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LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA ŠVENČIA ŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ! 

Spalis, 2017 

Mieli draugai, 

Lietuviškąsis skautavimas prasidėjo Vilniuje 1918 metais ir, nuo to laiko, lietuviai ištisai skautauja kone šimtą 
metų.  Tūkstančiai jaunų lietuvių Australijoje, Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje per paskutinį 
šimtmetį dalyvavo įvairiose lietuviškose skautiškose programose.  Ši graži tradicija lietuvių bendruomenėse tęsiasi 
ir šiandiena, skatinant dorą pilietybę, vadovavimo įgudžius. 

Skirtinguose žemynuose 2018 m. lietuviškoji skautija švęs nenutrūkusios veiklos šimtmečio jubiliejų trijose 
Tautinėse stovyklose: 

• sausio 2 – 12     Melburne, Australijoje 
• liepos 14 – 21     Rumšiškėse, Lietuvoje 
• liepos 28 – rugpjūčio 8 Custer, Mičigano valstijoje, JAV 

Šimtmečio planavimas vyksta:  kartu su skautais Lietuvoje sukūrėmė šimtmečio emblemą (viršuje, kairėje pusėje), 
Šiaurės Amerikos Tautinės stovyklos emblema parodyta viršuje, dešinėje pusėje.  Vyko jungtinis Tautinės stovyklos 
dainos konkursas.  Iš virš dvylika tarptautinių pasiūlymų išrinkome dvi bendras Tautinės stovyklos dainas:  Lietuvių 
Skautų Sąjungos Australijos rajono pristatytą dainą "Šimta Metų" ir Lietuvos skautijos pasiūlytą dainą 
"Sudainuokime Lietuvą".  Kviečiame čia pasižiūrėti ir pasiklausyti:  http://skautai.net/tautine-stovykla/sukis-ir-
daina/.  Bendrai su Lietuvos skautais ruošiame šimtmečio progos knygą Scouting in the Baltic Countries.  History in 
philately. 

Gal esate stovyklautojas, vadovas, tėvelis, mamytė, ilgametis rėmėjas ar ilgametė rėmėja.  Gal esate skautijos 
draugas ar draugė.  O gal praeityje skautavote ir iki šiolei jums išliko smagūs skautų stovyklos prisiminimai.  
Prašome jūsų pagalbos šį nepaprastai istorinį įvykį pasitikti – lietuviškosios skautijos šimtmečio jubiliejų.  Jūsų 
aukos padės šimtmečio jubileijaus knygas išleisti, padės Šiaurės Amerikos Tautinės stovyklos progamas surengti.  
Maloniai kviečiame prisijungti prie aukotojų šeimos! 

Aukotojų rateliai 

• Budėk!      $5,000 ar daugiau 
• Tarnavimas Dievui, tėvynei, artimui  $1,000 iki $4,999 
• Pažadas     $500 iki $999 
• Gerąsis darbelis    iki $499 

Galima aukoti naudojantis saugiu ryšiu šiame interneto puslapyje http://skautai.net/.  Taip pat, pridėtą aukos 
anketą galima išpildyti ir su čekiu nurodytu adresu sugražinti.  Lithuanian Scouts Association, Inc. yra Illinois 
valstijos ne pelno korporacija (a State of Illinois Not-for-Profit 501(c)(3) corporation).  JAV gyventojams yra 
galimybių aukas nurašyti nuo mokesčių. 

Ačiū už dosnią paramą!  Lauksime jūsų dalyvavimo visose lietuviškosios skautijos šimtmečio jubileijaus įvykiuose. 

Vis Budžiu! 
 

v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkė 
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AUKOS ANKETA 

Noriu prisijungti prie aukotojų ratelio: 

 Budėk!       $5,000 ar daugiau 
 Tarnavimas Dievui, tėvynei, artimui  $1,000 iki $4,999 
 Pažadas     $500 iki $999 
 Gerąsis darbelis    iki $499 

Pridedu čekį už $_________________________. 

Prašome čekius rašyti vardu Lithuanian Scouts Association, Inc. 

Lithuanian Scouts Association, Inc. is a federally tax-exempt 501(c)(3) State of Illinois not-for-profit corporation 
(Federal ID 36-2552776) and gifts are deductible on United States of America income tax returns to the extent 
provided by law. 

Išpildytą aukos anketą kartu su čekiu siūsti sekančiai:    

Skautų Šimtmetis 
3006 West Logan Boulevard 
Chicago, IL  60647 

Vardas, pavardė  

Addresas  

Miestas  Valstija/Provincija  

Šalis  Pašto kodas  

Telefono numeris   mobilius   fiksuoto ryšio 

El.pašto adresas  

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS DEŠIMTOSIOS TAUTINĖS STOVYKLOS ŠŪKIS: 

Šimtą metų stovyklauja 
Lietuvos tautos vaikai. 
Suvažiavom į stovyklą 

Esam skautai, BUS GERAI! 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA ŠIRDINGAI JUMS DĖKOJA UŽ DOSNIĄ AUKĄ. 


