kad 
Los Angeles tikrosios narės buvo gabiausios tvirtai nugalėjusios visus konkurentus!

Suvažiavimą ruošė ir pravedė Vadijos nariai. Suvažiavime dalyvavo apie 60 narių iš plačios 
Amerikos ir Kanados, kaip matosi čia įtrauktose nuotraukose. Buvo smagu visiems vėl 
usitikti su pažystamais, pabendrauti ir pasidžiaugti savųjų tarpe.

Foto: fil. Inos Petokienes

www.Skautai.com:

Pertvarkytas redakcinis kolektyvas ir pačio tinklo lapų sudėtis, kad efektingiau atspindėtų 
visą L.S.S. veiklą ir gyvenimą. Šiuo reikalu labiausiai rūpinasi fil. Nida Variakojienė ir fil. Zita 
Rahbar, abidvi Los Angeles skyriaus narės.
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Pasiruošimas 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.

Vadija puikiai supranta, kad jos plataus masto užsimojimai nebus visi įgyvendinti. Tačiau 
jaučiame, kad svarbu išryškinti kur mūsų problemos ir su jomis atvirai ir drąsiai tvarkytis. 
Be abejo atsiras ir naujų uždavinių, apie kuriuos šiandien neturime jokio nujautimo. 
Stengsimės ateityje suprasti kas svarbu ir būtina sąjūdžiui, ko mes pasiryžę siekti.

Su geriausiais skautiškais linkėjimais,

Ad meliorem!

vs fil. Rimantas Griškelis 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
2000-2002 Vadijos Pirmininkas

t.n. Vida Damijonaitytė su naujai įsigytu žaliu šlipsu; Sesės laimėjusios 
"Weakest Link” konkursų (su paklydusiu broliu!); ir sesė Aušra Venckutė 
tapusi tikrąja nare Las Vegas Suvažiavime.

Foto: fil. Inos Petokienės

^7 fit
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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 
E: Akademikai@aol.com

Pavaduotoja 
fil. Zita Rahbar 
912 Blue Spring Drive
Westlake Village, CA 91361 
N: 805-497-3557
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: 
jennifer.antanaitis@gecapital.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
E: kaimietis@msn.com

K! Vytis CV Pirm. Pavaduotojas 
fil Rimas Pečiulis
9 Spencely Crt.
Toronto. ONT M9P 1N4 
Canada
N: 416-247- 2221
E: rimaspeciulis@yahoo.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
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

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 Feli na 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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Skautės įžodis. Mazgelį sesutei L.Krikščiūnaitei užriša 
S.Krikščiūnas, vadovė - R.Saulėnaitė-Aiello.

S.v.senJ. Rimas Pečiulis ir uyr.sk.Livija Jonaitytė skaito 
auku tekstą Mišiose. nuotr.Romo Otto

Didysis paradas “Romuvoje" į vėliavą nuleidimą. Žygiuojame su daina! Nuotr.lrenos Meiklejohn
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ALp(LKA)3083
2002, Nr.6

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

Lith. Resarch 
5620 5 Claremont Ave 
Chicago IL 60636-1039

“Romuvos” 40 m. ženklas su ąžuolo lapų vainiku, 
padėtu prisiminimui visų amžinybėn iškeliavusių “Romuvos” darbuotojų, rėmėjų.
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