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SĄJUNGOS organas 
įsteigtas 1923.11.15. 
Šiauliuose, Lietuvoje.

LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA

“Skautų aidui" straipsnius, nuotraukas, pranešimus atsiuntė:

v.s.F.Mockus, Toronto, ON., v.s. A.Vilimienė, Dundas, ON, s. I.Meiklejohn, 
Etobicoke, ON, v.s. Č.Senkevičius, Etobicoke, ON, v.s.R.Karvelienė, Northville, 
Ml, s. M.Krajauskienė, Nemunaitis, ps. A.Gaputis, Hudson, QU, J.Šarpnickytė, 
Telšiai, ps. R.Fabijonienė, Palos Park, IL, v.s. D.Surdėnienė, Turnersville, NJ, v.s. 
L.Kiliulienė, Lexington, MA, v.s.B.Banaitienė, Abington, MA, v.s.S.Jelionienė, 
Darien,IL, j.s.fil.T.Chiapetta, Willow Springs, IL, j.v.s.fil.V.Vaitkus, Engadina, 
Australia, v.s.N.Užubalienė, Chicago, IL, v.s.fil. R.Griškelis, Hinsdale, IL, v.s.fil. 
R.Penčylienė, Palos Hights, IL, ps, A.Sakalaitė, Lemont, IL.

Visiems nuoširdus ačiū!
Alė N.

Labai prašau gerb. Seses ir Brolius pranešti “Skautų aidui” kai kuris nors 
iš mūsų skautiškos šeimos “išėjo Namo...” Ne visi mirties pranešimai 
būna išspausdinti “Drauge” ir liūdna, kai mes ne visus savuosius paly
dime.

Lygiai taip pat būtų svarbu “Skautų aide” skaityti vardus ir pavardes 
naujųjų lietuviškosios skautybės narių duodančių /žodžius.

Redaktorės adresas yra šiame puslapyje.
Sesė Alė N.

Redaktorė 
v.s.Alė Namikienė 
580 E.Park Ave.

Elmhurst, IL 60126-3646 
Tel. (630) 279-8577

Techninis redaktorius
Jonas Kuprys

Administratorė 
v.s.Albina Ramanauskienė 

4613W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453-5246 

708-423-4095

Prenumerata metams $10.00

Oro paštu i užsienį $40.00

Garbės prenumerata $20.00

Garbės leidėjo prenumerata $30.00

VIRŠELYJE:
(pirmam viršeliui - Australijos raj. vadovų nuotrauka ir stovyklos ženklas)

LSS Australijos rajono vadovai “Vilniaus Sapnų” Jubiliejinėje stovykloje 2003 m. 
sausio 3 d. Pirmoje eilėje: ps. Algis Milvydas - Brisbane ryšininkas, v.s. Henrikas 
Antanaitis - Rajono Vadas, v.s. Vytautas Mačiulis - “Šatrijos” t. tuntininkas Geelong. 
Antroje eilėje: j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus - ASS atstovas, ps.Zita Prašmutaitė - tieki
mo sk. vadovė, v.s.Danutė Lynikienė - “Džiugo” t. tuntininkė Melbourne, v.s.Rasa 
Statkuvienė - Skaučių Seserijos atstovė, ps. Daina Šliterytė - “Aušros” t. tuntininkė 
Sydney ir ps. Rūta Sankauskienė - “Vilniaus” t. tuntininkė Adelaide.
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PAŠTO DĖŽUTĖ■ • ■_______________________________________________________ ■ - A . -

Sese Ale ir "Skautų aido" Redakcija,
Tegu gyvas, šienu pavirtusios žolės kvapas 
ir amžinai žaliuojančios eglės skara
ne tik apgobia balta plotkelės duonele besidalinančius 
stebuklingą Kūčių vakarą, džiugų Kalėdų rytą, 
bet ir skaidrina, taurina visas
ateinančiųjų metų naktis ir dienas...

Budėkim kartu!
Sesė Jovita ir Telšių skautai

Sese Albina,
Sveikinimai šv. Kalėdų proga. Nuoširdžiausias ačiū už 
"Skautų aidą", mes jį noriai skaitome ir dalinamės 
brolių ir sesių patirtimi, patarimais.

Sesė Sandra Mielkaitytė,
Vištytis

Kalėdinius sveikinimus siunčia -
Sesė Vytautė, brolis Saulius ir 

“Kng. Traidenio” d-vės skautai, Širvintos

Sesėms skautėms ir broliams skautams šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga, nuoširdžiai Imkime šaunių 2003 
m. skautiškų darbų, linksmų stovyklų!

Lietuvos Skaučių Seserijos, 
vyr. skaučių d-vė “Aušra”. Kaunas

Linkėjimai iš Tėvynės Lietuvos!
Labai dėkojame už "Skautų aidą". Labai įdomus ir 
prasmingas žurnaliukas. Norėčiau paspausti dešinę 
tam, kas mus šelpia šiuo leidiniu.

Siunčiu keletą nuotraukėlių iš mūsų darbų albu
mo. Be to siunčiu I dalį iš mūsų pirmųjų skautų 
metraščio. Patys maketavome, patys redagavome.

Balandžio 19 d. atšventėme penkmetį. Turime 10 
naujų kandidatų. Ruošiamės tautinei stovyklai, 
bet...jeigu...turėsime lėšų.

Norėčiau pasveikinti sesę Leokadiją (Lilę) 
Milukienę iš New Yorko ir sesę Aliną Dvoreckienę iš 
Vilniaus su gimtadieniu. Lai Dievas laimina jas ir jų 
šeimų narius. Tai mūsų draugovės geradarės.

Sesė Marija Krajauskienė,
Nemunaitis

Pasvalyje ruošiamės Kalėdoms, o po Naujų metų tuoj 
į žygį keturioms dienoms. Vaikų gana daug. Mums 
labai padėjo Regina Petrauskienė iš U.S.A., Ona 

Šilėnienė iš OH Balio skyriaus ir Karvelis (nežinau 
vardo). Jeigu ne jos, nebūtume galėję suruošti tris 
stovyklas. Labai, labai patenkinti vaikai. Iš tėvų 
paramos retai sulaukiam... Esame dėkingi

Jurgita Aniūnienė,
Pasvalys

Siunčiu Hamiltono skautininkių "Šatrijos Raganų" 
būrelio spalio mėn. sueigos aprašymą. Taip pat siunčiu 
mano parašytą eilėraštį skirtą mano sesutei 
a.a.vyr.sk.v.sl. Alei Tamašauskaitei-Pakalniškienei 
prisiminti. Prabėgo jau 20 metų nuo tos dienos kai Alė 
iš šio pasaulio iškeliavo "Namo".

Budžiu!
v.s. Antanina Vilimienė

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai iš Philadelphijos 
sesių ir brolių.

Siunčiu skautų Kūčių aprašymą ir 4 nuotraukas. 
Foto aparatas visuomet keliauja su manim, kur vyksta 
skautų ar mokyklos mokinių susibūrimai, žinoma, ir 
anūkų gimtadieniai! Vaikai džiaugiasi save laikraštyje 
radę. Geriausios sėkmės visai redakcijai.

Danutė Surdėnienė

Labai ačiū už rūpestį, kad aš gaučiau "Skautų aidą". 
Prieš savaitę (sausyje) gavau Rugsėjo-Spalio numerį ir 
iškart atradau straipsnelį apie Telšių skautų stovyklą. 
Tas leidinys visada praskaidrina nuotaiką. Čia, 
Romoje, einu į knygynus ir džiaugiuos Italijos skautais: 
jie turi išleidę labai daug įvairiausios skautiškos liter
atūros, nuo storiausių žaidimų knygų iki B.P. raštų ir 
skautų gyvenimo apmąstymų, bei religinei programai 
naudingų knygų. Dar kartą ačiū.

Maldoje,
Br.Vilius Viktoravičius,

Roma 
Pasaulinės Skaučių Susimąstymo dienos proga, mielo
sios Sesės, svajojame, mąstome ir esame su Jumis!

L Skaučių Seserijos Kauno 
vyr. skaučių draugovės “Aušra” sesės

Mano ir s. Vytauto Kidolio bendram tuntininkavimui 
New Yorke prisiminti, skiriu $20.00 "Skautų aidui" 
paremti.

Su pagarba,
s. Irena Jankauskienė

2003 KOVAS-BALANDIS SKAUTŲ AIDAS
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SVEIKINIMAS

“Skautų Aido” jubiliejaus proga

Skautiškai lietuviško žodžio aidėjimas per 80 metų jungė seses ir brolius ben
draminčius, kvietė ir skatino budėti dėl Dievo, Tėvynės ir artimo meilės idealo, 
mokė sekti skautybės Įkūrėjo lordo Baden-Powell’io testamentu paliktus pėd
sakus, drąsino išlikti lietuviais nesibaigiančioje kelionėje per įvairias pasaulio 
šalis.

Tegu ir toliau “Skautų Aidas” riša mus j vieną didžiulį mazgą - doros, kilnumo 
ir Tėvynės meilės simbolį. Ačiū to darbo tęsėjams, skautiškam jaunimui, kuris 
išmoko stengtis rytoj būti geresniais, negu šiandien esame.

Budėkime!
v.s. Č. Senkevičius

buvęs “Skautų Aido” redaktorius Toronte

Lietuvių Fondo reikalų vedėja Alė A. Razmienė gruodžio mėn., sveikindama 
“Skautų aidą” Lietuvių Fondo Tarybos ir Valdybos vardu, atsiuntė Lietuvių Fondo 
čekį “Skautų aido” leidimui paremti.

Lietuvių Fondo dovana yra mūsų darbo įvertinimas ir paraginimas. 
Tardamos nuoširdų, skautišką AČIŪ - Budime!

Lietuvių Skautų Sąjungos vadovų ir narių vardu - 
v.s.fil. Rimantas Griškelis, LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s. Alė Namikienė, “Skautų aido” redaktorė
v.s. Albina Ramanauskienė, “Skautų aido” administratorė

Aukos:
"Skautų aido" rėmėjai

$20.00
Vytautas Strolia, Fair Lawn, NJ 
Rita Penčylienė, Palos Hts., IL 
Genovaitė Kaufmanienė, Springfield, VA 
Irena Jankauskienė, Germantown, MD 
Juozas Gedris, Hamilton, ON

$100.00
"Sietuvos" d-vė, Lemont, IL

Garbės prenumaratos:
S. Radzevičius, Cleveland, OH 
Antanas Pumputis, Middletown, NY 
Feliksas Mockus, Toronto, ON 
Pranas Pakalniškis, Santa Monica, CA 
Marytė Puškorienė, Cleveland, OH

Garbės leidėjo prenumerata:
Victor Kenter, Danburt, CT
Nijolė Stelmokienė, Orland Park, IL

Visiems nuoširdus ačiū!
v.s.Albina Ramanauskienė

"Skauty aido" administratorė

2003 KOVAS-BALANDIS 2 SKAUTŲ AIDAS
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Lietuvių Skautų Sąjungos 
Jubiliejinė "Karaliaus Mindaugo" stovykla

Kada: 2003 m. rugpjūčio 6-1 6 dienomis.
Kur: Holcomb Valley BSA Scout Ranch, California 

apie 2-jų valandų kelionė iš Los Angeles 
San Bernadino kalnuose, pušyne, apie 7000' aukštumoje.

Kur ir kada skristi: Bus greitai nurodyta.
Kaina: Pramatyta žemiau $300.00 asmeniui, tačiau dar galutinai nenustatyta. 

Numatyta nuolaida, jeigu vyksta daugiau negu vienas iš šeimos.
Kaina vienetų vadovams: Numatyta vienetų vadovus atleisti nuo mokesčių. 

Bus daugiau aiškinama šiuo reikalu.

Registracija: Bus greitai nurodyta.
Transportacija: Bus parūpintas transportas iš oro uostų j stovyklą ir atgal. 

Palapinės ir lovytės: BSA palapinės su platformomis, 
talpina 300 stovyklautojų ir lovyčių turi 260-čiai. 

Maistas: BSA gamina ir pristato visą maistą.
Pirmoji Pagalba: BSA parūpina gydytoją ir slaugę visam laikui. 

LSS paskirs tinkamą asmenį mus atstovauti.
Vanduo: Švarus, valytas vanduo gėrimui ir maudyklėse. 

Automobiliams vieta: Apie 250 automobilių telpa 
stovyklavietėje ir ant priekinio kelio.

Kitos paslaugos:
Maudymosi baseinas 
Jodinėjimas arkliais 

Tinklinio aikštė 
Dviračiai 

Krepšinio aikštė 
Laiveliai ežere 
Gamtos takai

2003 KOVAS-BALANDIS SKAUTŲ AIDAS3
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"Skautų Aidas" - 80 metų!
įsteigtas 1923 m. kovo 15 d. Šiauliuose.

Sovietų okupacijos metu uždarytas 1940 m. spalio 9 d. 
Atgaivintas Vakarų Vokietijoje 1946 m.

Atgaivintas Kanadoje 1950 m.

‘ Skautų Aidas”

Sesė Rita

Kas pavasarį stiebias žibutė, 
Žalios rūtos pabunda iš miego,
Jau pražilo, paseno močiutė, 

Kiek daug mėnesių, metų prabėgo!

Mūs vadovus saulėlydžiai lydi, 
Gilios raukšlės vagoja jų veidus.

Po vergijos vėl laisvę išvydęs 
Liko jaunas tiktai “Skautų Aidas”!

Jis jungia paukštytes į būrį, 
Pilnas nuotraukų brolių vilkų;

Kai lapus “Skautų Aido” pažiūri 
Rasi savo jaunystę ir tu...

Ten stovyklos, beržai, gintarėliai,
Ten minėjimai, skautų laužai, 

Tenai mugės Kaziuko, ten lėlės,
Mūsų dainos, darbai ir planai.

Bėga valandos, mėnesiai skuba, 
Keičias kartos, jų norai, jų veidas,

Ir gamta velkas žaliąjį rūbą, 
Nepasensta tiktai “Skautų Aidas”!

2003 KOVAS-BALANDIS 4 SKAUTŲ AIDAS
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PERDUOTA L.S.S. VADOVYBES GAIRELE

Vėliavas pasiruošę įnešti j.s.Taiyda Chiapetta, ps. Edis Leipus ir senį. Moacir de Sa Pereira.

O/T/TO m- vasari° 1 d. Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lemont, IL, įvyko iškilminga L.S.S. va

dovybės pareigų perdavimo sueiga.
Sueigai vadovavo LSS Tarybos Vice-Pirmininkė 

v.s.fil. Laima Kiliulienė. Įnešus. Sąjungos, Skautų 
Brolijos, Skaučių Seserijos ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio vėliavas, sugiedotas Lietuvos himnas. Po 
v.s.kun. Gedimino Kijausko, SJ invokacijos, Tarybos 
Pirmininkei v.s. Birutei Banaitienei uždegus žvakę, 
susikaupimu buvo prisiminti sąjungos mirusieji. 
Sueigos įžangoje v.s.fil. L.Kiliulienė sakė:

"1918 m. Petras Jurgėla Lietuvoje įkūrė lietuviškąją 
skautybę, kurios tikslas buvo paruošti jauną berniuką, 
mergaitę tvirto charakterio, kad jis/ji taptų pilnutine 
lietuviška asmenybe pagal ideologinius principus 
išreikštus skautų šūkiu, įstatais ir įžodžiu. Kad jaun
uolis laikytųsi duotojo žodžio, kad jis sąžiningai 
atliktų savo pareigas, kad karštai mylėtų gimtąją kalbą 
ir gerbtų savąjį kraštą.

Nuo pat skautybės įsikūrimo Lietuvoje visa skau
tiška programa nukreipta į visokeriopą tarnavimą 
savo tautai.

Tas tikslas nesikeitė virš 80 metų, ir šiais 2003-iais 
metais jis yra mums aiškus kelrodis, kuria kryptimi 
turėtų žengti mūsų organizacija.

Skautybės sąjūdyje pasikeitimų yra. Pirmiausia 
kinta žmonės. Vieni pasitraukia, išeina, išauga ir kiti į 
jų vietą ateina. Antra - keičiasi sąlygos ir aplinka skau- 

tybei reikštis. Trečia - keičiasi ir socialiniai santykiai su 
kuriais susiduria mūsų veikla.

Bet skautybės tikslas ugdyti lietuvių jaunuomenę 
pagal sąjungos ideologinius principus - nekinta. Kinta
tik žmonės.

Ir štai, šiandien, 
susirinkome dar vien
am tokiam žmonių 
pasikeitimui. Būsime 
svarbaus įvykio Lietu
vių Skautų Sąjungoje 
liudininkais - vadovy
bės pareigų perda
vime. Dar kartą sakau 
visiems - sveiki at
vykę!"

Lietuvos ambasa
doriaus Washingtone 
Vygaudo Ušacko, LSS 
Garbės Teismo Pirm- 
ninkės v.s. Marijos Va
siliauskienės ir buv. 
LSS Tarybos Pirmi
ninko v.s.fil. Kęstučio

Iškilmingos sueigos vadovė 
v.s.fil. Laima Kiliulienė

Ječiaus sveikinimus perskaitė v.s.fil. Meilė Mickienė.
Lietuvių Skautų Sąjungai vadovauja: LSS Taryba, 

susidedanti iš 18 rinktų narių, Skautų Brolijos, Skaučių 
Seserijos Vyriausi Skautininkai, Akademinio Skautų

2003 KOVAS-BALANDIS 5 SKAUTŲ AIDAS
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Vyr.sk. Juditai Fabijonaitienei Stanislovaitienei Ordiną už 
Nuopelnus su rėmėjo kaspinu įteikia Tarybos Pirmininkė 
v.s.Birutė Banaitienė.

Sąjūdžio Vadijos Pirmininkas,-ė, rajonų vadai, Sąjun
gos Dvasios Vadovai. Patariamuoju balsu Tarybos 
posėdžiuose dalyvauja Garbės teismo ir Kontrolės 
komisijos pirmininkai.

v.s.fil.M.Mickienė perskaitė naujai išrinktųjų 
vadovų vardus ir pavardes, ir pakvietė visus atsistoti. 
V.s.fil.L.Kiliulienė, pagal nustatytą tvarką, iš eilės kvi
etė LSS vadovus perduoti pareigas.

Trumpu žodžiu padėkojęs už bendrą darbą 
Brolijos vadijai, ypač pavaduotojui v.s. Albinui Šėkui, 
rajonų vadovams, tuntininkams, v.s.Ritai Penčylienei 
ir v.s. Birutei Banaitienei, LSB Vyriausias Skautininkas

v.s. Romas Otto VS virvelę, ženklą ir Brolijos vėliavą 
perdavė naujai išrinktam v.s.fil. Romui Rupinskui.

Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke v.s.fil. Rita 
Penčylienė, vadovavusi Seserijai dvi kadencijas, 
papasakojo apie atliktus darbus ir gražiomis juos
telėmis padėkojusi visiems bendradarbiams, auksinę 
Vyr. Skautininkės virvelę ir Seserijos vėliavą perdavė 
naujai išrinktai v.s. Daliai Trakienei.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis naujai Vadijos Pirmininkei 
v.s.fil. Zitai Rahbar perdavė tradicinius ASS vadovybės 
ženklus - v.s.fil.prof. Igno Končiaus ir v.s.dr. Romualdo 
Povilaičio drožinius ir ASS vėliavą. Dėkodamas už 
malonų bendradarbiavimą v.s. Birutei Banaitienei, 
v.s.fil. Ritai Penčylienei ir v.s. Romui Otto įteikė pras
mingas kristalo dovanas.

Gausūs sueigos dalyviai turėjo progą pamatyti, 
pasveikinti iš Toronto atvykusias LSS Garbės teismo 
Pirmininkę j.v.s. Eleną Namikienę ir LSS Kontrolės 
komisijos Pirmininkę v.s.fil. Jūratę Neimanienę, 
Atlanto rajono vadę v.s.Naidą Snipaitę, Vidurio rajono 
vadę j.s.fil. Taiydą Chiapettą ir Ramiojo vandenyno 
Atstovę v.s. Dainą Kasputienę.

Sekantis sueigos punktas buvo Tarybos Piranijos 
protokolų ištraukos nusakančios pakėlimus į vyres
niškumo laipsnius, bei apdovanojimas Garbės 
Ženklais.

Labai tinkamu laiku Geležinio Vilko Ordinu buvo 
apdovanotos Lietuvių Skautų Sąjungai didžiai 
nusipelnusios vadovės v.s.fil. Nijolė Kersnauskaitė, v.s. 
Irena Markevičienė, v.s.fil. Rita Penčylienė ir v.s. Birutė 
Banaitienė.

Tarybos Pirmininkės pareigas 
baigianti v.s. Birutė Banaitienė, šiose 
pareigose išbuvusi dvi kadencijas, 
savo žodyje nusakė per tą laiką atlik
tus darbus, pasidžiaugė, padėkojo, 
patarė, palinkėjo. (Jos kalba spausdi
nama "Skautijos" skyriuje) Ji įteikė 
specialias padėkas - įrėmintą 
padėkos raštą LSS Rinkimų prezidi
umo pirmininkui v.s. Romui

Sąjungos Katalikų Dvasios vadovas 
v.s.kun.Gediminas Kijauskas, SJ, v.s. 
Birutė Banaitienė ir v.s.fil. Rimantas 
Griškelis.

2003 KOVAS-BALAND1S 6 SKAUTŲ ASDAS
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LSB Vyr. Skautininkas v.s. Romas Otto perduoda brolijos 
vėliavą v.s.fii. Romui Rupinskui.

Skaučių Seserijos Vyr. Skautininkės pareigas v.s.fil. Rita 
Penčylienė perdavė v.s. Daliai Trakienei.

Fabijonui, įrėmintą padėkos raštą "Skautybės Kelio" 
"Draugo" dienraštyje ilgametei redaktorei j.v.s. Irenai 
Regienei, medžio drožinį ir skautų ženklais puoštą 
kelioninį krepšį "Skautų aido" redaktorei, medžio 
drožinį "Skautų aido" administratorei v.s. Albinai 
Ramanauskienei ir didžiulę rožių puokštę "Sietuvos" 
vyr. skaučių-skautininkių draugovei. Gražiai užbai
gusi ilgų ir Lietuvių Skautų Sąjungai ramių bei darb
ingų metų pareigas, Tarybos Pirmininkė v.s. Birutė 
Banaitienė perdavė LSS vėliavą naujai išrinktam LSS 
Tarybos Pirmininkui v.s.fil. Rimantui Griškeliui.

Po trumpos naujojo Tarybos Pirmininko kalbos, į 
priekį išėjo jo sesuo v.s.fil. Liuda Rugienienė ir pakvi
etė sueigoje esančius jų šeimos narius ateiti į priekį. 
Atėjo Pirmininko žmona fil. Regina ir sesers Liudos 
šeima (keturi anūkėliai - vilkiukai ir anūkėlė - 
paukštytė). Sesė Liūda ištraukė iš krepšio skautišką 
fetrą - "palikai ,Rimantai, šitą fetrą, kai iš Detroito 
išsikėlei Chicagon. Dabar ją ir šį tavo trimitą tau vėl 
sugrąžinam. Tegu šaukia šis trimitas mūsų jaunimą 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Yra didelė dovana 
būti lietuviu skautu..." Vienuolika Griškelių šeimos 
narių apkabino naujas pareigas paimantį savo narį, bet 
labiausiai, net rankeles ištiesęs, būti pakeltu aukštyn 
laukė mažiausias vilkiukas.

Lietuvių Skautų Sąjungos vėliavą atnešus į priekį, 
v.s.fil. L. Kiliulienė iškvietė naujus LSS vadovybės nar
ius į salės priekį priesaikai -

"Prisiima Lietuvių Skautų Sąjungoje aukščiausias 
pareigas -

kadangi skautybė teikia tikrą idealą ir sugeba taip 
įkvėpti, kad jaunimas pasižada brangindamas savo

ASS Vadijos Pirmininkas v.s.fil. Rimantas Griškelis 
pasiruošęs perduoti tradicinį ženklą.

garbę stengtis visomis jėgomis siekti to idealo;
kadangi skautybė efektingai papildo namų, 

bažnyčios ir mokyklos darbą;
kadangi skautybė duoda priaugančiam jaunimui 

teigiamą ir sąžiningą kryptį reikštis, veikti;
kadangi skautybė pripažįsta įgimtą norą sekti ir 

duoda jaunimui sektinų dalykų;
kadangi programa patraukia jaunimą ir ugdo sug-
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yvenimą, draugiškumą, žmoniškumą ir susivaldymą;
kadangi tikiu skautybės bendruomeniniu 

uždaviniu.
Todėl prisiimu šias pareigas vadovauti ir pasirįžtu 

prisidėti ir padėti, kur ir kaip galiu.
Noriu, kad tai atitiktų Aukščiausiojo valiai, būtų 

naudinga mūsų tautai, padėtų mūsų bendruomenei ir, 
kad tai ugdytų mūsų skautes ir skautus bei kilnintų 
mane.

Dieve, padėk man tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui ir būti pavyzdžiu jaunesniesiems".

Galingai suskambo daina "Dievui, tau Tėvyne ir 
žmonijai..."

v.s.kun. Gediminas Kijauskas, SJ, baigiamai 
iškilmių minčiai pareiškė, kad skautybė yra nepapras
tai didelė žmonijai dovana ir "mes - sesės ir broliai 
Kristuje savo rankose turime didžią brangenybę, kaip 
tie du Karaliai Čiurlionio paveiksle"...

Bendras, sujungtų rankų ratas apjuosė visą 
Pasaulio Lietuvių centro "Bočių menę". Didžioji 
dalyvių dalis jau išeivijoje gimę... bet daina "Lietuva 
brangi" ir giesmė "Ateina naktis" skambėjo taip, kaip 
ir prieš dvidešimt, trisdešimt metų. Sėkmės visiems!

v.s.AIė Namikienė

Nauji ASS vadovai - Vadijos Pirmininkė v.s.fil. Zita Rahbar 
ir Pavaduotojas fil. Jonas Variakojis.

Vyr. skaučių-skautininkių draugovė “Sietuva” Lemonte, visa
da pasiruošusi geram darbeliui. Iškilmingai LSS vadovybės 
pareigų perdavimo sueigai jos patiekė pusryčius, pietus ir 
vakarienę. Nuotraukoje - “pietų patiekimo pamaina”, sesės 
Birutė Podienė, Birutė Vindašienė, Birutė Vilutienė, Valė 
Kliknienė, Stasė Korres, Birutė Trinkienė, Danutė Bilaišienė, 
Marytė Černiūtė ir d-kė Irena Kirkuvienė.

Prie L.S.S. vėliavos pareigas perėmęs Tarybos Pirmininkas 
v.s.fil. Rimantas Griškelis ir pareigas perdavusi v.s. Birutė 
Banaitienė.
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L.S.S. RASINIŲ KONKURSAS
2002 m. L.S.S. rašinių konkursas, kurio temos buvo "Man patinka stovyklauti" ir “Atsimenu, kaip mes linksmai 

stovyklavom!" jau pasibaigė.
Rašinius atsiuntė!? sesių ir vienas brolis, bei 5 draugovės. Dalyviai buvo iš Bostono, Chicagos, Clevelando, Los Angeles, 

New Yorko, Philadelphijos ir Toronto. Rašinių komisija, kurią sudarė s. Aldona Dabrilienė, v.s.fil. Laima Kiliulienė ir v.s. 
Stefa Subatienė, perskaitė atsiųstus darbus ir juos įvertino sekančiai:

Tema "Man patinka stovyklauti":
Skaučių/skautų skyriuje:
Pirma vieta - Julija Viskantaitė, Los Angeles 
"Palangos" tunto skautė.
Antra vieta - Dovilas Bukauskas, New Yorko
"Neringos"/"Tauro" viet. skautas.
Trečia vieta - Lina Polikaitytė, Los Angeles 
"Palangos" tunto skautė.

Jaun. skaučių draugovės:
Pirma vieta - Chicagos "Nerijos" tunto "Ventės" 
laivas. Laivo vadė Rima Jokubauskienė.

Antra vieta - Clevelando "Neringos" tunto 
"Laimutės" draugovė. Draugininke Lana Pollock. 
Trečia vieta - Los Angeles "Palangos" tunto 
"Kregždžių" draugovė. Draugininke Elina Venckienė.

Skaučių draugovės:
Pirma vieta - Los Angeles "Palangos" tunto "Jūratės" 
draugovė. Draugininke Auksė Stočkutė.
Antra vieta - Clevelando "Neringos" tunto skaučių 
draugovė. Draugininke Teresė Paškonis.

Tema "Atsimenu kaip mes linksmai stovyklavom!"

Prityrusių skaučių skyriuje:
Pirma vieta - Adria Bagdonavičiūtė, Philadelphijos 
"Laisvės Varpo" vietininkijos prityrusi skautė.
Antra vieta - Rūta Bagdonavičiūtė, Philadelphijos 
"Laisvės Varpo" vietininkijos prityrusi skautė. 
Trečia vieta - Vilija Viliamaitė, Philadelphijos 
"Laisvės Varpo" vietininkijos prityrusi skautė.

Vyr. skaučių skyriuje:
Pirma vieta - Vaiva Bučmytė, Clevelando "Neringos" 
tunto vyr. skautė.
Antra vieta - Vida Ziaugraitė, Bostono "Baltijos" 
tunto vyr. skautė.

Komisija skyrė Liūdai Sendžikienei, Toronto "Šatrijos" tunto vyr. skautei, specialią premiją už jos eiliuotą 
rašinį "Atsimenu, kaip mes linksmai stovyklavom! Jubiliejinė Skautų Stovykla, Rakas, 1993 m."

Komisija taria skautišką ačiū vienetų vadovams, kurie suprato rašinių konkurso reikalingumą ir naudą, 
ragindamos savo seses ir brolį, bei draugoves konkurse dalyvauti.

Taipogi sveikina visus, kurie laimėjo L.S.S. rašinių konkursą ir gaus jiems skirtas prel.s. Juozo Prunskio 
Lietuvių Fonde laikomas tam tikslui palūkanas.

Su skautiškais linkėjimais,
v.s.fil. Laima Kiliulienė
LSS rašinių konkurso 
komisijos pirmininkė
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SVEIKINAME v.s. ČESLOVĄ SENKEVIČIŲ!

2002 m. Valstybės 
(Lietuvos Karaliaus Min
daugo karūnavimo) die
nos proga, Lietuvos Res
publikos Prezidentas Val
das Adamkus Gedimino 
ordino Riterio kryžiumi 
apdovanojo v.s. Česlovą 
Senkevičių.

Visas pusmetis kaip 
vėluojamės su sveikinimu 
ir skautišku džiaugsmu...

"Pasaulio Lietuvyje" 
buvo parašyta apie 
Kanados Lietuvių Bend
ruomenės 50-mečio jubi
liejaus iškilmes 2002 m. 
lapkričio 10 d., Toronte. 
Tuo metu Lietuvos amba-

v.s.Č.Senkevičius Toronte 2002 m. lapkričio 10 d.
nuotr.R.Choromanskytės

skautai,-ės surengdavo 
Č.Senkevičiaus parašytus 
ir režisuotus veikaliukus.

Toronte br. Česlovas 
priklauso skautų "Ramby- 
no" tuntui. Buvo "Mindau
go" d-vės draugininku, 
tunto tuntininku, Kanados 
rajono vadu.

1952-1958 m. ir 1988- 
1990 m. buvo Lietuvių 
Skautų Brolijos vadijoje 
spaudos, informacijos sky
riaus vedėju. Jubiliejinės 
stovyklos "Aušra", 1983 m. 
- ruošos viršininkas. LSS
Garbės Teismo Pirminin
kas 1970-1975 m. ir 1991- 
1996 m.

sadorė Kanadoje Sigutė Jakštonytė įteikė Kanados 
lietuvių savaitraščio "Tėviškės žiburiai" redaktoriui 
prelatui Pr. Gaidai-Gaidamavičiui ir "Tėviškės žibu
rių" redaktoriui Česlovui Senkevičiui Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinus.

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras, 
teikiantis ELTOS ir spaudos informaciją užsieniui, lap
kričio 13 d. žiniose po antrašte "Toronte įteikti 
Lietuvos Valstybės Apdovanojimai", tarp kitko, rašė:

"Šiandien apdovanojimai įteikiami asmenims, 
kurie savo asmenine iniciatyva, darbais ir pastan
gomis puoselėjo lietuvišką žodį, tradicijas, rūpinosi 
Lietuvos istoriniu ir kultūriniu palikimu", įteikdama 
valstybinius apdovanojimus pažymėjo ambasadorė 
S.Jakštytė.

Džiaugiamės ir sveikinam mūsų brangų Brolį 
Česlovą!

Skautiškam archyve, tiksliau - knygoje 
"Lietuviškoji Skautija 1945-1985" galima surinkti 
sausus duomenis apie mūsų vadovus. Brolio Česlovo 
pavardę užtinkame Vokietijoje, Wattenstedt mieste, 
"Švyturio" tunte, kur tautinių švenčių progomis tunto

Ilgas ir nuoširdus v.s.Č.Senkevičiaus darbas yra 
"puoselėjant lietuvišką žodį", o per jį ir tą brangią 
skautybės idėją.

Kai s.Prano Enskaičio 1950 m. buvo atgaivintas 
"Skautų aidas" Kanadoje ir nuo 1951 m. jis buvo 
leidžiamas Kanados rajono vadijos (vėliau LSB vadi- 
jos), brolis Česlovas nuo 1951 iki 1956 m. buvo redak
toriaus v.s.fil.Stepo Kairio pavaduotoju, 1957-1963 m. - 
redaktorium, o vėliau nuoširdžiu bendradarbiu 
sekantiems redaktoriams.

Kiti spaudos darbai: VI Tautinės stovyklos 1978 
m. ir VII Tautinės stovyklos 1988 m. laikraštėlių redak
torius, knygoje "Lietuviškoji Skautija 1945-1985" 
Kanados rajono istorijos paruošėjas, redaktorius.

Paskutinius kelis ilgus metus yra savaitraščio 
"Tėviškės žiburiai" redaktorius.

Brangus Broli, - ilgiausių metų!

v.s.Alė Namikienė
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

DEKRETAS
Išrašas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ 
APDOVANOJIMO

LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS
VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

2002 m. birželio 14 d. Nr. 1806
Vilnius

1 straipsnis.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga 

už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje 
Lietuvos valstybės'ordinais ir medaliais 

apdovanoj u
šiuos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečius:

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi

Česlovą SENKEVIČIŲ-
Kanados lietuvių savaitraščio "Tėviškės žiburiai ” redaktorių.

2 straipsnis.
Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

2003 KOVAS-BALAND1S

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS
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BAIDARIŲ
IŠKYLOS
PAMOKA
(Rašinys laimėjęs pirmą vietą 2002 m. L.S.S. rašinių 
konkurse tema "Atsimenu, kaip mes linksmai sfovyk- 
lavom!", vyr. skaučių skyriuje.)

Vyr.sk. Vaiva Bučmytė

_. _.yresniosios skautės kaklaraištį įsigijau praėjusį 
\ Į pavasarį. Kai sužydėjo vasara, susidėjau 
V reikalingus daiktus į lagaminą ir su drauge 

pirmą kartą išsiruošėm į skautų stovyklą Dainavoje 
(Michigan). Kai buvau jaunesnė, tėvai bijojo leisti į 
skautų stovyklą, nes tik palapinė apsaugo nuo gamtos 
baisybių... Pagaliau pavyko juos įtikinti, kad nuo 
lietaus neištirpsiu, nuo birželio šalčio varvekliu 
nepavirsiu ir viesulas manęs iš stovyklos neišneš.

Taigi, su šypsena veide, kaklaraiščiu 
pasipuošus ir mintimi "kaip čia bus?", atvažiavau į 
Dainavą. Stovykloje greitai apsipratau ir susidrau
gavau su kitomis skautėmis. Stovyklauti buvo labai 
smagu, kol mums pranešė, kad antradienį bus iškyla 
baidarėmis. Mano pirma reakcija buvo karštas 
prakaitas ir panika. Nemoku gerai plaukti, nemėgstu 
vandens ir niekada nesu buvusi laive, išskyrus keltą, ir 
tas man nepatiko. O dabar reikės plaukti nežinomoj 
upėj nuo ryto iki vėlyvos popietės? Kaip čia man išeis?

Antradienį išvažiavom tuoj po pusryčių ir 
greit pasiekėm pirmą 
stotį, kur užsidėjom 
gelbėjimo liemenes. 
Važiuodami iki 
kelionės pradžios, 
pervažiavome upę 
kuria plauksime. 
Atrodė baisiai plati, 
apaugusi visokiomis 
žolėmis ir vandens 
lelijomis. Mums 
papasakojo, kad 
reikės perkelt 
baidares per nukritu
sias šakas ir gerokai 
įbaugino perspėjimu

Vyr. sk. Vaiva Bučmytė aP^e nesaugią 
užtvanką prie kurios 

plauksime.
Kai atėjo laikas lipti į baidarę, nebuvau tikra ar 

kada vėl teks vaikščioti ant tvirtos žemės. Kai mus 
nustūmė nuo kranto, nusiirklavom tiesiai į kitą siauros 
upės krantą. Šiaip taip, su kitų skautų pagalba, 
baidarę nukreipėm į teisingą pusę, bet nei viena 
nemokėjom irkluoti, tai po kelių sekundžių - vėl į 
krantą! Ir šį kartą net į medžio šakas įstrigom. Dar 
kelis kartus bandėm išsitiesinti, ir su pavydu stebėjom 
kaip kitos poros greitai ir smagiai plaukia. Po kelių 
minučių upė pralaisvėjo, o mes vis dar buvom įstrigu
sios. Aš labai bijojau, kad baidarė apsivers ir paskęsiu, 
nes mums niekaip nepavyko išsilyginti ir nesimatė 
skautų, kurie galėtų mums padėti. Pareiškiau, kad 
noriu kuo greičiau išlipti iš baidarės ir pradėjau verkti. 
Buvau taip nervinga, kad nebegalėjau blaiviai galvoti, 
kaip čia išsikapstyti ir irtis. Per pusvalandį nuplaukėm 
nedaugiau kaip 30 pėdų.

Pagaliau atplaukė du skautų vadovai, kurie ne 
tik pasuko mūsų baidarę teisingon pusėn, bet dar 
pamokė mus irkluoti. Ne iš karto susigaudėm, bet kuo 
toliau, tuo geriau sekėsi. Greitai nudžiūvo ašaros ir vėl 
pradėjau galvoti kaip pakeisti tą mintį jog čia visai 
neįmanoma ką gero padaryti... Vis rečiau pradėjom 
įplaukti į krantus ir medžius, o broliai plaukė paskui 
mus vis mus pagirdami, ar padėdami kai reikėjo. 
Pradėjau pastebėti kokia graži čia gamta ir koks 
ramus, šiltas, saulėtas rytas. Nors kelionė buvo ilga, 
laikas bėgo greitai palydimas šnektų ir linksmų lietu
viškų dainų. Sustojom pasistiprinti įpakuotais 
priešpiečiais ir vėl leidomės kelionėn. Ne visada buvo 
lengva - reikėjo baidarę traukti per purvą (draugės 
balti batai pavirto juodais), per rąstus ir į pabaigą jau 
pradėjo skaudėti rankas. Buvom sušlapusios, uodų 
sukandžiotos, bet šioj iškyloj gerokai paragavom gar
daus juoko.

Vėliau pagalvojau, kad šią iškylą baidarėmis 
galima palyginti su žmogaus gyvenimu. Gyvenimas 
nevisada yra lengvas. Kartais jis toks baisus, kad atro
do jog neįmanoma keliauti tolyn. Bet jei pasišauksi 
pagalbos, ištiesi ranką, atsiras žmogus, kuris parodys 
tau kelią ir keliaus su tavim. Keliauti gyvenimo keliu, 
kaip ta upe, yra rizika. Bet yra gelbėjimosi liemenės: 
Dievas, tėvynė ir artimas skauto neapleis. Ir, jeigu 
darbo, įvykio, ar kurio gyvenimo etapo pradžioje labai 
nesiseka ir yra sunku, reikia nepasiduoti, bet tikėti, 
kad palengvės ir viskas bus gerai.

Ilgai prisiminsiu skautų stovykloj praleistas 
smagias dienas - pirmą naktį palapinėj, bendravimą su 
draugėm gražioje Dainavos gamtoje, smagius laužus, 
mokymąsi vadovauti jaunesniosioms sesėms... Bet 
geriausiai atsiminsiu tai, ką iškyla baidarėmis išmokė 
mane apie gyvenimą.
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KANADOS RAJONE

TORONTO

"Šatrijos" ir
"Rambyno" tuntai 
švenčia skautiškas
Kūčias

ausio 15 d. "Rambyno" ir "Šatrijos" tuntų skautai 
ir skautės, jų tėveliai bei skautininkai,-ės su- 

L_^sirinko savo tradicinėms Kūčioms Prisikėlimo 
parapijos salėje. Tai antros skautiškos Kūčios parapijos 
naujose patalpose. Susirinko, kaip visuomet, virš 200 - 
pilna salė įvairaus amžiaus skautų,-čių bei tėvelių, 
senelių. Eglutė papuošta, stalai gražiai paruošti, ant jų 
išdėliotas maistas, kuris buvo suneštas skaučių, skautų 
bei jų tėvų. Šiais metais buvo ypatingai skanus maistas 
- visi valgė girdami šeimininkes.

Kūčių maistą, kaip ir praeityje, suorganizavo 
"Birutės" draugovė su vadove ps. Dalia Steponaitiene, 
turėjusia didžiausią atsakomybę. Visi (broliai ir sesės) 
labai gražiai bendradarbiavo ir kaž kaip viskas, įskai
tant stalų sustatymą, padengimą ir 1.1., sukrito į savo 
vėžes. Virtuvėje vienu laiku vyko įkarštis - maistas 
atnešamas, dedamas į paskirtus indus ir nešamas į

Kūčių programai vadovavo “Šatrijos” tunto vyr. skaučių 
“Vaidilutės” d-vės skautės.

salę. Jau išdirbta formulė, kuri naudojama kiekvienais 
metais.

Programai vadovavo vyr. skautės. Nuostabu kaip 
gražiai jos pravedė programą - tai viena, tai kita pra
bilo, įvedė ar tai pasirodymą, ar tai Kalėdinę giesmę 
(kuriai jos pačios vadovavo), ar papasakojo apie lietu
viškas Kūčių tradicijas. Vyr. skaučių entuziazmas išsi
liejo ant visų - gera nuotaika matėsi visų besišypsanči
uose veiduose.

Pasirodo, skautės mėgsta dainuoti - daug pasi-

“Rambyno” tunto prityrę skautai laukia Kūčių pradžios. 
“Šatrijos” tunto “Mirgos” draugovės prityrusių skaučių 
linksmos šypsenos.
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"Mindaugo" draugovės skautai vaidina.

rodymų buvo susiję su dainomis arba Kalėdinėmis 
giesmėmis. Buvo, tačiau, ir kitokių, humoro pilnų 
pasirodymų. Vakarą apvainikavo, bent mažiesiems, 
Kalėdų senis, atnešęs giliukams ir liepsnelėms 
dovanėlių. Kalėdų senio padėjėjos buvo prityrusios 
skautės.

Viskas turi eiti prie pabaigos, taip ir šios Kūčios 
pasibaigė su tuntininkų - ps. Rūtos Baltaduonytės - 
Lemon ir s. Mariaus Rusino Kalėdiniais sveikinimais, 
padėkomis bei gerais linkėjimais Naujiems Metams.

Pasirodo "Šatrijos" t. "Rūtos" draugovės paukštytės.

s. Irena Meiklejohn

(Nuotraukas "Skautų aidui" atsiuntė s.I .Meiklejohn)

Aukštomis skrybėlėmis pasipuošę vaidina liepsnelės ir 
giliukai.

Giesmės, papročiai, 
"Vaidilutės", 
skautai ir svečiai

"Rambyno" ir "Šatrijos" tuntų Kūčių vakarui 
gražiai vadovavo vyr. skautės "Vaidilutės": Vaida 
Simonavičiūtė, Audra Rusinaitė, Livija Jonaitytė, 
Teresė Saplytė, Loreta Bražiukaitė, Vilija Pečiulytė ir 
Aleksandra Valaitytė. Jos pasakojo apie Kūčių pa
pročius, vadovavo giesmėms.

Meninėje programoje pirmos pasirodė paukštyčių 
ir vilkiukų draugovės, tada dainavo skautės, vaidino 
skautų draugovė, vadovaujama d-ko Sungailos. Prity
rusios skautės ir kandidatės vaidino kaip jos budėjo

stovykloje ir gražiai dainavo, o prityrę skau
tai pavaizdavo kelionę į "Romuvą". 
Pabaigai jūros skautai ir skautės parodė 
plaukiojimo mandrybes.

Baigus pasirodymams, sesė Jonaitytė 
pasakojo, kad prieš Kūčias visi išsivalo 
namus, susimoka skolas, susitvarko. Kūčių

“Rambyno’' t. “D.L.K. Vytauto” d-vės vilkiukai 
gieda Kalėdinę giesmę.
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vakarą visi gyvuliai kalbasi, o 
vanduo pavirsta į vyną. O kadan
gi ši diena yra Adomo ir Ievos 
vardadienis, tai ant stalo pa
dedamas obuolys. Po Kūčių va
karienės merginos eidavo į lauką 
paklausyti kurioj pusėj loja šunes 
- iš tos pusės atjos mylimasis...

Visų giedama giesmė 
"Tyliąją naktį" skambėjo tikrai 
skautiškai. Kūčių valgius palai
mino ir maldą sukalbėjo pirmą 
kartą skautiškose Kūčiose Toro
nte dalyvaujantis vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM. Buvo tikrai 
šventas momentas.

Šiose Kūčiose dalyvavo 
daug svečių - ekscelencija vysk. 
Pau-lius Baltakis, OFM, kunigas 
Algirdas Malakauskas, OFM iš 
Vilniaus, Prisikėlimo parapijos 
klebonas, skautų,-čių dvasios 
vadovas s. Augustinas Simona- 
vičius, OFM, LSS Evangelikų 
skautų,-čių dvasios vadovas 
v.s.kun. Algimantas Žilinskas, 
K.L.B. pirm, v.s.fil. Rūta Žilin
skienė, buvęs LSB Vyr. Skau
tininkas v.s. Romas Otto, K.L.B. 
Toronto apylinkės pirm. ps. 
D.Garbaliauskienė, v.s. Česlovas 
Senkevičius ir daug kitų svečių ir 
tėvelių.

Po tuntininkų kalbos, atkelia
vo laukiamas Kalėdų senelis su 
maišu dovanėlių, kurias dalin
damas vis paklausdavo vaiku
čius ar myli savo tėvelius, ar mo
ka padeklamuoti eilėraštuką. Visi 
labai džiaugėsi, o senelis, baigęs 
dovanas, su tuščiu maišu iškelia
vo. Likusieji salėje, sugiedojo 
"Ateina naktis" ir sudie, sudie iki 
sekančių Kūči

F.M.

“Rambyno” tunto prityrę skautai laukia Kūčių pradžios.

“Šatrijos” tunto “Mirgos” draugovės prityrusių skaučių linksmos šypsenos.

Prie Kūčių stalo gerai nusiteikusios “Dainos” draugovės skautės.
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HAMILTON

Ruduo skautininkių
"Šatrijos Raganos" būrelyje

Praėjo vasara žavinga,
Iškylavom, stovyklavom ir džiaugėmės gamta, 
Bet viskas taip greit prabėgo
Ir beliko tik mūsų prisiminimuose.
Dabar vėjelis pučia geltonus lapus,
Lietus lyja, oras labai negražus,
Ir žvarbi rudens diena
Sveikina mus vėl susirinkusias čia.

A.V.

Šiais žodžiais skautininkių "Šatrijos Raganos" 
būrelis Hamiltone, susirinkusios pas ps.fil. Genovaitę 
Breichmanienę, spalio 16 dieną pradėjome savo darbo 
metus.

Sesė v. s. Aldona Pietrantonio vasarą stovyklavo 
"Romuvoje", kur buvo švenčiama stovyklavietės 40 
metų sukaktis. Aldona labai vaizdžiai mums 
papasakojo stovyklos įspūdžius. Daugelis iš mūsų 
esame stovyklavę "Romuvoje", tai Aldonos nuotykiai 
priminė mums ir mūsų stovyklavimo džiaugsmus bei 
rūpesčius.

Ps. Marytė Kalvaitienė perskaitė laišką iš Lietuvos, 
kur Vilkaviškio skautai mums dėkoja už auką 
stovyklavimo reikmenų įsigyjimui.

Susitarėm kas aplankys mirusių skautų,-čių ir 
rėmėjų kapus ir uždegs žvakutes per vėlines. 
Pasveikinom mūsų seses, spalio mėnesį švenčiančias 
gimtadienius ir sugiedojome joms "Ilgiausių metų!" 
Sesės Genovaitės pakviestos prie gausaus vaišių stalo, 
dar ilgai šnekučiavomės ir dalinomės prisiminimais.

Sueigą baigėme būrelio šūkiu: "Tegyvuoja vienybė 
ir draugystė mūsų "Šatrijos Raganų" širdyse!" 
Būrelio sueigos vyksta kas du mėnesiai, o metus 
baigsime birželio mėnesio iškyla.

v.s.A.Vilimienė

Išėjai "Namo"

Kai švelnus vėjelis žais medžių šakose,

Ir laukai mėlynuos pasipuošę žibuoklių žiedais, 
Tu, miela sese, būsi iškeliavusi "namo",

Čia pasilikusi tik draugių prisiminimuose.

Ilsėkis, sese, Viešpaties ramybėje, 

Ilsėkis sesių, draugių mintyse, 
Nuveikti Tavo skautiški darbai

Neišdils šios žemės audrose.

v.s.A.Vilimienė

MONTREAL

Neringos" -
"Geležinio Vilko"
tunto veikla

Po daugelio metų, tunto narių skaičius sustojo 
mažėti ir pradedam džiaugtis nauju vilkiukų ir 
paukštyčių prieaugliu. Net liepsnelės ir giliukai 
pradėjo veikti 2002 metais. Kiekvienoj sueigoj sulauki
am naujų narių. Atrodo, kad jaunos šeimos nori per
duoti savo vaikams tą paveldą, kurį jie patys gavo iš 
savo tėvų. Tuo pačiu paaugo ir lituanistinę mokyklą 
lankančiųjų skaičius.

"Neringos" - "Geležinio Vilko" tunte šiuo metu 
yra 28 nariai, 6 vadovai.

Rudens, žiemos ir pavasario sueigos vyksta kas 
tris savaites Aušros Vartų parapijoje. Čia, erdviose 
patalpose, būna užtektinai vietos visai veiklai. Mes 
kalbamės ir skautišką programą aiškiname trimis 
kalbomis - lietuvių, anglų ir prancūzų. Šiuo metu 
ruošiamės specialybėms ir patyrimo laipsniams. 2002- 
03 metais norime išlaikyti vėliavininko ir astronomo 
specialybes. Karts nuo karto sueigas ruošiame gamto-
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jez išeiname stebėti 
paukščius. I sueigas 
pašnekesiams ar pra
vesti užsiėmimus pa- 
kviečiam įvairius pro
fesionalus ar atskirų 
šakų žinovus, mėgė
jus, kaip paukščių ste
bėtojus, alpininstus, 
pilotus, vandens sau
gumo žinovus ar 
žvaigždžių stebėtojus. 
Ir žiemos metu pas- 
tovyklaujam, kur vy
resnieji miega savo 
pastatytuose sniego 
nameliuose.

Kiekvienais metais 
pas mus vyksta
tradicinės Kūčios. Bendrai sunešam maistą, dalinamės Kalėdaičiais, 
vaikai gauna dovanėlių. Kūčių proga atliekame bendrą gerąjį darbelį - 
atnešam maisto vargšams, o Katalikių Moterų d-jai Lietuvoje siunčiame 
piniginę auką pagelbėti vaikučiams tėvynėje.

Vyresni skautai ir skautės turi sunkesnę programą, jie pereitais 
metais padėjo vadovauti sueigose jaunesniems. Taip pat jiems teko susi
pažinti su lėktuvo valdymo principais ir, nors trumpai, galėjo patys 
išbandyti skristi. Šį pavasarį bus proga mokytis valdyti sklandytuvą.

Vasaros metu vykstame į "Romuvos" stovyklavietę. Šiais - 2003 
metais žadame dalyvauti Jubiliejinėje stovykloje Kalifornijoje.

Montrealio lietuviai skautai - Sofija 
Bulotaitė, Andrius Gaputis, Gintaras 
Gaputis, Vincent Bulota ruošiasi pir
mai skridimo kelionei. Dešinėje stovi 
mokytojas.

Nuotr. Gilles Bulota

ps. Andrius Gaputis
“Neringos” - “Geležinio Vilko” t. tuntininkas

Ir jaunesni ir vyresni 
klausosi pašnekesio 
apie paukščius.

Nuotr. Gilles Bulota
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AT LAN T O R A JO N E

PHILADELPHIA

Dainomis svečius linksmina R.Bagdonavičiūtė, D.Maciunaitė, K.Babinskaitė, D.Andries, V.Viliamaitė, L.Maciunaitė ir 
A.Bagdonavičiutė.

Daug svečių skautų Kučiose
Philadelphijoje gruodžio 15-tą buvo suruoštos 34- 

tos skautų Kūčios. Su entuziazmu tęsiama ši tradicija, 
kuriai pradžią davė židinietės, o dabar ji yra skautų 
tėvų ir vadovų globoje.

Kūčios praėjo su dideliu pasisekimu, bilietai 
buvo išparduoti savaitę prieš, net laukiančiųjų sąrašas 
susidarė. Kūčiose dalyvavo 175 asmenys, įskaitant

skautus. Dieną prieš Kūčias (šeštadienį) buvo paruošti 
stalai, išpuošta salė, sekmadienį iš ryto išdėlioti 
tradiciniai valgiai. Skautai organizuotai dalyvavo šv. 
Mišiose ir atliko skaitymus. Po Mišių svečiai susėdo į 
jiems rezervuotas vietas, o skautai - visi kartu. Įvairių 
patiekalų, kuriuos pagamino skautų mamos buvo iki 
soties ir dar liko.

Programai vadovavo vietininkė s. Laima 
Bagdonavičienė. Pasveikinusi svečius, ji pakvietė kun. 
P. Burkauską ir kun. Ž. Kulpį sukalbėti maldą ir

M.Rukšytei, Mauricaitei ir A.Thompson malonu būti kartu skautų Kučiose.

pašventinti valgius. Kūčioms įpusėjus, 
septynios skautės padainavo tris dainas, 
kurioms žmonės labai smarkiai plojo.' 
Tuomet visi skautai ir skautės susirinko 
scenoje ir giedojo Kalėdines giesmes. Į jų 
bendrą giedojimą įsijungė ir visi Kūčių 
dalyviai. Salėje jautėsi tikra Kalėdų 
švenčių nuotaika.

Sugiedoję "Lietuva brangi" ir 
"Ateina naktis" baigėme Kūčias; tai 
tradicinis Kūčių užbaigimas kiekvienais 
metais.

v.s. D. Surdėnienė

(v.s. D. Surdėnienės nuotraukos)
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Skautai ir svečias prie Kūčių stalo: A.Surdėnas, svečias 
V.Razgaitis irA.Kučas.

Kalėdaičiais dalinasi A.Bagdonavičiutė, L.Maciunaitė 
R.Bagdonavičiūtė ir D.Maciūnaitė.

JAV VIDURIO RAJONE

DETROIT

"Gabijos" ir "Baltijos" tuntų 
sueiga ir Kūčios

Kalėdinė tuntų sueiga ir tradicinė Kūčių vakarienė 
Detroite įvyko sekmadienį, gruodžio 8 dieną. 
Susirinko arti 250 mūsų skautiškos šeimos ir apylinkės 
bendruomenės narių.

Šventę pradėjome iškilminga tuntų sueiga. 
Jautriai pakalbėjęs Paulius Jankus, ilgametis "Baltijos" 
tunto tuntininkas, perdavė tunto vėliavą ir pareigas 
naujam tuntininkui Sauliui Anužiui. Brolio Pauliaus 
pasiaukojimą Detroito lietuviškajai skautijai ir brolio 
Sauliaus pasiryžimą jį tęsti toliau visi įvertino 
nuoširdžiu plojimu.

Toliau buvo pranešta, kad paukštytės Vilija 
Mikeskaitė, Monika Rudytė ir Julija Sirgedaitė, baigu
sios visus paukštyčių ženklų uždavinius, įsigijo 
Darbštumo ženklelį. Vadovai pristatė naujas skautes 
kandidates Viliją Mikeskaitę, Reginą Ramanauskaitę ir 
Juliją Sirgedaitę; naujus vilkiukus kandidatus Eriką

“Gabijos” t. tuntininkei stebint, mamytė užriša mazgelį nau
jai paukštytei Viktorijai Stanovajai.
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Linksmi vilkiukai su busima paukštyte: Erikas Anužis, Marius Anužis, Aleksas Matvekas, Gabrielė 
Vaitkevičiūtė, Audrius Matvekas ir Romas Santa.

Anužį, Nikutį Busuito, Andrių Gobį ir Andrių 
Lukasiewicz; skautus kandidatus Miką Giedraitį, 
Michael Harp ir Marių Jankų, bei vyčius kandidatus 
Andrių Giedraitį ir Algytį Kasputį. Sesė Viktorija 
Stanovaja davė paukštytės įžodį.

Kalėdinei programėlei prieš vakarienę vadovavo 
tuntininkė Rasa Karvelienė. Jai padėjo prityrusios 
skautės, kurios pakalbėjo apie Kūčių vakaro 
tradicinius būrimus, kelis iš jų pavaidindamos. Sesė 
Rasa programą baigė skaitymu ir malda, o skautės tuo 
metu išnešiojo žvakes prie stalų. Šviesioj salėj visi dali
nosi kalėdaičiais, vieni kitus sveikino ir stojo eilėn prie 
gražiai išpuošto, gardžiais patiekalais apkrauto stalo. 

Vaišių stalo paruošimu ir priežiūra rūpinosi skau- 
tininkės Virga Norkevičienė su Ramune Miliūniene ir 
sesės Rūta Sventickaitė ir Laura Sirgedaitė.

Skaniai pavalgę, vadovaujami Virgos Šimaitytės ir 
jos padėjėjų Astos Jurgutytės, Reginos Puškorienės, 
Manvydo Šepečio ir Kristinos Zubrickienės, giedojome 
Kalėdines giesmes. Vakarą užbaigėm skautiškame rate 
giedodami "Ateina Naktis".

Dėkojam visiems už dalyvavimą Kūčių vakarienė
je.

rk

Nauji vilkiukai kandidatai - Erikas Anužis, Andrius 
Gobis ir Andrius Lukasiewicz.

Bendram giedojimui vadovavo Virga Šimaitytė, Manvydas Šepetys, 
Kristina Zubrickienė, Asta Jurgutytė ir Regina Puškorienė.
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Ko tu prašei iš Kalėdų senelio, 
sese Alana?

LEMONT

"Sietuvos" d-vės dviejų 
sueigų mintys

S.m. vasario 22 d., šeštadienį, sueigai Lemonte 
pasibaigus, sesė s.Aldona Martienė, su kuria prieš 
daugelį metų kartu buvome Chicagos Skautininkių d- 
vės valdyboje, man sako: "vis turime budėti, kad 
nepavirstume druskos stulpais, kaip toj pasakoj, kai 
atsigręžė atgal..."

Sausio ir vasario sueigose atsigręžėm atgal, iš 
praeities sėmėmės stiprybės ir žvelgėm į ateitį.

Sausio mėn. sueiga pradėta sesės v.sl. Janinos 
Mozoliauskienės parinkta malda. Draugininke ps. 
Irena Kirkuvienė visas pakvietė tylos minute pagerbti 
Sausio 13 žuvusius. V.s.fil Birutė Vindašienė perskaitė 
mons. J. Kaunecko Telšiuose 1996 m. sausio 13 d. 
sakytą pamokslą. Tiko jis ir šiandien. Sesė Irena 
pateikė sausio mėn. įvykių, žinotinų datų Lietuvos 
istorijoje apžvalgą ir straipsnį kas šiuo metu sudaro ir 
kas vadovauja Europos sąjungai.

Po einamųjų reikalų - iždininkės Stasės Korres 
pranešimo apie praėjusią Kalėdinę mugę, apie kasos 
stovį, bei išdalintas aukas, sesė Irena Kriaučeliūnienė 
paskaitė labai gražią dienos mintį "kuo šiandien galiu 
džiaugtis", sesė Stasė - apie senelius, o sesės Sofija 
Jelionienė ir Leonida Kazėnienė sukėlė šypsnį jų 
parinktais juokais.

Vasario mėn. - dvi šventės. Sueigą pradėdama 
ps.Rita Fabijonienė priminė žodžius iš Evangelijos kur 
Kristus pagydė dešimt, o sugrįžo Jam padėkoti tik 
vienas. "Ar mes nesame tie devyni?..." Todėl -

"Viešpatie, mes Tau nužemintai dėkojame, kad 
turime progą gyventi laisvoje šalyje. Dėkojame Tau, 
kad galime lietuviškai kalbėti, garbinti Tave savo 
bažnyčiose, kad galime padėti savo broliams ir sesėms 
visame pasaulyje. Dėkojame, kad galime priklausyti 
lietuviams skautams ir skautėms, švęsti savo šventes ir 
stovyklauti bei dainuoti savo dainas.

Prašome tave, Dieve, suteik mums ir toliau savo 
palaimą ir neleisk niekada nuo Tavęs atsiskirti. 
Amen."

Be to sesė Rita dar paskaitė nepaprastai gražų aus
tralo dantų gydytojo žodį "kas yra amerikietis", nes 
viename Pakistano laikraštyje buvo pasiūlytas atlygin
imas kiekvienam, kuris nužudys amerikietį, bet kokį 
amerikietį...

Po tylos minutės už Lietuvos nepriklausomybės 
atkovotojus sesės Irena Serelienė ir Stasė Korres šalia 
Rūpintojėlio uždegė trispalves žvakes. Draugininke 
sesė Irena perskaitė jau ilgą sąrašą mūsų mirusių sesių 
vardų, sukalbėjome "Amžiną atilsį". s.Irena Serelienė, 
daugelio skautiškų dainų kūrėja, abi šventes - Vasario 
16 ir Susimąstymo dieną sujungė į gražią pynę. 
V.s.Sofija Jelionienė perskaitė v.s. Česlovo 
Senkevičiaus vedamąjį tilpusi "Tėviškės žiburiuose". 
Sesė draugininke paskaitė įdomų straipsnį apie 
Vasario 16 švęstą 1938 metais ir kaip pakilusi buvo 
tada Lietuva. Dainas vedė s. Valė Kliknienė. J.ps. 
Danutė Bilaišienė pasidalino j.v.s. Dalios Sruogaitės 
sveikinimu iš Vilniaus Vasario 22 proga. Buvo per
skaityti padėkos laiškeliai už gerus darbelius, ir prie 
S.Korres, R.Fabijonienės, Z.Pocienės,
I.Kriaučeliūnienės ir J.Kerelienės patiektų skanumynų, 
klausėmės sesių Sofijos ir Leonidos juokų.

Sesė Alė

2003 KOVAS-BALANDIS 21 SKAUTŲ AIDAS

23



VILNIAUS SAPNŲ JUBILIEJINĖ STOVYKLA 
ADELAIDĖ 2003 Sausio 2-11

“Atgimė tėvynė, gimėme ir mes,
Metai išaugino skautiškas eiles.
Viską, mes paSvąsim Lietuvai mielai 
Motinąjį mūsų o mes jos vaikai”.

Siunčiame skautiškus sveikinimus iŠ pirmos 2003 metu lietuvių, skautu, 
stovyklos, kur švenčiame karaliaus Mindaugo karūnacijos 750 metų, LSS 
gyvavimo 85 metu ir Adelaidės “Vilniaus” tunto veiklos 50 metų 
jubiliejus.

Naujųjų 2003 Metų proga linkime visiem s sėkmingo skautavimo tarnaujant 
Dievui, Tėvynei ir Artimui!
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Aukštų medžių ir vėliavų šešėlyje sausio 3 dieną, Australijoje, išsirikiavusi pirmoji Jubiliejinių metų “Vilniaus sapnų” 
stovykla.

"Vilniaus sapnų jubilieninė stovykla
Pirmoji šių, LSS Jubiliejinių metų 

stovykla įvyko sausio 2-11 dienomis 
Australijoje, prie Adelaides. Buvo 
švenčiama Karaliaus Mindaugo 
karūnacijos 750 metų, Lietuvių 
Skautų Sąjungos 85 ir “Vilniaus” tunto 
Adelaidėje 50 metų sukaktys.

Dalyvavo 106 stovyklautojai. 
Stovyklai vadovavo: viršininkas ps.Al. 
Sankauskas, adjutantas Tany Pocius, 
programos vadovė Rūta 
Sankauskienė. Kiti vadovai - Alex 
Talanskas, Andrius Verbyla, Aldona 
Pretty, Brett Cockshell, Jolanta 
Laurinaitis ir Darius Kubilius.

2003 KOVAS-BALANDIS

“Vilniaus sapnų” stovyklos viršininkas ps. Al. Sankauskas, Seserijos Atstovė 
v.s.Rasa Statkuvienė ir “Vilniaus” tunto t-kė, stovyklos ruošėja ps. Rūta 
Sankauskienė.
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j.b. Mindaugui Simankevičiui 
vadovaujant, savo mandrybes 
rodo “Vilniaus sapnų" vilkiukai.

"Kaukių" stovykla
2003 m. sausio 15-19 d.d. Camp Kariong vyko 

Sydnėjaus lietuvių skautų stovykla, kurią sudarė 
paukštyčių “Bičių” skiltis, vilkiukų - “Velniai”, skaučių - 
“Gabijos” ir “Dvasios”, prityrusių skaučių ir kandidačių 
“Žolės”, skautų - “Lašiniai” ir prit. skautų - “Blynai”.

Stovyklos laikraštėlį dienoraščio forma rašė Dovilė 

Zduobienė. Stovyklai vadovavo: viršininkas Arvydas 
Zduoba, Elena Erzikov, Kristina Rupšienė, Tomas 
Jablonskis, Danutė Lee, Belinda Homas, Jerry Belkus, 
Antanas Braželis, Laura Belkienė, Nijolė Motiejūnienė, 
Jonas Lee, Ray Vingilis ir Natalie Karp.

Skilčių konkursą laimėjo “Bičių” skiltis ir vėliavos 
stiebe buvo iškelta jų gairelė. Pavyzdingiausiu skautu 
buvo išrinktas Luke Kains, pavyzdingiausia skaute - 
Alija Stašionytė.

“Kaukių” stovyklos broliai. Pirmoje eilėje: Elvis Jaraminas, Todd Jablonskis, 
Dominic Gakas, Julian Wilson, Dailius Wilson. Antroje - Jonathan Lee, Alex 
Karp, Andrius Jurkšaitis ir Luke Kains (pavyzdingiausias skautas). Trečioje 
- vadovai Antanas Braželis, Tomas Jablonskis ir Ray Vingilis.

“Šatrijos Raganos” vyr. skaučių d-vės sesės 
Belinda Hornas ir Dovilė Zduobienė su 
“raganoms” tinkamu ženklu...
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Nuolatinė “Kaukių” stovyklos viešnia “sesė Anna" be kaukės. Kaip šis 
driežas goanna gavo tą vardą? Sesė Dovilė laikraštėlyje rašo, kad prieš 
vakarienę pasigirdo šauksmai iš virtuvės. Ten, sesė Nijolė Motiejūnienė 
(viešnia iš JAV, Clevelando) bandė gintis samčiu nuo niekada nematyto 
gyvio. Kai skautai pasakė, kad virtuvėn apsilankius “viešnia” yra goanna, 
sesė Nijolė griežtai liepė driežui pasišalinti sakydama “Go Anna! Go!”

Kaukių konkurso laimėtojai. Priekyje - Natalia 
Lee, Lydia Karp ir Jenna Kazokaitė. Stovi - 
Giorgia Gakaitė, Julian Wilson ir Kristina Erzikov.

Alex Karp, Andrius Jurkšaitis ir Jonathan Lee stato bokštą.

Brolio Andriaus kaukė - tikras viršininko Arvydo 
portretas!

Stovyklos viršininkas s.A.Zduoba riša naują kak
laryšį Dailiui Wilson davusiam skauto įžodį.
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“Kaukių” stovyklos sesės. Pirmoje eilėje: Izabelė Stašionytė, Emilija Rupšytė, Kate 
Kazokaitė, Giorgia Gakaitė ir Magdalena Soulos. Antroje - Natalia Lee, Lara Kains, 
Nerija Rupšytė, Vilija Jurkšaitytė, Elizabeth Soulos ir Jenna Kazokaitė. Trečioje - 
Alija Stašionytė (pavyzdingiausia skautė), Alana Rountree, Lydia Karp, Yasmina 
Gakaitė, Elissa Erzikov, Melissa Belkutė ir Kristina Erzikov.

SKAUTAI LIETUVOJE
....... , • - ■■ ■■ ■ . -u VI.; .■ ■••.l;-

Skautų kalėdinės akcijos
isą savaitę prieš moksleivių žiemos atostogas 

\ / Telšių skautų gyvenimas virte virė: vieni aktyvi- 
V ai įsijungė į paketų vaikams iš socialiai remtinų 

šeimų bei Varnių palaikomojo gydymo ir slaugos ligo
ninės pacientams ruošimą, kiti vyko parvežti 
Betliejaus taikos ugnies, dar kiti organizavo taikos 
akciją Telšių miesto bendruomenei.

Jau treti metai iš eilės Telšių skautai bendradar
biauja su organizacija Bund ohne Namen ("Sąjunga be 
vardo") iš Gronau (Vokietija). Už šios organizacijos 
surinktas ir paaukotas lėšas buvo nupirkti pagrindini
ai maisto produktai iš kurių suruošta 100 paketų. Juos 
Kalėdų proga gavo vaikai iš socialiai remtinų šeimų. 
Ta pačia proga buvo suruošta 118 dovanėlių Varnių 
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientams 
bei personalui. Jas nuvykusios išdalino Telšių skautės.

Visų 2002 skautiškos veiklos metų apvainikavimas 
buvo akcija "Betliejaus taikos ugnis".

Jau 20 metų po Europą kasmet prieš Kalėdas 
pasklinda Betliejaus ugnis. Ji simbolizuoja taiką, 
ramybę, susitaikinimą. Šią akciją 1980 metais pradėjo 
Austrijos skautai. Iš Betliejaus - Jėzaus Kristaus gimi

mo vietos jie parvežė ugnį, kurią paskleidė kaip taikos 
ženklą po visą Austriją. Nuo to laiko Betliejaus taikos 
ugnies akcija tapo gerumo estafete ir kitose šalyse. 
1981 metais ši ugnis jau iškeliavo į Vokietiją, Čekiją, 
Slovakiją. Bėgant metams, Betliejaus ugnies estafetės 
geografija plito ir apėmė visą Europą, ji tapo taikos ir 
susitaikymo simboliu.

Lietuvoje šią tradiciją pradėjo Lietuvos Lenkų 
Harcerų Sąjungos skautai, perėmę ugnį iš Lenkijos 
skautų. Telšiuose ši akcija, kurią organizavo Lietuvos 
skautijos Telšių tunto skautai, pirmą kartą vyko 
praėjusiais metais.

Šiais metais Betliejaus šviesą į savo miestelius, 
parapijas, bendruomenes, organizacijas nešė visų 
Lietuvos skautų organizacijų nariai. į Telšius 
Betliejaus ugnis parkeliavo vėlų gruodžio 20 d. vakarą. 
Akcija vyko šv. Mišių metu gruodžio 21 d. vakare 
Mažojoje bažnytėlėje ir gruodžio 22 d. ryte Katedroje. 
Gruodžio 23 d. buvo paskutinė akcijos diena. Telšių 
skautai nešiojo ir dalino taikos ugnį po įvairias instan
cijas.

Šios akcijos tikslas - patiems būti meilės savo 
artimui, taikos ir ramybės nešėjais, būti taikdariais.
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Kiekvienas turime pradėti nuo savęs. Taip skautai, 
atsiliepdami į savo pašaukimą tarnauti, galėjo nors 
menka dalimi prisidėti pagelbstint sunkiau 
besiverčiančioms šeimoms, skirti dėmesį likimo 
nuskriaustiems, ligotiems senyvo amžiaus žmonėms. 
Akcijos "Betliejaus taikos ugnis" metu skautai norėjo 
paskleisti šią ugnį po Telšių miesto bendruomenę, kad 
šventą Kūčių naktį kno daugiau žmonių galėtų 
džiaugtis žvakės šviesa, kuri yra atkeliavus iš Jėzaus 
Kristaus gimimo vietos.

Jovita Šarpnickytė
Lietuvos skautijos tarybos narė

Skautai - mano kelias
__ kautų,-ių draugovė Nemunaityje 2002 metais 

V^išleido 40 puslapių knygelę "Skautai - mano 
kelias". Tiražas 200 egz. Knygelę - metraštį 

paruošė vieneto vadovė Marija Krajauskienė. Joje yra 
skauto įsakymai, daina su gaidomis (žodžiai 
B.Brazdžionio, muzika M.Krajauskienės) "Tau, 
Tėvyne", vieneto veiklos istorija, informacija apie 
Nemunaičio apylinkes ir 23 puslapiai skirti

Dalyvaujame jaunimo dienose Kruonyje.Nuotraukos t-ko s.Stasio Skrebio:

Švenčiam derliaus šventę.
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Nemunaičio skautams. Kiekvienam po puslapį, su 
jaunuolio nuotrauka, pasisakymu, kas labiausiai patin
ka pas skautus ir iliustracija.

Autorės žodyje sesė Marija rašo: "Ši knygelė 
skiriama Nemunaičio skautams, kad jie prisimintų 
savo vaikystę, pirmuosius skautavimo metus. 
Mokėmės visi: tiek pati vadovė, nes, gimusi ir 
užaugusi sovietiniais metais, be pionierių organizaci
jos nežinojusi kitų, tiek vaikai. Per šį trumpą mūsų 
skautavimo laikotarpį mes nemaža pasiekėme. 
Skautijos Sąjūdis Lietuvoje dar tik įsibėgėja. Reikia tik 
neapleisti jo toliau".

Įžodis
Nemunaičio mokykloje pirmieji skautai 

įsikūrė 1997 m. rugsėjo mėnesį (kandidatai). 
Visą žiemą įtemptai mokėsi vadovė ir 
vaikai. Visiems labai patiko, buvo įdomu. 
Visi lankė bažnyčią, darė gerus darbelius, 
dalyvavo tautinių švenčių minėjimuose ir...

1998 m. balandžio 19 d. Alytaus 
Krikščionių Pagalbos bažnyčioje buvo 
aukojamos šv. Mišios, o po to iškilmingoje 
rikiuotėje visi davė įžodį tarnauti Dievui, 
Tėvynei, Artimui.

Pirmieji skautai: A.Dobravolskaitė, 
J.Česnulevičiūtė, L.Česnulevičius, E.Juška, 
A.Avižienytė, E.Petkus, K.Janavičius, 
P.Norkevičius, A.Norkevičiūtė ir 
J.Varaškevičiūtė.

Tautinė stovykla Nemunaityje
Atgijo Nemunaičio miškas. Iš visų 

Lietuvos kampelių suvažiavo tie, kurie 
pasižadėję būti draugiški, geri mokiniai ir 
piliečiai.

Į atidarymą buvo atvykęs Prezidentas 
VAdamkus.

Stovyklavo ir svečiai: lietuviai iš 
Australijos, Anglijos, Amerikos. Su Nemu
naičio skautais visą laiką draugavo brolis 
Juozas Šalčiūnas iš Čikagos, o į uždarymą 
atvyko sesė Leokadija Milukienė (buv. lietu
vių skautų pirmininkė Amerikoje).

Atmintyje išliko draugystės laužai, 
užsiėmimai, varžybos ir draugystės laiškai 
kiekvienam.

Žalieji Nemunaičio skautai skautiškos dainos konkurse.

Nemunaičio skautai žygyje “Po Tėvynę..”(iš "Skautai - mano kelias")
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Pasvalio skautai praėjusią vasarą dalyvavo smagioj “Raktas j širdį” stovykloj Pasvalio kultūros ir poil
sio parke. Stovyklai vadovavo Jurgita Aniūnienė. Kartu stovyklavo Lietuvos skaučių seserijos vyri
ausioji vadovė Stefa Gedgaudienė. Nuotraukoje - Pasvalio skautai ir skautės muziejuje.

Skaučių Seserijos skyrių veikloje
2000 - 2002 m. kadencijos skyrių vedėjų pranešimai.

Jauniausiųjų skaučių - Liepsnelių skyrius, v.s. Rasa 
Karvelienė:

Liepsnelių (ir Giliukų) vienetai yra Bostone, 
Chicagoje, Clevelande, Detroite, Los Angeles, 
Philadelphijoje ir Toronte.

Sueigoms renkasi taip kaip ir kitos tuntų draugov
ės, tose pačiose patalpose, vieną ar du kartus į mėnesį. 
Vadovauja vyr. skautės arba skautininkės-mamytės. 
Dažnai tokiu būdu sugrįžta atgal į tunto veiklą sesės, 
kurios buvo kuriam laikui neaktyvios. Nustatytos pro
gramos veiklai ar patyrimo laipsnių šioje šakoje nėra. 
Prieš kiek metų buvo paruošta knyga-vadovėlis, kur 
yra pavyzdinių sueigų, iškylų ir darbelių. Kartais 
mamytės ir tėveliai prisideda prie programos, ypač 
prie rankdarbių. Kai kur prityrusios skautės ar jaunos 
vyr. skautės suruošia ir praveda specialias sueigas kaip 
"Halloween" balių, iškylą, ar kokį ypatingą darbelį.

Vasaros stovyklose: Atlanto rajone, Dainavoje, 
Rambyne, Rakė ir Romuvoje būna ruošiamos jaunų 
šeimų pastovyklės.

Smagu pastebėti, kad visi - Liepsnelės ir Giliukai, 
laikui bėgant pereina į paukštyčių ir vilkiukų eiles.

Jaunesniųjų skaučių skyrius, v.s.fil. Laima 
Rupinskienė

Šioje kadencijoje Vyriausia Skautininke visas 
skyrių vadoves prašė peržiūrėti ir įvertinti skautiškas 
programas, ir pasiūlyti pakeitimus.

Pasitariau su vadovėmis, kurios vadovauja 
paukštyčių vienetams. Jos galvoja, kad patyrimo laip- 
nių programa yra tinkama, bet siūlė paruošti daugiau 
specialybių toms sesėms, kurios domisi įvairesniais 
užsiėmimais. Pvz. s.Audra Lintakienė paruošė ir 
pateikė patvirtinimui naujas jaunesniųjų skaučių spe
cialybes - kompiuterio žinovės, miško gamtininkės, 
slidinėtojos, gamtos globėjos, laužavedės, o Debbie 
Pileikienė pasiūlė paukštytėms metereologės spe
cialybe.

Skaučių Seserijos vadijos posėdyje šios specialybės 
buvo aptartos ir patvirtintos. Taip pat posėdyje buvo 
nutarta, kad paukštyčių vadovės gali pasinaudoti ir 
vilkiukų specialybėmis, jei jos atitinka ar domina 
jaunesnes skautes.
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Skaučių skyrius, s.Rūta Ozers
Šioje kadencijoje, su prityrusių skaučių ir jūrų 

skaučių skyrių vedėjomis planavome naujas ir 
peržiūrėjome senas skaučių specialybes. Stengiamės 
specialybes pritaikyti šiems laikams, kad skautėms 
būtų įdomu ir naudinga. Sudarytas planas ir renkama 
medžiaga pritaikant ir amerikiečių skautų,-ių progra
mas. Kai baigsime paruošti programas, bus dar didelis 
darbas jas išversti į anglų kalbą, kad visoms skautėms 
(ir toms, kurioms sunkiau su lietuvių kalba) būtų 
prieinama.

Prityrusių skaučių skyrius, s.Rasa Conklin
Norime atnaujinti specialybių programą prityru

sioms skautėms, nes jų veiklos programa buvo sudary
ta be specialybių.

Peržiurėjom patyrimo laipsnių programą ir pagal 
ją, bei .skaučių (randamos knygoje "Sese, Budėk") ir 
skautų specialybių programas, ruošiame specialybes 
prityrusioms skautėms. Peržiurėjom ir BSA spe
cialybes, daugelis iš jų labai tinkamos.

Naują projektą žadame išsiųsti visiems tuntams, 
kad peržiūrėję, duotų savo pastabas. Kai viską 
paruošime lietuviškai, tada bus kitas milžiniškas dar
bas vėl viską išversti į anglų kalbą.

Vyr. skaučių skyrius, s.fil. Naida Šnipaitė
Didžiausia vyr. skaučių skyriaus veiklos dalis 

buvo informuoti vyr. skautes ir jų vadoves. Vienetai 
dažnai kreipėsi dėl programos ar prašė medžiagos 
vienetų veiklai pagyvinti. Iškilo. kelios bendros 
nuomonės -

Daugelis sesių sunkiai bekalba ar skaito 
lietuviškai. Reiktų turėti programą ir anglų kalboje.

Vyr. skautės, kurios nebedirba aktyvaus vadovės 
darbo, bet dar nenori jungtis į židinius, nori joms tin
kamos programos.

Nors vyr. skaučių programa buvo atnaujinta prieš 
šešis metus, bet jau yra trukumų ir vienetai savo 
vietovėse juos užpildo pagal savo galimybes.

Kaip pritraukti atgal į darbą vyr. skautes, kurios 
šiuo metu nebėra aktyvios? Mūsų skaičiai dideli. Yra 
daug talentingų sesių, kurios galėtų kartais pravesti 
dalį programos, ar kaip kitaip prisidėti prie skautiško 
gyvenimo.

1998 m. Tautinėje stovykloje, Paxton, MA, dalyva
vo gana daug vyresniųjų skaučių. Jos gyveno vyr. 
skaučių pastovyklėje, taip pat daugelis turėjo vadovių 
pareigas. Visos išvažiavo patenkintos, pasisėmusios 
daugiau žinių ir užsidegusios toliau skautauti.

Tikiu, kad vyr. skautės jau žvelgia link saulėtos 
Kalifornijos ir planuoja dalyvauti ateinančioj 
Jubiliejinėje stovykloje.

SAKALŲ SKILTIES NUOTYKIAI
Žodžiai Č. Senkevičiaus, piešiniai V. Bričkaus

Sakalų skiltis sugrįžus 
Iš stovyklos jau seniai. 
Krito snaigės, o jie ryžos 
Būt geri spaudos draugai.

Vajų skelbia - gavo žinių - 
Būklan lėkė sakalai;
Pažadėtų palapinę
Juk laimėti ne juokai !..

Ir į darbų pasileido
Iš namų j namelius
Dėl to mielo "Skautų aido",
Dėl laimikio ir taškų !..

Bėga naujo darbo dienos, 
Džiaugias mūs šauni skiltis: 
"Skautų aidas" tuoj kiekvienų 
Jų vietovėje lankys.

("Skautų aidas", 1953 m. kovo mėn.)
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Lietuvių Skautų Sąjungos Vadovybės biuletenis
/ jr \

Lithuanian Scouts Association, Ine.
ajSS Tarybos Piranija Not For Profit Corporation

2002 m. Nr. 30

2000-2002 Piranija su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi Prezidentūroje
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GABIJA 
v.s.fil. Nijolė Kersnauskaitė 

21451 Lake Shore Drive 
Euclid, OH 44119

KRIVŪLĖ 
v.s.fil. Antanas Paąžuolis 

7149 S. Millard
Chicago, IL 60629

AD MELIOREM
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
2002 metų veikla

34



LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA'

2002 m. sausio 12 d.
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS APLINKRAŠTIS NR 4

MIELI TARYBOS NARIAI,

Sveikinu su Naujais 2002 m. Metais linkėdame daug laimės gyvenime, 
geros sveikatos ir darbingų metų skautijos labui.

KELIONĖ Į. LIETUVĄ: LSS Tarybos Pirmiia balsavo apdovanoti Jo 
Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų sąjungos 
aukščiausiu žymeniu "Geležinio Vilko ordinu". Prezidentas Valdas 
Adamkus yra pirmas Lietuvos Respublikos išrinktas prezidentas skautas 
vytis iš JAV. Yra didelė garbė sąjungai, kad skautas tapo į tokias 
svarbias pareigas Lietuvoje. Geležinio Vilko apdovanojimo iškilmės įvyks 
2002 m kovo mėn. 5 dieną 11 vai. ryto, Prezidentūros Rūmų, Baltojoje 
Salėje. Geležinio Vilko apdovanojimo priėmimas įvyks 2002m. kovo mėn. 
5 dieną 5.00 vai. vakare pas p. p. Bernardą ir Reginą Narusius.
Priėmime dalyvaus Prezidentas Valdas Adamkus bei kviesti Lietuvos ir 
Išeivijos skautai ir skautės.

2002 m. kovo 7d. Kryžių Kalne pastatysim LSS kryžių kuris bus 
pagamintas Lietuvoje su LSS emblema.

2002 m. kovo 4d. ir 8d. vyks susitikimai ir pasikalbėjimai su Lietuvos 
Skautų ir Lietuvos Skautijos atstovais..

LSS Tarybos atstovai ir norintieji sąjungos nariai skrenda į Lietuvą 
2002 m. vasario 28 d. iki kovo 9d. Norintieji prisidėti prie šios kelionės 
prašau kreiptis į sesę Ritą Penčylienę, American Travel, Tel. Nr. 773-581- 
1843. Pridedu kelionės maršrutą

2002 m LSS VADOVYBĖS RINKIMAI:

Pirmijos pirmininkės pakviestas v. s. Romas Fabijonas sutiko eiti 2002 m. 
LSS Vadovybės rinkimų prezidiumo pirmininko pareigas. Brolis 
Fabijonas sudarys rinkimų ‘prezidiumą" ir rinkimai bus pravedami pagal 
"LSS Vadovybės Rinkimų Nuostatus" priimtus LSS Tarybos 
akivaizdiname posėdyje, Protokolas Nr. 5, 1995 m. spalio 6, 7, ir 8 
dienomis ir "LSS Komisijos Pasiūlymai Rinkimų Eigai" patvirtinti Tarybos 
Pirmijos 1999 m. gegužės mėn. 5 d. Greitu laku Tarybos pirmininkė 
pristatys Tarybos Pirmijai patvirtinti LSS Vadovybės rinkimų 
'Darbotbvarkę1.

Skautija/2002 - 3
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2003 m. JUBILIEJINE STOVYKLA:

2001 m. balandžio 21d. LSS Tarybos akivaizdinis suvažiavimas nutarė, 
kad 2003 m. Jubiliejinė Stovykla įvyks Kalifornijoje. Pranešu, kad JS 
stovyklos data yra 2003 m. rugpjūčio 4-16 dienomis, vieta - St. 
Bernadino "Big'Bear" kalnuose BSA stovyklavietėje už Los Angeles. JS 
vardas "Auksiniai Kalnai" ir šūkis "Auksinis rytojus švinta aukso 
kalnuos(e)".

BUDĖKIME?

//■s.
v. s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė

v.s. Birutė Banaitienė, 
L.R. Prez. Valdas Adamkus ir 

v.s.fil Laima Kiliulienė

v.s. Vincent O'Brien (Anglija), L.R. Prez. Valdas Adamkus, 
v.s. Birutė Banaitienė ir v.s. Jaras Alkis (Anglija)

Skautija/2002 - 4
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA^

2002 m. balandžio 24 čL 
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS APLINKRAŠTIS NR 5

MIELI TARYBOS NARIAI,

Sveikinu su pavasariu. Tegul gamtos grožis pakelia mums ūpą ir norą geriau ir 
sąžiningiau atlikti pareigas skautijos labui Linkiu daug ištvermės darbuose.

ISTORINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ: (2002 m. vasario 28 d. - kovo 9 d.)

Pirmoje kadencijos pradžioje (1997) gavau malonų laiškelį iš brolio Prano 
Pakalniškio Garbės Ženklų skyriaus vadovo. Tame laiške paminėjo, kad 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus yra skautas vytis davęs 
įžodį 1946 m. Vokietijoje ir, kad Jisai pats paruošė Valda Adamkų ir kitus 
Skauto Vyčio įžodžiui Brolis Pakalniškis laiške taip pat ir paminėjo, kad 
reikėtų Pirmijai pasvarstyti apdovanoti Valdą Adamkų Geležinio Vilko ordinu. 
Po penkerių metų nutariau pristatyti Pirmijai balsuoti apdovanoti Valdą 
Adamkų Geležinio Vilko ordinu - išeivijos skautą tapusį į aukščiausias pareigas 
Lietuvoje. Pirmija balsavo teigiamai apdovanoti Prezidentą Valdą Adamkų už 
atsiektus darbus. Skautų šūkis yra tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Kaip 
gali geriau atlikti savo įsipareigojimus tėvynei ir artimui, kaip tapti Jos 
aukščiausiu vadovu 'Prezidentu1.

Taip ir prasidėjo didelis rūpestis ir darbas dėl apdovanojimo. Su sesės Ritos 
Penčylienės pagalba įvyko LSS istorinė kelionė į Lietuvą. į Lietuvą važiavo 25 
skautininkai iš išeivijos - 22 iš JAV ir 2 iš Anglijos ir 1 iš Kanados. Sesė Rita 
apsiėmė sutvarkyti visą kelionės maršriutą, viešbutį gidę ir tt. Taip pat ir 
padarė kontaktą su broliu Remigijų Gaškų prezidentūroje kuris sutvarkė 
apdovanojimo reikalus su Prezidentu. Regina ir Bernardas Narušiai maloniai 
pasiūlė savo butą Vilniuje priėmimui Skautiškas ačiū sesei Ritai už didelį 
darbą ir atsakomybę. Jos darbas neveltui nes taip gerai ir gražiai viskas buvo 
suorganizuota. Širdingai dėkoju ponams Reginai ir Bernardui Narušiams už 
gražiai paruoštą priėmimą Jų bute. Buvo nuostabus vakaras visiems su 
Prezidentu ir ponia Alma. Broliui Remigijui Gaškai širdingai dėkoju už visą 
pagalbą prezidentūroje dėl apdovanojimo.

Didelis skautiškas ačiū sesėms Irenai Markevičienei ir Laimai Kiliulienei. Sesė 
Irena padėjo man su dovanoms ir finansais, o sesė Laima labai gražiai sutvarkė 
įvairias mažas apeigas Antakalnio kapinėse, Kryžių Kalne ir Šiluvos Marijos 
koplyčioje. Taip pat širdingai dėkoju sesei Alei Namikienei už gražias apeigas 
Traku Pilies menėje.
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Sirdinga padėka broliui Vytui Dilbai kuris paruošė pakvietimus į Geležinio 
Vilko ordino apdovanojimo iškilmes ir priėmimą.

LSS vardu buvo pastatytas ir pašventinąs šešių pėdų kryžius su LSS emblema. 
Po emblemos įrašas - "Lietuvos Skautų Sąjunga išeivijoje" ir 
pastatymo/pašventinimo data - 2002. kovo 7d. Sis kryžius buvo pagamintas 
kryždarbių Lietuvoje pagal techninį nurodyymą kurį paruošė s. Bronius 
Banaitis. Širdingai dėkoju mano giminaičiui, Dailiui Mišeikiui kuris išrūpino 
kryždarbius ir broliui Broniui Banaičiui už techninį paruošimą kryždarbiams. 
Labai gera vieta buvo iš anksto parūpinta pastatymui LSS kryžiaus Kryžių 
Kalne - dešinėje pusėje pirmas takelis į kalną

Si kelionė turėjo tris tikslus sąjungai - apdovanoti GV ordiną Prezidentui Valdui 
Adamkui, pastatyti sąjungos kryžių Kryžių Kalne ir susipažinti geriau su 
dabartiniais vadovais Lietuvos Skautijoje ir Lietuvių Skautų Sąjungoje ir 
pabendrauti glaudžiau su jais.

Džiugu buvo paskaityti Skautybės Kelyje sesės Taiydos Chiapettos kelionės 
įspūdžius ir mintis. Buvo malonu, kad turėjome kelionėje dvi jaunesnes seses 
skautininkes vadoves - Taiyda Chiapetta ir Renata Borucki Ramanauskaite. Iš 
Jų pasisakymų jaučiu, kad sąjunga vis del to atlieka gražų ir naudingą darbą - 
išaugino dvi tokias puikias seses vadoves. Tokių vadovių/ ų kaip sesės Taiyda 
ir Renta yra nemažiai visuose vienetuose. Budėkime už mūsų augantį jaunimą 
ir toliau auklėkime juos DIEVO, TĖVYNES ir ARTIMO keliu.

2002 m LSS VADOVYBĖS RINKIMAI:

Kaip bovo pranešta š.m. sausio 12 d. aplinkraštyje (aplinkraštis nr. 4) Pirmijos 
pirmininkės pakviestas v.s. Romas Fabijonas sutiko eiti 2002 m LSS 
Vadovybės rinkimų prezidiumo pirmininko pareigas. LSS Rinkimų Prezidiume 
sutiko dalyvauti sekantys skautininkai/ ės:

v.s.fil. Liudas Ramanauskas - Mandatų ir Balsų Skaičiavimo 
Komisijos pirmininkas.
v. s. Marytė Utz - Nutarimų Komisijos pirmininkė
vyr. sk. Judita Stanislovaitienė - sekretorė

Taiybos pirmijos patvirtinta darbotvarkė sekančiai:

Pirmijos Kvieslys rinkimus pradėti
Vienetų sąrašai prisiunčiami Rinkiminei Komisijai
Kandidatų siūlymas
Balsavimo lapų su kandidatų sąrašais išsiuntimas
Gražinami balsavimo lapai
Paskelbiami balsavimo duomenys
Tarybos, Garbės Teismo ir Kontrolės komisijos
Pirmininkų rinkimai

gegužės 4d. 
birželio ld. 
rugsėjo 14d.
rugsėjo 28d. 
spalio 26d. 
lapkričio 23d. \

gruodžio 7d.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

2002 m. kovo 20 d

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO BALSAVIMO

PROTO KOLAS #8

LSS Tarybos Pirmijos (7) korespondenciniame 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

1. LSS Tarybos Pirmija patvirtino, kad LSS Tarybos iždas padengs 
LSS Vadovybės rinkimų išlaidas.

2. LSS Tarybos Pirmija patvirtino LSS Vadovybės rinkimų 
'Darbotvarke'.

Budėkime!

77-5 ■
v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai

Skautija/2002 - 7
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LSS NUOSTATŲ PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA:

2001 m. balandžio 21-22 dienomis Tarybos Akivaizdinis posėdis pritarė 
Tarybos pirmininkei sudaryti komisiją peržiūrėti LSS nuostatus ir paruošti 
pasiūlymus dėl pakeitimų. Tarybos pirmininkės pakviesti sutiko dtalyvauti 
komisijoje: s. fiL Nida Bichneviciūtė, v.s. Gediminas Deveikis, v. s. fil. Laima 
Kiliulienė ir v.s. fil Zita Rahbar, v.s. Gediminas Deveikis sutiko pirmininkauti 
šioje komisijoje.

SUSTATYTI LSS NUOSTATUS LIEČIANT "TAX SMPT STATUSĄ TRST:

2001 m. balandžio 21-22 dienomis Tarybos Akivaizdinis posėdis pritarė 
Tarybos pirmininkei sudaryti komisiją kuri sustatytų LSS nuostatus liečiant 
“tax exempt statusą IRS. Tarybos pirmininkės pakviesti sutiko dalyvauti 
komisijoje s. Vytenis Lietuvininkas, v. s. Irena Markevičienė ir v. s. Birutė 
Banaitienė, s. Vytenis Lietuvininkas sutiko pirmininkauti šioje komisijoje.

BUDĖKIME!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

v.s.fil Rimantas Griškelis - A.S.S. Pirm., 
v.s. Birutė Banaitienė - LSS Tarybos Pirm., 

v.s.fil. Rita Penčylienė - Seserijos VS, ir 
v.s Romas Otto - Brolijos VS

v.s.fil Laima Kiliulienė, v.s. Dalia Sruogaitė, 
L. R. Prez. Valdas Adamkus, v.s. Albina 

Ramanauskienė, v.s. Jaras Alkis ir v.s. Alė Namikienė
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v.s. Birutė Banaitienė su Lietuvos Skautijos 
Tarybos pirmininke Erika Vaidelioniene

Šventinimas: LSS kryžių Kryžių Kalne - 
v.s. kun. Antanas Saulaitis, Šaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis, užnugaryje stovi 
v.s. Vincent O'Brien

Skautija/2002 - 9

Neša kryžių v.s.fil. Albinas Sekas, 
Brutenis Veitas, v.s. Vincent O'Brien, 
o vainiką v.s. Romas Otto
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' LIETUVIŲ S KAUTŲ SĄJUNGA '

2002 m. gegužės mėn. 4 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO SLAPTO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #9

LSS Tarybos Pirmijos (8) korespondenciniame slapto balsavimo 
posėdyje dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. fil. L. Kiliulienė,
s. kun. Gediminas Kijauskas, 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 ir ASS Vadijos Pirmininkui pristačius LSS 
Tarybos Pirmijos pakeliami j vyresniškumo laipsnius šie vadovai-ės:

Pakelti į paskautininkės/ o laipsnį:

vyr.sk. v. si. Laura Belkienė
vyr.sk. v. si. DonaGaylard
vyr.sk. v. si. fil. Teresytė Giedraitytė
vyr.sk. v. si. Irena Kirkuvienė
vyr.sk.v. si. Loreta Jucias
s. v. v. si. Algis Sankauskas
vyr. sk. v. si. Violeta Strikienė
vyr.sk. v. si. fil. Vilija Žemaitaitytė

Pakeltos į skautininko/ ės laipsnį:

ps. Jeronimas Belkus
p s. Liudas Bungarda
ps. Algis Jalinskas
p s. Audra Lintakienė
ps. Vytenis Šliogeris
p s. Rimas Stockus

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime!

^5 
v. s.v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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ĮulETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA'

2002 m. birželio 30 d.

LSS TARYBOS PIRMIJOS POSĖDŽIO BALSAVIMO

PROTO KOLAS # 10

LSS Tarybos Pirmijos (10) korespondenciniame balsavimo posėdyje 
dalyvavo:

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

LSS Tarybos Pirmija patvirtino 2001 m LSF rekomenduotą 
palūkanų paskirstymą

Balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai

Budėkime!

//•S- AĄfrftęm
v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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2002 m. liepos mėn. 17 d.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO BALSAVIMO

PROTOKOLAS #11

LSS Tarybos Pirmijos (11) korespondenciniame balsavimo posėdyje 
dalyvavo:

v. s. B. Banaitienė, v. s. iii. L. Kiliulienė,
v. s. Iii. 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

Brolijos VS pristačius LSS Tarybos Pirmijos apdovanotas 
Gyvybės Gelbejimo Kryžiumi skautas Aleksandras Conklin

Balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai.

Budėkime!

v. s. irutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė
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Stovuklos
Kanados rajono 

Romuvos stovyklos 
40 metų jubiliejinė sukaktis

v.s. Birutė Banaitienė 
sveikina Romuvos

i stovyklą

. JS Kalnainėje,
/I tarpe latvių vadovų

; stovi v.s.fil. Naida Šnipaitė, 
\ v.s. Irena Markevičienė ir

v.s. Birutė Banaitienė

Skautija/2002 ~13
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' LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA'

2002 m. gruodžio ld.

LSS TARYBOS PIRMUOS POSĖDŽIO BALSAVIMO

PROTOKOLAS t 12

LSS Tarybos Pirmijos (12) korespondenciniame balsavimo posėdyje dalyvavo:

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

Lapkričio 1 d. ir kadencijos užbaigimo proga, šie vadovai/vės pakelti ir apdovanoti 
sekančiai

Į paskautininko-ės laipsny

vyr.sk. v. si. Leonas Bernotas, Žalgirio tn., Boston
vyr.sk. v. sL Rasa Bobelytė Brittain, Šatrijos viet., Hartford
vyr.sk.v.si. Vida Cejauskienė, Washington'o Židinys
vyr.sk.v. si. Vincas Giedraitis, Kalniškių tn., Los Angeles
vyr.sk. v. si. Robertas Jokubauskas, Lituanicos tn., Chicago
vyr.sk. v.si. Sylvia Stonkutė Johnston, Sirvintos-Nemuno tn., Hamilton
vyr.sk. v. si. Aras Mattis, Kalniškių tn., Los Angeles
vyr.sk.v.si. Linas Narušis, Rambyno tn., Toronto
vyr.sk.v. si. Daiva Neidhardt, Baltijos tn. Boston
vyr. sk. senj. Rimas Pečiulis, Toronto
vyr.sk. v. si. Lisa Lattanzi Pietrantonio, Sirvintos-Nemuno tn., Hamilton
vyr.sk. v. si. Vaidas Sekas, Kalniškių tn., Los Angeles
vyr.sk.v. si. Viktoras Šimkus, Rambyno tn., Toronto
vyr.sk.v.si. Darius Sonda, Rambyno tn., Toronto
vyr.sk. v. si. Veronica Taraškaitė, Neringos tn. Cleveland
vyr.sk.v. si. Birutė Žabuiienė, Šatrijos vt, Hartford

Į skautininko-ės laipsny

ps. Paulita Alinskienė, Baltijos tn., Boston
ps Gintaras Aukštuolis, Lituanicos tn., Chicago
ps. Eglė Garsienė, Nidos draugovė, Florida
ps. Edis Leipus, Lituanicos tn., Chicago
ps. Johanna Šimkienė, Baltijos tn., Boston
ps. fil. Rūta Ozers, Skaučių skyriaus vedėja

Į vyresnio skautininko-ės laipsnį

s. Tadas Dabšys, Kalniškių tn., Los Angeles
& Vladas Gedmintas, Pietų Anglijos viet, London
s.kun. Gediminas Kijauskas, R Katalikų Dvasios Vadovas
s. Elzė Simonavičienė, Šatrijos tn., Toronto
s. fil. Naida Snipaitė, Atlanto raj. vadė
s. fil Jūratė Variakojienė, Vydūno Fondo Tarybos narė
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Į jūrų vyresnio skautininko-ės laipsnį

j. s. Elena Namikienė, Šatrijos tn., Toronto

Už Nuopelnus Ordinu:

v.s.fil. Rimas Griskelis, Akademinio sk. sąjud. vadijos pirmininkas 
j. s. Algis Jonušas, Kontrolės komisijos pirmininkas
v.s. Vincent O'Brien, Europos raj. vadas
v. s. kun. Algimantas Žilinskas, Evangelikų dvasios vadas

Lelijos Ordinu:

s. Glorija Adomkaitienė, Atlanto raj. atstovė
j. s. fil. Taiyda Chiapetta, Tarybos Pirmijos narė
v. s. Rasa Karvelienė, Liepsnelių skyriaus vadovė
v.s.fil. Daina Kasputienė, Ramiojo Vandenyno raj. atstovė
v.s.fil. Jūratė Neimanienė, Kanados raj. atstovė
v. s. fil. Laima Rupinskienė, Jaun. skaučių skyriaus vadovė
v. s. Danutė Surdėnienė, Seserijos Garbės Gynėja

Padėkos Ordinu:

v. s. Birutė Prasauskienė, Ramiojo Vandenyno raj. vadė
v. s. fil. Zita Rahbar, ASS Vadijos Pirmininko Pavaduotoja 
v.s.fil. Rūta Žilinskienė, Kanados raj. vadė

Geležinio Vilko Ordinu:

v. s. Eugenija Bacevičienė, Pietų Amerikos raj. atstovė
v.s.fil. Nijolė Kersnauskaitė, Gabijos redaktorė
v. s. Irena Markevičienė, Tarybos Pirmijos ir Seserijos iždininkė 
v.s.fil. Rita Penčylienė, Seserijos Vyriausia Skautininke

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai

BUDĖKIME!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA^

2002 m. gruodžio 18 d. 
Abington, MA

LSS TARYBOS PIRMININKĖS APLINKRAŠTIS NR 6

MIELI TARYBOS NARIAI,

Geriausi linkėjimai šiose Kalėdų šventėse ir laimingiausių Naujųjų Metų 
asmeniniam ir skautiškam gyvenime linkiu visiems.

Sveikinu 2003-2005 m kadencijos LSS Taryba ir naujai išrinktą Tarybos 
pirmininką v. s. fil. Rimą Griškelį, Linkiu darbingos kadencijos ir ištvermės 
skautiškuose darbuose.

Didelė padėka LSS Vadovybės Prezidiumui, ypač pirmininkui v.s. Romui 
Fabijonui už rinkimų sėkmingą pravedimą

Pareigų Perdavimas:

LSS Pareigų perdavimas įvyks 2003 m. vasario 1 d. Pasaulio Lietuvių Centre 
"Bočių Menėje" Lemonte. Pareigų perdavimo darbotvarkė/ programa bus išiųsta 
2003 m. sausio mėn.

2003 Jubiliejinė Stovykla:

Jubiliejinė stovykla įvyks 2003 m rugpiųčio 6 - 16 d. Holcomb Valley Scout 
Ranch, CA Stovyklos vardas "Karalius Mindaugas". Šiuo laiku kuriami 
stovyklos ženklas, šūkis ir daina. Greitu laiku bus paskelbtas stovyklos 
mokestis/ registracija.

Rašinių Konkursas:

Džiugu pranešti, kad LSS 2002 m. rašinių konkursas - tema "Man patinka 
stovyklauti" sėkmingai pasibaigė. Dalyvavo 17 sesių, 1 brolis ir 5 draugovės. 
Laimėtojams bus paskirstytos atitinkamos premijos ir spaudoje bus paskelbta 
konkurso laimėtojai.

BUDĖKIME!

LSS Tarybos Pirmininkė
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2003m. sausio lid.

LSS TARYBOS PIRMI JOS POSĖDŽIO BALSAVIMO

PROTOKOLAS # 13

LSS Tarybos Pirmijos (13) korespondenciniame balsavimo posėdyje dalyvavo:

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

L LSS Tarybos Pirmija patvirtino paskirti $2,000.00 "Lietuvių Skaučių 
Seserija 11" knygos išleidimui

2. LSS Tarybos Pirmija patvirtino apdovanoti Juditą Fabijonaitę 
Stanislovaitienę Ordinu Už Nupoelnus su Rėmėjo Kaspinu.

Slapto balsavimo duomenų lapas tik Pirmijos narių žiniai

BUDĖKIME!

LSS Tarybos Pirmininkė
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^LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

LSS VADOVYBĖS PAREIGŲ PERDAVIMAS

NAUJIEMS IŠRINKTIEMS PAREIGŪNAMS

LSS PIRMIJAI IR VADOVYBEI

LSS Vadovybės pareigų perdavimas naujai išrinktiems pareigūnams įvyks 
2003 m vasario ld., šeštadienį, Pasaulio Lietuvių Centre "Bočių Menėje", 
Lemont, IL Visi atvyksta penktadienį vakare, 2003 m. sausio 31d. ir 
išvyksta sekmadienį vasario 2d.

Prašau informuoti savo pavaduotojus ir vadijas apie dalyvavimą pareigų 
perdavime. Kelionių ir viešbučio išlaidos nebus apmokamos iš Tarybos 
iždo.

Su šiuo pranešimu pridedu "dalyvavimo lapą" ir numatytą LSS vadovybės 
pareigų perdavimo programą. Prašau gražinkite man "dalyvavimo lapą" 
iki š.m sausio mėn 20 d. nes reikia tikslio skaičiaus dėl maisto 
paruošimo pusryčiams, pietums ir vakarienei Maloniai sutiko maista 
paruosti vyr. sk. draugovė "Sietuva".

Budėkime!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė

Priedai: Dalyvavimo lapas
Numatyta LSS vadovybės pareigų perdavimo programą
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PROGRAMA

1:00 vai. p.p. Pareigų perdavimas:

- Vėliavų įnešimas

- Himnas

- Invokacija

- Atidarymas, v. s. Birutė Banaitienė

- Sveikinimai - v. s. fil. Meile Mickiene

- Apdovanojimai LSS ordinais

- Brolijos V. S. pareigų perdavimas, v.s. Romas Otto

- Seserijos pareigų perdavimas, v. s. fil. Rita Penčylienė

- A S. S. vadijos pirm, pareigų perdavimas 
v. s. fil. Rimantas Grisk el is

- Garbės Teismo pareigų perdavimas, v. s. Marija 
Vasiliauskienė

- Kontrolės Komisijos pareigų perdavimas, j. s. Algis Jonušas

- Kanados raj. vado pareigų perd., v. s. fil. Rūta Žilinskienė

- Ramiojo Vandenyno raj. vado pareigų perd.-
v. s. Birutė Prasauskienė

- Vidurio raj. vado pareigų perd., j.v.s. Violeta Paulienė

- Tarybos pirmininkės žodis ir pareigų/ vėliavos 
perdavimas, v. s. Birutė Banaitienė.

- 2003-2005 kadencijos Tarybos pirmininko žodis, 
v. s. fil. Rimas Griškelis

- Užbaigiamoji mintis/malda

- Uždarymas, LSS Tarybos pirmininkas v. s. Rimas Griškelis

- Vėliavų išnešimas
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2003m. sausio 4 d.

LSS VADOVYBES PAREIGŲ PERDAVIMO PROGRAMA

Pasisakymams:
v. s. Birutei Banaitienei, LSS Tarybos Pirmininkei
v. s. fil. Ritai Penčylieneį LS Seserijos VS
v. s. Romui Otto, LSB VS
v. s. fil. Rimui Griskeliui ASS Vadijos pirm.
v. s. Marijai Vasiliauskienei, Garbės T. pirm.
j. s. Algui Jonušui, Kontrolės Komisijos, pirm
v. s. fil. Rūtai Žilinskienei, Kanados raj. vadei
v. s. Birutei Prasauskienei, Ramiojo Vandenyno raj. vadei
j. v. s. Violetai Paulieneį Vidurio raj. vadei

Informacija: LSS Pirmijai ir Vadovybei

- Atvykstančiais pasirūpina šakų vadijos.
- Posėžiuose dalyvauja abiejų kadencijų pareigūnai (uniformuoti)

PENKTADIENIS: 2003 m. sausio 31d.

Visi dalyviai suvažiuoja Yra užsakyti kambariai (LSS vardu) viešbutyje 
“Fairfield Inn" Marriott, 820 W. 79th Street, Willowbrook, IL 60527, 
Telefonas: (630) 789-8028, Fax: (630) 789 6300. Kambario kaina $39.00 
nakčiai Dalyviai patys užsisako kambarius su savo kredito kortele 
pranešant, kad kambariai užsakyti LSS vardu.

SE5TADIENIS: 2003 m vasario 1 d.

Dalyviai Abiejų kadencijų Brolijos ir Seserijos V.S.; A.S.S. vad. pirm;
Dvasios vadovai; Kanados, Ramiojo Vandenyno ir Vidurio 
rajonu vadės ir vadai elect; Garbės T. ir Kontrolės Kom 
pirmininkai

Svečiai LSS abiejų Tarybų irPirmijų nariai šakų V. S. ir A. S. S. pirm
pavaduotojai rajonų vadai ir atstovai abiejų kadencijų LSS 
pareigūnai Chicagos tuntininkaį jų vadijos, skautininkai-ės 
ir visuomenė.

Darbotvarkė:

8:30 v. r.
9:00 v. r.

11.00 v. r.
12:00 v. p. p.

1:00 v. p. p.
5:00 v. p. p.
7:30 vakare

Pusryčiai
Sakų posėdžiai (Seserija/ Brolija/ASS)
Pirmijos/ Tarybos posėdžiai
Pietūs
Pareigų perdavimas
Vakarienė
Vakaronė pas Rimą ir Reginą Griškelius
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SĄJUNGA,

LSS TARYBOS PIRMININKĖS ŽODIS PAREIGŲ PERDAVIME

Kaip pradėjau galvoti apie savo žodį pareigų perdavimui, pagalvojau, kaip 
greitai praėjo šeši metai Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkės 

pareigose ir kiek daug įvyko pasikeitimų per tuos šešis metus ne tik skautijoje, 
bet ir asmeniškam gyvenime.

Tarybos Pirmininko, bei Pirmijos organizacinė atsakomybė labai plati ir 
įvairi - pirmininkavimas LSS Tarybai, Pirmijos koordinacija, Rajonų vadai, 

Kontrolės komisija, Lietuviškosios Skautybės Fondas, Skautija, Skautų Aidas, 
rašinių konkursas iš Prelato Juozo Prunskio fondo palūkanų, 

apdovanojimų/ pakėlimų kartoteką, garbės ženklų skyrius, 50 metų 
skautavimo ženklelis, archyvas, muziejus, ir suruošti/ vadovauti 
Tautines/ Jubiliejines stovyklas.

Dviejų kadencijų atlikti darbai yra: pravedimas VIII TS; įsteigtas LSS 
"Internet Home Page"; išleistas LSS lankstinukas; išimtas "Directors & Officers 

Non-Profit Liability apdraudimas kuris apdraudžia LSS Tarybą ir narius; 
sutvarkytas LSS "non-profit" statusas IRS liečiant aukas sąjungai; suruošti 

keturi rašinių konkursai; išleisti keturi Skautijos leidiniai. Penktas ir 
paskutinis šios kadencijos leidinys bus išleidžiamas po pareigų perdavimo; 
pakeistas "Ūkio skyriaus" vardas į "Garbės Ženklų skyriaus" vardą; sudarytos 

penkios komisijos - "Archyvo ir Muziejaus"; "Rinkimų"; "2003 m. Jubiliejinė 
Stovykla", "LSS Nuostatų Peržiūrėjimo"; "sustatyti nuostatus liečiant "Tax 

Exempt" statusą IRS"; 60 dviejiems sąjungos nariams įteikta 50-metų 

skautavimo ženkliukas; pravesta 31 Pirmijos posėdžių - 23 korespondenciniai 
ir 8 akivaizdiniai; suruošti du Tarybos Akivaizdiniai posėdžiai kurie įvyko 

Čikagoje.

Tuo pačiu nesitikėjau, kad pereitoje kadencijoje būtų pasikeitimai liečiant 

Skautų Aidą. Kaip žinote ilgamečiai redaktoriai "Pelėdų" skiltis ir technikinis 

redaktorius brolis Vladas Vijeikis išėjo į užsitarnautą pensiją, o vėliau 

amžinybėm išlydėjom brolį Vladą. Sąjunga liko be redaktoriaus, technikinio 

redaktoriaus ir spaustuvės. Prikalbinau sesę Alę Namikienę redaguoti Skautų 

Aidą kuri paskutinus keturius metus puikiai atlieka savo pareigas redaguojant 
šį svarbų skautišką leidinį, Sesė Renata Ramanauskaitė-Boruckį glaudžiai
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dirbo kartu su sese Ale tris metus atlikdama gražiai technikinės redaktorės 

pareigas. Ilgametė Administratorė v. s. Albina Ramanauskienė iki šios dienos 
sąžiningai atlieka savo pareigas.

Pereitais metais vasario mėnesį Pirmijos nariai ir skautininkai (iš viso 25) 

vyko į Lietuvą apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidentą skautą vytį Valdą 
Adamkų Geležinio Vilko ordinu. Sąjungai yra nepaprasta garbė, kad iš 
išeivyjos skautas vytis tapo aukščiausiose pareigose Lietuvoje. Tuo pačiu buvo 

pastatytas suprojektuotas ir pagamintas Lietuvoje Lietuvių Skautų Sąjungos 
kryžius Kryžių Kalnę. Būdami Lietuvoje buvo gera proga susipažinti ir 
pabendrauti su dabartiniais Lietuvos Skautijos ir Lietuvos Skautų Sąjungos 
vadovais.

Pradėtą darbą kurį perduodu naujam išrinktam Tarybos pirmininkui v. s. 
fil. Rimantui Griškeliui yra 2003 m Jubiliejinės stovyklos "Karalius 

Mindaugas" ženklo pavyzdžius ir dainą bei kitų dokumentų liečiant šios 
stovyklos ruošą. Apgailestauju, kad Nuostatų Peržiūrėjimo komisija neperdavė 

jokių pasiūlymų. Tuo pačiu komisija sudaryta sustatyti nuostatus liečiant "Tax 
Exempt" statusą neužbaigė darbą.

Šių dviejų kadencijos Pirmija atliko svarbių darbų skautijos gerovei. 
Širdingai dėkoju Pirmijos nariams už ypatingai gražų bendradarbiavimą 
paramą ir įdėtą darbą sąjungos gerovei Skautiškas ačiū Tarybai, komisijų 
nariams, Skautų Aido redaktorei, v. s. Alei Namikienei, Administratorei, v.s. 

Albinai Ramanauskienei, Technikinei redaktorei s. Renatai Ramanauskaitei- 

Boruckį Archyvo/ Muziejaus nariams vadovaujant v. s. fil. Sigitui Miknaičiui, 
Garbės Ženklų skyriui vadovaujant v. s. Pranui Pakalniškiui; Kontrolės 

Komisijai vadovaujant j. s. Algiui Jonušui ir visai skautijai už įdėtą darbą ir 
taip pat už gražų bendradarbiavimą

Didelė skautiška padėka v.s. Romui Fabijonui, LSS Rinkimų Prezidiumo 
Pirmininkui ir Prezidiumo nariams už įdėtą darbą rinkimuose, žinau, kad 
buvo įtemptas darbas ir reikėjo daug ištvermės ir kantrybės.

Sietuvos vyr. skaučių draugovei nuoširdžiai dėkoju, kad sutikote 
paruošti maistą ir papuošti salę pareigų perdavimui Ačiū labai

2003 - 2005 m. naujam išrinktam Tarybos pirmininkui v. s. fil. Rimantui 
Griškeliui Pirmijai ir Tarybai linkiu daug sėkmės naujose pareigose. Jūsų 
rankose skautijos ateitis, vizija ir rūpeščiai Linkiu taikos, ramybės, 
skautiškumo, gražaus bendradarbiavimo, o svarbiausia niekad nepamirškite už 

ką Jūs dirbate - už skautišką ideologiją ugdant jaunimą DIEVO, TĖVYNĖS ir 
ARTIMO keliu. Jūs kandidatatove į išrinktas pareigas ir dabar yra Jūsų 

atsakomybė pareigas sąžiningai atlikti Pirmijos atsakomybė daugiausia yra 
administracinė, o Brolijos, Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjungos
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ątsakomybė yra ugdyti jaunimą skautiškoje ideologijoje. Skatinu, kad Brolija 
ir Seserija daugiau kreiptų dėmesio į įvairius kursus - draugininkų, tuntininkų, 
bei Gintaro/Ąžuolo mokyklą. Tuo pačiu reikia atgaivinti vyr. sk. ir vyčių 

suvažiavimus bei skautininkų suvažiavimus. Yra labai sveika ir naudinga 

pasidalinti mintimis liečiant skautijos veiklą. Jeigu augantį jaunimą ir 
būsimus jaunus vadovus nelavinsim, tai ateityje bus sunku surasti tinkamus 
vadovus perimti skautijos vairą.

Baigiant,linkiu naujai Pirmijai sėkmingai pravesti šių metų Jubiliejinę 
Stovyklą Ramiojo Vandenyno rajonę.

Pareigų perdavimo žodis

v. s. Birutė
LSS Tarybos pirmininkė
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■°erdcu?imas
G.V. įteikimas 

v.s. Birutei Banaitienei

G.V. įteikimas 
v.s.fil. Ritai Penčylienei, 

Seserijos V S

v.s. Birutė 
Banaitienė 
perduoda 
Tarybos 
Pirmininko 
pareigas 
v.s.fil. Rimantui 
Griškeliui

Sesės vilkės: v.s. Irena Markevičienė, v.s.fil. Rita Penčylienė, 
v.s. Birutė Banaitienė, v.s.fil. Nijolė Kersnauskaitė ir 

v.s.fil. Laima Kiliulienė
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VAIZDAI IS LSS PAREIGU
PERDAVIMO

Lietuvių Skautų Brolijos Aplinkraštis

v.s.iii.numds Kupinsimas v.s.Komas uno
Naujas LSB Vyriausias Buvęs LSB Vyriausias

Skautininkas Skautininkas
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2003m. Vasario Id.
Toronto Ont.
Kanada

MIELI BROLIAI IR SESĖS

Prieš perduodant naujam Brolijos Vyriausiam Skautininkui 
Brolijosvėliava ir pareigas norėčiau padėkoti:

Mano kadencijos vadijos nariams uz jų sąžiningai 
atliktas pareigas ir už glaudu bendradavimią, ir man 

asmenikai suteiktą, pasitikėjimą.

Įpatinga padėka reiškiu broliui Albinui Šėkui už jo 
nuoširdžią, brolišką paramą mano kadencijos laikotarpije.

Dėkoju visiems Brolijos Rajonų yadijos nariams, atstovams, 
tuntininkams, vietininkams už jų paramą, pagalbą, 

ir broiiŠKą bendravimą auklėjant uz tėvynės ribų gyvenantį lietuvišką 
jaunimą.

Dėkoju Tarybos Pirmininkei v.s. Birutei Banaitienei už jos sklandų 
bendravimą ir seiminiška paramą.

Buvo malonu dirbti su seserijos vyriausią skautininką 
v.s.fil. Rita Pencyllene ir jos vadija.

DAR KARTA DĖKOJU VISIEMS NES JŪS GAUSIAI PRISIDĖJOTE PRIE ŠIO 
SVARBAUS DARBO IŠLAIKYTI LIETUVIŠKA SKAUTAVIMĄ UŽSIENYJE

SKAUTIŠKAS AČIŲ VISIEMS. 
BUDĖKIME ir toliau

Romas R. Otto 
L.S.B. Vyriausias Skautininkas
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ŽAIDIMAI

LIETUVOS MIESTŲ KRYŽIAŽODIS

Miestų vardai randami aukštyn, žemyn, skersai, įstrižai. 
Iš likusių raidžių galima sudaryti du skautų įstatus.

R A S E 1 N 1 A 1 A 1 7T Š K Y N A
1 A S K Ė Š Ū L A P R i 1 A U A L
E T U A E A 1 S A N A A A U D A Y
T R 0 D Ū N Ė L D G G 1 U Y Z N T
A G u Ė 0 A A S U S U 1 L D R E U
V V p P A N D A 1 V V 1 1 E L D S
A A A 1 G E D V R T A J A T 1 K 1
S K Ė A M R E V 1 K A N 1 1 U B K
V E G L E 1 S 1 A 1 E A E 0 M 1 Š
Ė L R K V N S R T R 1 S D T A R 1
D M E E A G T K U A 1 A U J R Ž V
A Ė M T D A A S A T S S 1 U G A A
S A K M 1 Ž T 0 T S E R S N D 1 K
A S U 1 N L 1 V N R 1 N A U R G L
1 K A U N A S U 1 E Ė A A S X A 1
B 1 R Š T 0 N A S A N 0 U 1 L E V

Alytus Anykščiai Birštonas Biržai Daugai Kartena Kaunas Kelmė 
Klaipėda Lazdijai Lyda Neringa Nida Palanga Palūšė Raguva Raseiniai 
Raudondvaris Rietavas Rodūnė Rusnė Seirijai Seredžius Sintautai 
Skuodas Svėdasai Šeduva Šiauliai Šiluva Telšiai Trakai Ukmergė 
Utena Varniai Vievis Veliuona Vilkaviškis Vilnius

Kalifornijoje, kur šiais 
metais stovyklausime 
Jubiliejinėje stovykloje, 
auga patys aukščiausi, 
patys didžiausi medžiai

Surask kelią iš medžio 
kamieno vidurio.

O Jubiliejinei stovyklai ar jau 
pasiruošei???

59



Me//
SKAUTŲ AIDAS
4613 W 106TH PLACE 
OAK LAWN IL 60453-5246

ALp(LK)3083
2003, Nr.2

60


	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0001
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0002
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0003
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0004
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0005
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0006
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0007
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0008
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0009
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0010
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0011
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0012
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0013
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0014
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0015
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0016
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0017
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0018
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0019
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0020
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0021
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0022
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0023
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0024
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0025
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0026
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0027
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0028
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0029
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0030
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0031
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0032
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0033
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0034
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0035
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0036
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0037
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0038
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0039
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0040
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0041
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0042
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0043
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0044
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0045
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0046
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0047
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0048
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0049
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0050
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0051
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0052
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0053
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0054
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0055
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0056
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0057
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0058
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0059
	2003-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0060

