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Aštuntas Skautų Aido numeriS skiriamas 
Palangos Tunto (Los Angeles) dvidešimtme
čiu! paminėti. Palangos tuntas taip pat yra 
šio numerio mecenatas-leidėjas.

Kviečiame mielus skaitytojus kartu su 
Palangos sesėmis pasidalinti jų džiaugsmais, 
nuotykiais ir našiu 20 metų darbu.

Redakcija

Patinka mėnesio svarbesnių įvykių aprašymas, 
taip pat, kad daugiau rašo patys skautai. Bet per daug 
aprašymų apie Chicagos skautus-es. Galėtų būti 
daugiau aprašymų apie pasaulio skautų veiklą.

Julija Ignatavičiūtė

Viskas patinka, tik įdėkite daugiau iš Lituanicos 
ir Aušros Vartų Chicagoje nuotraukų.

Asta Grinis

***

Būtų gera prie kiekvieno S.A. numerio pirmajam 
arba paskutiniam puslapy įdėti ir jo turinį.

v.s. O. Rozniekienė, Chicago

Lietuvių tarpe yra daug pašto ženklų rinkėjų. 
Ar mes turime filatelisto specialybę? Nebūtų sunku 
žinomus filatelistus pakviesti instruktoriais. Lai
mėtume, sudomindami berniukus, o pakviestasis 
instruktorius gal taptų jei ne gamtos, tai bent skautų 
draugu.

L.G., Los Angeles
***

Pageidautina dar daugiau užsiėmimų su j. skau- 
tais-ėmis, skautais-ėmis ir vyresniaisiais skautais, 

v.s. E. Vilkas, Calif.

Pageidauju, kad Sk. Aide būtų straipsnių, ku
riuose būtų iškeliami, aprašomi lipt, laisvės kovo
tojai - partizanai. Nerandu S.A. straipsnių, kuriuose 
būtų aprašomi lietuvių tremtiniųkančios ir jų mirtys 
iš bado, šalčio Sibire.

A. Pumputis, N.Y.

Džiugo tunte (Melbourne, Australija) yra skautų 
ir skaučių, norinčių susirašinėti su Amerikos ir 
Kanados broliais - sesėmis. Mes turime progos 
prabilti į jus ir radijo bangomis, jei tik atsirastų 
kas mus klausytų.

Parašykite!

V. Stasiliūnas, Džiugo Tuntininkas
17 Reserve Rd.
Ringwood, Vic. 3134
Australia

(tęsinys 37 pusi.)
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SU PAGARBA IR DĖKINGUMU
Los Angeles Lietuvių Skaučių Seserijos skautės 

šiemet švenčia 20 metų veiklos sukaktį.
Sukakties grogą tinka peržvelgti ir pasidžiaugti 

nueitu keliu. Sis darbas - yra grynai Los Angeles 
sesių darbas, tačiau aprašomi įvykiai neišvengiamai 
liečia ir mūsų brolius, KALNIŠKIŲ tunto narius, ir 
visą Los Angeles bendruomenę, nes jokios organi
zacijos gyvenimas negali būti be ryšio su aplinka. 
Todėl Los Angeles sesės savo istorijoje- nevengia 
paminėti visus bendro gyvenimo ir rūpesčių da
lininkus.

■ Ruošiant tunto apžvalgą, teko nepaprastai daug 
laiko praleisti, ieškant davinių: faktų, vaizdų, pri
siminimų. Ne viskas atsirado, ne visi į prašymą 
atsiliepė... Keista, kaip greit viskas užsimiršta: 
nepraėjus nei dvidešimčiai metų, jau sunku praeitį 
atpasakoti. Todėl mūsų istoriją rašant,kartais teko 
tik trumpai įvykius paminėti, nepagyvinant jų nei 
pasakojimais, nei nuotraukomis. Kartais gali atro
dyti, kad visa metinė veikla susideda iš kelių 
švenčių ir stovyklos, užmirštant patį sunkiausią 
skautavimo darbą - eilines darbo sueigas, jų pla
navimą ir įvykdymą sunkiose sąlygose, dažnai pa
galbos ir patyrimo stokojant. Iš tikrųjų, čia ir glūdi 
visas mūsų skautiškas pasiryžimas ir darbštumas, 
kur kasdieniniais rūpesčiais buvo diegiama skauty- 
bės idėja.

DVIDEŠIMT METŲ - TAI VIENOS KARTOS 
GYVENIMAS! TAS GYVENIMAS TURI BŪTI PA
MINĖTAS SU PAGARBA IR DĖKINGUMU VISIEMS 
TALKININKAMS, KURIE DIRBO LIETUVIŠKO JAU
NIMO GEROVEI IR KURIŲ DARBO VAISIAIS MES 
ŠIANDIEN DŽIAUGIAMĖS BEI DIDŽIUOJAMĖS.

Mintis vieneto istoriją, leisti kilo 1968 metais. 
Darbas buvo vykdomas, stengiantis kuo pilniau ir 
tiksliau veiklą atpasakoti. Daugumą medžiagos su
rinko ir chronologiją sudarė ps. Lionė Vilimienė. 
Daugiausiai nuotraukų ir prisiminimų pristatė s. 
Alfa ir s. Vladas Pažiūros. Jiems ir kitiems, kurie 
prisidėjo prie šio leidinėlio, sakome skautišką 
ačiūl

Budėkime!
s. Nijolė Grinienė
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BROLIAI IR SESĖS SKAUTAI,
Iš visos širdies sveikinu jus 20-ties metų jūsų 

Los Angeles įsikūrimo proga. Tiesa, dvidešimt 
metų nėra ilgas laiko tarpas. Tačiau kiek daug su
manyta, padaryta, nuveikta... Svarbiausia: išaugintos 
ir subrendintos didelės skautiško jaunimo eilės, jau 
spėjusios įsilieti į visą šakotą mūsų kolonijos gyve
nimą. Štai čia visi skautijos vienetai, skautiškos 
šeimos, veikėjai, įvairių profesijų žmonės ir t.t. 
Ir kaip bėdnai atrodytų Los Angele s lietuvių bendruo
menė, jei mes neturėtumėm jūsų savo tarpe?.

Todėl, švenčiant savo veiklos dvidešimtmetį, 
linkėčiau jums ir toliau darbuotis nemažėjančia 
ištverme ir užsidegimu.

Prieš daugel metų amerikietis William D. Boyce 
lankėsi Londone. Pasitaikė, kad tą dieną miestą 
dengė didelis rūkas. Kai Boyce paklydęs žvalgėsi 
gatvėje, prie jo priėjo jaunas berniukas ir paklausė: 
’’Gal aš galiu jums padėti?”. Amerikietis tuoj jam 
pasakė adresą, ir šis jį nuvedė į ieškomą vietą. 
Boyce, norėdamas berniukui atsidėkoti už patarna
vimą, pasiūlė jam vieną, šilingą, bet šis mandagiai 
atsakė: "Ačiū, pone, as esu skautas, skautai už 
gero elgesio patarnavimus atlyginimo neima".

šio nežinomo skauto pasielgimas William D. 
Boyce padarė tokį didelį įspūdį, kad jis, sugrįžęs 
į Ameriką, įkūrė Amerikos Skautų Organizaciją.

Tad ir jums, Broliai ir Sesės Skautai, linkiu 
būti gerų darbų apaštalais.

"Tegul jūsų šviesa taip šviečia žmonių akivaiz
doje, kad jie, matydami gerus jūsų darbus, garbintų 
jūsų Dievą, kuris yra danguje". (Mat. 5.16).

Jūsų visų Kristuje Prel. Jonas A. Kučingis, 
Klebonas
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Žavioji Palanga, kuri nuo 
Baltijos jūros pakrančių persikėlė 
prie Ramiojo Vandenyno krantų, 
papuošė Los Angeles skaučių tuntų 
savo gražiuoju vardu.

Pradžia buvo nelengva. Suva
žiavus į Los Angeles daugiau lie
tuviško jaunimo, atsirado gyvas 
reikalas steigti ir čia skautų vie
netus. Iniciatyvos ėmėsi ps. Vla
das Pažiūra, į talką pasikviesda
mas v.si. Ireną ir si. Eleną 
Truškauskaites ir brolius Stepą 
Makarevičių ir Rimtautą Dabšį. 
Bendrame pasitarime buvo nutar
ta steigti atskirus skauČių-tų vie
netus, pavadinant juos vietininki- 
jomis.

Lietuvių skautų centras dar 
tebebuvo Vokietijoje, bet ps. V. 
Pažiūra jau buvo parašąs laišką, 
prašydamas leidimo burti esamus 
ir atvykstančius skautus. Toks 
leidimas gautas iš JAV Rajono 
Brolijos Vadeivos.

Lietuvos Skautų Brolija
J.A.V. Rajonas 
1951 m. spalio 23 d.

Nr. 1

Paskautininkiui V. Pažiūrai

Sveikinu Los Angeles susior
ganizavusią skautų vietininkiją ir 
linkiu visokeriopos sėkmės skau
tiškame darbe.

Vietininku nuo š.m. lapkričio 
1 d. skiriu paskautininkį Vladą 
Pažiūrą.

Budėkime!
Vladas Pauža

Pradėta aktyvi akcija,kviečiant 
visus tėvus ir vaikus jungtis į 
skautiškas gretas. Daugumas tėvų 
šiam darbui pritarė-, žadėdami 
padėti.

Pirmoji organizacinė sueiga 
įvyko 1951 m. lapkričio 1 d. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Da
lyvavo maždaug po lygiai mer
gaičių ir berniukų, viso apie 40. 
Buvo sudaryta skaučių draugovė, 
kuri vėliau pasivadino kun. 
BIRUTĖS vardu. Skaučių vieti
ninke paskirta v.sl. Irena Truš- 
kauskaitė (dabar Regienė), o drau
gininke - si. Elena Truškauskaitė. 
Tai buvo pranešta Seserijos Vyr. 

Skautininkei dr. D. Kesiūnaitei 
Clevelande, kuri tam labai pri
tarė.

Pradėtos reguliarios sueigos 
ir iškylos. Tačiau po poros mė
nesių, vietininkei išvykus į 
Chicagą, o draugininkei pasitrau
kus iš pareigų, skaučių vieneto 
veikla sustojo. 1952 m. pradžioje 
ps. V. Pažiūra kreipėsi įSeseriją, 
pranešdamas vieneto padėtį ir 
prašydamas leisti skaučių vienetą 
atkurti bendroje skautų vietininki- 
jos vadovybėje. Buvo gautas grei
tas ir malonus pritarimas, ' ir 
skaučių dr-vės vadovu paskirtas 
V. Pažiūra. Kiek vėliau iš Bostono 
atvažiavo si. Danguolė Pulkaunin- 
kaitė (dabar Bartkuvienė), kuri 
įsijungė į vietininkiją, paimdama 
skaučių vieneto vadovės pareigas. 
Nauja draugininke paskirta psl. 
Ina Pamaitaitytė (dabar Bray), ir 
skautės vėl pradėjo aktyviai veikti.

SU BROLIAIS 
ŽALGIRIO TUNTE

1952 m. rugsėjo 8 d.. Tautos 
šventės proga, skaučių ir skautų 
vienetai dėl sklandesnės veiklos 
susijungė į mišrų ŽALGIRIO tuntą, 
si. D. Pulkauninkaitė vietininkės 
pareigose, o adjutante sutiko būti 
Sigutė Dobkevičiūtė (dabar Abel- 
kienė). Trūkstant vadovių, vie
tininkė Pulkauninkaitė dar tapo ir 
vyr. skaučių Raganų skilties skil- 
tininke.

Mažas sesių būrelis anuomet 
tilpo vienoje BIRUTĖS draugovėje. 
Paukštytės sudarė vieną skiltį, 
skautės - antrą, o vyr. skautės - 
trečią. Nei paukštyčių, nei skau
čių skilčių vardai nežinomi.

3

Fil. s. Vladas Pažiūra.

. Išvysčius gražią veiklą, BIRU
TĖS dr-vė 1952 m. lapkričio 3 d. 
metinėje šventėje pakrikštijo pir
mą skaučių BIRUTĖS dr-vės vė
liavą Los Angeles. Krikšto, tė
vais buvo p. Jonė! Pėterienėii 
p. Pranas Žukauskas.Šventės pro
ga 9 skautės ir keli skautai davė 
[žodį. Už energingą ir gražų va- 
iovavimą skautėms, si. D. Pul- 
.cauninkaitė pakelta į v.sl. laipsnį, 
o psl. I. Pamataitytė - skiltinin- 
kės laipsnį.

VĖL SAVARANKIŠKU 
KELIU

1953 metų rudenį Los Angeles 
skautės pasiryžo grįžti prie sa
varankiško, atskiro nuo brolių, 
gyvenimo ir išstojo iš mišraus 
Žalgirio tunto. Įsteigiama LSSLos 
Angeles vietininkiją, vadovaujama 
v.sl. D. Pulkauninkaitės.

Pirmasis sesit^įžodis Los Angelyje 
1952 m. lapkričio mėn.
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P.L.S.S.
Skaučių Seserijos Vadija
Nr. 516

Cleveland, 1954. II. 1.

- Įsakymas Nr. 4 (38)

Steigiama Los Angeles Vieti- 
ninkija.

Vietininke skiriu vyr. skltn. 
Danguolę Pulkauninkaitą. Linkiu 
nugalėti visas kliūtis ir sėkmin
gai dirbti skautiškąjį darbą.

Budėk!
D. Kesiūnaitė 
Vyr. Skautininkė

Lygiagrečiai su šiuo įsakymu 
Vyr. Skautininkė D. Kesiūnaitė se
sių savarankiškumą dar stipriau 
pabrėžė, nes tos dienos įsakymu 
Nr. 2 (36) ji paskelbė Ramiojo 
Vandenyno Rajono įkūrimą, skir
dama rajono vadeive v.si. fil. 
Jonę Varnauskieną.

Dar nespėjus minėtų įsakymų 
paskelbti, vietininkė v.sl. D. Pul
kauninkaitė su keliomis vyr. skau
tėmis išstojo iš vietininkijos. Va- 
deivė J. Varnauskienė skaučių va
dove paskyrė si. Dalią Karaliūtę. 
Nežiūrint įvairių pasikeitimų va
dovybėje, skaučių veikla nenuken
tėjo, o pasiryžimas ir pajėgumas 
pasirodė atskiroje nuo brolių sto
vykloje. Tuo tarpu v.sl. D. Pul- 
kauninkaitė suorganizavo naują 
skaučių vienetą, kuris veikė atski
rai nuo anksčiau įsteigto skaučių 
vieneto.

1955 m. vadeivės ps. J. Var- 
nauskienės kvietimu, abu vienetai 
susijungė. Po kurio laiko 
(1955.11.16) ps. J. Varnauskienei- 
Varnienei pasitraukus iš pareigų, 
vadeivės daugiau nebeskiriama, 
bet grįžtama prie vietininkijos, 
vietininkė - ps. D. Pulkauninkaitė, 

adjutantė - v.sl. Sigutė Dobkevi- 
čiūtė. Naujosios vadovės skaučių 
vienetu suskirstė sekančiai: Ku
nigaikštienės Birutės dr-vė su vyr. 
skaučių Raganų skiltimi, skaučių 
Kregždžių skiltimi ir jaun. skau
čių Živilės draugovė.

Palaipsniui skaučių veikla plė
tėsi. 1955 spalio mėnesį vietinin- 
kija jau turėjo 6 vyr. skautes, 5 
kandidates; 17 skaučiųir 23 paukš
tytes, viso - 51 skautė! Tuo laiku 
Birutės d-vės dr-kės pareigas 
ėjo v.sl. Violeta Mitkutė (dabar 
Gedgaudienė). Paukštyčių Lakš
tingalos d-vės vadovė - Regina 
Aukštkalnytė, vėliau Dalia Andra- 
šiūnaitė (dabar Navickienė).

1957 m. vasario 1 d. ps. 
Danguolė Pulkauninkaitė iš vie
tininkės pareigų pasitraukė. Vie- 
tininkija persitvarkė sekančiai: 
vietininkės pareigas perėmė v.sl. 
Sigutė DobkeviČiūtė, adjutantė - 
v.sl. Violeta Mitkutė, Birutės 
d-vės dr-kė Žibutė Balsytė 
(dabar Brinkienė), o jaun. skau
čių d-kė v.sl. Stasė Tamulaitienė 
su pavaduotoja si. Ema Dovydai
tiene.

Lauželis, kurį pavadinome svečias - dvasios vadovas kun §i- 
"Sugrįzimas iš Lietuvos". Mūsų lįauskas, 1955.

Ar prisimenate iškylą į San Juan 
Capistrano, 1954?

4-------------- --------------------------

NUO VIETININKIJOS IKI
PALANGOS TUNTO

Virš penkmečio gyvavusios 
Los Angeles sesės dirbo, vis ne
turėdamos savo vietininkijos pa
vadinimo. 1956 metais jau girdisi, 
nors ir ne oficialiai, Palangos 
vardas, bet istorija tyli, kas ir 
kur tą vardą pradėjo naudoti.

1957 m. gegužės 19 d. Vyr. 
Skautininkės v.s. O. Zailskienės 
įsakymu Nr. 10, Los Angeles skau
čių vietininkija jau oficialiai pa
sivadina Palangos vardu.

1957 m. rudenį Palangos vie
tininkija buvo išaugusi į pakan
kamai didelį vienetą, kad būtt| 
galima įsteigti tuntą. Vietininke 
v.sl. S. DobkeviČiūtė kreipėsi į 
Seseriją.
1957 m. lapkričio 23 d.

Įsakymas Nr. 23 (121)

Palangos Skaučių Vietininkijai 
Los Angeles nuo 1957 m. lapkri
čio 23 d. leidžiu pasivadinti Pa
langos skaučių tuntu.

v.s. O. Zailskienė 
Vyr. Skautininkė

Palangos tunto vadovių keiti
masis tąsėsi, nes gyvame vienete 
pasikeitimai neišvengiami. Vienos 
vadovės pavargsta, kitos jas pa
vaduoja ir t.t. Tunto vadovių pa
sikeitimai, tačiau, vieneto ne-
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silpnino, nes kiekviena vadovė 
stengėsi prisidėti prie veiklos, 
kiek jėgos ir sugebėjimai leido.

1965 m. gruodžio 12 d. buvo 
pakrikštyta Palangos Tunto vėlia
va. Šiai iškilmingai progai buvo 
pakviesta net dvi poros krikšto 
tėvų: p. Ona Mikuckienė su ' s. 
Vladu Pažiūra ir ps. Ina Stadal- 
nikaitė (dabar PetokienS) su s. 
Rimtautu Dabšiu. Labai jautrus 
ir džiuginantis momentas, kai 
dalyvaujant visiems skautam s- 
ėms, jų tėvams ir svečiams, šven
tės metu vėliava buvo įteikta tun- 
tininkei s. Alfai Pažiūrienei.

SKAUTININKIŲ RAMOVĖ
Nors jau buvo įsisteigę įvairūs 

skaučių vienetai, bet organizuoto 
skautininkių vieneto nebuvo. 1964 
ni. gegužės 3 d. ivyko Skautinin
kių Ramovės steigiamoji sueiga. 
Susirinko 7 skautininkės: v.s. Va
lė Barmienė, ps. Irena Bužėnienė, 
s. Lionė Naujokaitienė, ps. Mirga 
Pažemėnienė, ps. Alfa' Pažiūrienė 
ps. Danguolė Pulkauninkaitė ir ps. 
Dalia Sodeikienė. Visoms pritarus, 
įsteigta Skautininkių Ramovė; se
niūne išrinkta ps. Irena Bužėnienė. 
Taip dar atsirado vienas skaučių 
vienetas, nors jis tuntui nepri
klauso.

Skautininkių Ramovė nuo įsi
kūrimo dirbo drauge su broliais 
skautininkais, išsirinkdamos mo
teris seniūnes. Atskirai nuo tuntų 
veikdami, skautininkai nepajėgė 
išvystyti stiprios veiklos, kuri pa
lengvintų tuntų vadovų darbą, ta
čiau kviečiami į talką, pavieniui 
niekada neatsisakė padėti.

BENDRADARBIAVIMAS
Nežiūrint ryškiai pabrėžto se

sių noro visuomet būti nepriklau
somomis, Los Angeles skautėms 
niekad nestigo artimų ir seseriš
kų ryšių su broliais.

Sesės ps. D.^ Pulkauninkaitė ir 
v.si. S. Dobkevičiūtė saliutuoja per 
Vasario 16 minėjimą 1957.

Bendradarbiavimas vyko drau
giškoje nuotaikoje: broliams ką 
nors sugalvojus, sesės prisidėdavo 
ir atvirkščiai. Tiesa, kad ir dėl 
patogumo didesnius įvykius ir 
šventes yra lengviau pravesti, nes 
abu tuntai nėra per daug dideli 
visiškai savarankiškai veiklai. 
Taip pat daug šeimų turi abiejų 
tuntų narių, tad ir tėvams pa
togiau vienu kartu dalyvauti 
bendrai pravestame įvykyje.

Todėl bendrai vykdomos sto
vyklos, mugės, metinės šventės, 
sesių iniciatyva ruošiama Skau
tiškos Šeimos Kūčios . ir Susi
mąstymo Diena.

JURU SKAUTAI
Berniukai - jūrų skautai atsi

rado pirmaisiais kūrimosi metais. 
Jūrų skaučių kūrimosi duomenų 
nėra, bet jau 1961 m. gruodžio 
15 d. į Palangos tuntąįsijungė 
jūr. skaučių būrelis, sudarydamas 
savo atskirą vienetą BALTIJĄ. 
Vadovė buvo Ilmara Mažeikaite 
ir skautės: Jūratė Valavičiūtė, 
Vida Kizytė, Gabija Bonataitė ir 
Gražina Statkutė.

Jūrų skaučių gretos, tačiau, 
neparodė didelio gajumo - gal 
trūko patyrimo, o gal sąlygos 
buvo per sunkios lavintis jūrų 
skautavime. Kaip ten bebūtų, 1963 
metų jūrų skautų išsiskyrimas su
stabdė Los Angeles jūrų skaučių 
žingsnius, ir jos nustojo veikusios.

Santykiai su LJS liko draugiški 
ir skautiški,priimant vieniems ki
tus kaip artimos, bet atskiros or
ganizacijos narius. Skautės ir vadovės 1957.
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iš kairės tun-1957 m. Palangos vadija. Trečia 
tininkė v.sl. S. Dobkevičiūtė.

TUNTININKES IR 
VADIJA

Atsakomybė už darbą, įvykius, 
vadovių suradimą, veiklos išvys
tymą, už ryšius su tėvais ir vi
suomene visuomet tenka tuntinin- 
kei. Be šių tiesioginių pareigų, 
Los Angeles tuntininkėms labai 
dažnai tenka eiti dar ir vienetų 
vadovės pareigas, kol atsiranda 
pagalba. Stovyklų paruošimas ir 
pravedimas taip pat gula ant jos 
pečių: dažnai tuntininkė stovykloje 
yra ir viršininkė, ir virėja, ir 
gailestingoji sesuo, ir darbininkė 
ten, kur reikia darbą atlikti.

Tuntininkės pareigas Palangoje 
ėjo:

1. v.sl. Sigutė Dobkevičiūtė (Abelkienė)
2. v.sl. Žibutė Balsytė (Brinkienė)
3. v.sl. Danutė Gustaitė (Janutienė)
4. ps. Alfa Pažiūrienė
5. ps. Mirga Pažemėnienė
6. ps. Nijolė Grinienė
7. s. Irena Vilkienė

Trečioji Palangos tuntininkė Danutė Gustaitė apdovanojama Tėvynės 
Dukros Žymeniu 1961.

s. Alfa Pažiūrienė, tuntininkė 
1964-1966.

v.sl. Žibutė Balsytė-Brinkienė, 
tuntininkė 1959- 1960.

"Šiandien, gruodžio mėn 12 d. 
yra ir bus mūsų skaučių tunto 
džiaugsmo diena. Įsigijom ir pa
šventinom tunto vėliavą, kuri bus 
mūsų vienybės ir veiklos simbo
lis. Ta proga sveikinu Jus ir 
kviečiu visas seses - mažąsias 
ir dideles - prie skautiško darbo, 
kad taptumėm geresnėmis Lietu
vos dukromis. Visuomet vadovau
kimės Jaunimo Metų šūkiu: MŪSŲ 
JĖGOS, MŪSŲ ŽINIOS LAISVAI 
LIETUVAI TĖVYNEI!

1957. XI. 23. - 1959. XII. 1.
1959. XII. 1. - 1960. IX. 21.
1960. XI. 21. - 1964. V. 3.
1964. V. 3. - 1966. XI. 20.
1966. XI. 20. - 1968. XI. 3
1968. XI. 3. - 1971. II. 21
1971. II. 21. -

s. Alfa Pažiūrienė (1965)

"... pareigas pasiėmėm pilnai 
suprasdamos, kad jos pareikalaus 
daugjaiko, pastangų ir pasišven
timo. Su jaunatvišku entuziazmu 
ir pasitikėjimu ryžomės dirbti, 
turėdamos prieš akis kilnius skau- 
tybės idealus ir norą padėti iš
laikyti jaunimą lietuviškoje dva
sioje.

... rezultatų veikloje nematyti. 
Kodėl? Tam buvo įvairių kliūčių 
ir priežasčių, bet pati didžiausia 
kliūtis, atleiskite man, kad tėvai 
per mažai kreipia dėmesio į skau
tiškąją veiklą, per mažai remia 
mūsų gražius norus, per mažai 
padeda.

Šiuo laišku noriu paprašyti Jū
sų, brangūs skaučių tėveliai, at
kreipti didesnį dėmesį į mūsų 
veiklą, daugiau mums padėti ir 
remti. Visos su džiaugsmu su
tiktume patarimus, bei geros va
lios kritiką. Dėl idėjos dirbančiam 
paskatinimai daug reiškia, bet iš 
kritikos mokomasi. Juk esame dar 
jaunos ir dažnai darome įvairių 
klaidų, nors tikrai ne iš blogos 
valios; o labai norėtumėme būti 
pavyzdžiu Jūsų dukrelėms.

v.sl. Žibutė Balsytė (I960)
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s. Nijolė Grinienė, tuntininkė 
11968-1971.

Tarp raportuojančių brolių mū
sų tuntininkė s. M. Pažemėnienė.

"... Visi esame susirūpinę lie
tuviškumo ir tėvynės meilės iš
laikymu savo vaikuose. Tad kiek
viena proga, kur jaunimas gali 
lietuviškai kalbėti, galvoti ir 
lietuviškai bręsti, yra svarbi ir 
reikalinga; lietuviškumo mūsų są
lygose nėra per daug.

Skautai yra vieni iš tų tal
kininkų mūsų lietuviškame tiksle, 
tad yra ne tik pareiga, bet ir gar
bė savo darbu, jėgomis ir kitokia 
parama skautų organizacijos 
veiklą remti ir skatinti. Jei mūsų 
vaikai ir jų skautai draugai iš
augs lietuviai, visas darbas bus 
su kaupu atlygintas. Jokios pastan
gos bei aukos nėra per didelės 
šiam tikslui atsiekti.

s. Nijolė Grinienė

Nors neskalauja mūsų krantų 
Baltijos jūra, bet Ramusis Vande
nynas ir ošia mums pušys ne 
Birutės, bet Šv. Bernardino kalne, 
tačiau Palangos tunto sesės, kaip 
Gabijos vaidilutės, puoselėja savo 
širdyse tėvynės ir artimo meilės 
ugnelę.

Mano didžiausias troškimas ir 
linkėjimas yra, kad jos, išsau
gojusios tą ugnelę, sugebėtų per
teikti ateinančioms kartoms.

s. Irena Vilkienė
------------------------------ >
s. Irena Vilkienė, dabartinė 

Palangos tuntininkė.

Tunto vadija 1970.

Tunto vadija posėdžiauja 1968 m.
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Dovanų pasidalinimas per 1963 
m. Kalėdų eglutę.

«--------------------------------- >

SKAUTAI ĮKURIA 
LITUANISTINĘ MOKYKLĄ

Skautams pradėjus organizuo
tai dirbti, buvo pasigendama va
dovų ir susirūpinta jaunų vadovų 
prieaugliu. Jaunojo vadovo ži
nioms papildyti ir lietuvių kalbai, 
literatūrai bei istorijai mokyti, 
1952 metų rugsėjo mėn. ŽALGI
RIO tunto ribose buvo įsteigti 
Aukštesnieji Lituanistiniai Kursai. 
Tikslas: paruošti klausytojus Lie
tuvos gimnazijos 8-tos klasės rei
kalavimams iš lietuvių istorijos, 
kalbos ir literatūros. Pamokos 
vyko sekmadieniais, dėstė litua
nistas K. Barauskas, prof. M. 
Biržiška, mokyt. Feliksas Kudirka 
ir istorikė S. Misiūnienė. Nors 
kursai buvo visiems, bet daugumą 
klausytojų sudarė skautai.

1955. III. 20. šiuos kursus bai
gė . 4 klausytojai (iš 9), kuriems 
buvo įteikti kursų vedėjo, dėsty
tojų ir garbės konsulo J. Bielskio 
pasirašyti pažymėjimai. Kursus 
baigė Rimtautas Dabšys (dabarti
nis Ramiojo Vandenyno Rajono va
das), Ada Korsakaitė, Dalia Ka
raliūtė ir Julius Raulinaitis.

Nors mokykla gyvavo tik pus
trečių metų, bet tai buvo gražus 
pavyzdys, kuris parodė, kad net 
ir maža, bet aktyvi skautiška 
bendruomenė gali savo jėgomis 
išspręsti ir sunkiausius klausi
mus. Šių kursų pavyzdžiu vėliau 
buvo įsteigta šeštadieninė litua
nistinė mokykla, kur ir šiandien 
dalis mokytojų yra aktyvūs skau
tai, o mokiniai - daugumoje PA
LANGOS ir KALNIŠKIU tuntų se
sės ir broliai.

’’BUHALTERIJOS KLAIDA”

Skautų veikla, pradėta iš nieko, 
bet daugelio gerų norų ir darbo 
vedama, neišvengiamai pergyveno 
lėšų ir priemonių trūkumą. 1953 
m. pradžioje pradėta rūpintis 
antros metinės stovyklos vykdymu. 
Ilgesnei ir patogesnei stovyklai 
pravesti, reikėjo įsigyti bent pa
grindines stovyklines priemones, 
svarbiausius virtuvės įrengimus.

Tam reikėjo lėšų, kuriom sukelti 
nutarta suruošti viešą vakarą. Bu
vo pastatyta V. Alanto 3-jų veiksmų 
"Buhalterijos’ Klaida". Vaidinimą 
režisavo jūrų skautas St. Makare- 
vičius, o artistai - skautės ir 
skautai.

SESE SKAUTE!
Palangos skaučių žurnalistikos 

istorija prasideda 1950 metų va
sarą, pasirodant supirmuojuŠESE 
SKAUTE numeriu.

Šiuo leidinėliu buvo stengiama
si pirmiausia skatinti jaunąsias 
seses rašyti, piešti, kurti. Antras 
tikslas, kad spaudoje skautės iš
moktų save išreikšti, kad apra
šymuose matytųsi veikla ir nuo

Lituanistinių kursų lankytojai ir dėstytojai 1954 m.

taikos. Leidinėlis yra ne periodi
nis, dažniausiai išleidžiamas ypa
tingų įvykių proga, tiražas apie 
100 kopijų. Viso išėjo vienuolika 
numerių: dabar,renkant medžiagą, 
jie yra įdomūs praėjusių dienų 
liudininkai.

Paskutinį kartą laikraštukas 
buvo atgaivintas 1968 metais ir 
išleista nuo to laiko net septyni 
numeriai. Tai daugiausiai sto
vyklų aprašymai, postovyklinių 
nuotaikų pasikeitimai. Laikraštė
lio silpnumas - tai jaunų rašytojų 
trūkumas, todėl turinį daugumoje 
užpildo vadovės ir bendra infor
maciją. Pasireiškusios jaunos me
nininkės yra Rasa Matulaitytė, 
Rasa Zelenytė ir Rūta Juodikytė. 
Šios skautės turi ne tik meniškų 
sugebėjimų, bet ir prisideda savo 
darbu, dalinasi savo talentu.
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SKAUTIŠKOS ŠEIMOS 
KŪČIOS

Esant jau nemažam skaičiui 
skaučių, 1964 m. buvo suruoštos 
pirmos lietuviškos Kūčios su vi
som tradicijom. Rengėjos buvo 
skautės, vadovaujamos tuntininkės 
s. A. Pažiūrienės. Dalyvavo skau
tės, skautai ir tėvai. Kum A. Va- 
liuškos žodžiais, jis dar niekad 
tokių įspūdingų Kūčių nėra ma
tąs.

Kūčių ruošimas tapo sesių tra
dicine pareiga, ir tai vykdoma 
(tik su kelių metų pertrauka) iki 
dabar.

1969 metais Kūčias ruošė 
GRAŽINOS būrelis, vadovaujamas 
v.sl. Vandos Zelenienės. Lietuviš
ki Kūčių valgiai gražiai puošė 
stalus, o lietuviškais šiaudinukais 
puošta eglaitė šventiškai nuteikė 
visus dalyvius. Dalyvavo virš 200 

svečių, kurių tarpe buvo Jūrų 
Skautija ir Moksleivių Ateitininkų 
svečiai su šeimomis. Rajono dva
sios vadas v.sl. kun. Romanas 
Kasponis sukalbėjo jautrią mal
dą. Garbės stalo centre tuščia 
lėkštė simbolizavo Lietuvoje li
kusius brolius ir seseris, o prie 
lėkštės atnešta žvakė, nuo kurios 
liepsnos buvo uždegtos visos kitos, 
jungė mus į vieną lietuvišką šei
mą. Po valgio giedamos Kalėdinės 
giesmės, o po to mūsų jaunieji 
galėjo paburti ateitį, liedami vašką 
mistiškai įrengtoje vietoje. Burtų 
būdele rūpinosi skautės Rasa Ze- 
lenytė ir Virginija Irlikaitė. O 
kaip nepaminėti paukštyčių,kurios 
Kūčių programoje suvaidino "Le
dinuką", savo jaunais balseliais 
ir gražia lietuvių kalba džiugin- 
damos visus.

Linksminamės prie lauželio po 
tunto vėliavos Šventinimo iškilmių, 
1965. 

--------------------------------------
1970 metais Kūčių paruošimas 

vėl teko GRAŽINOS būreliui, ku
riam vadovauja ps. Jonė Varnienė. 
Dalyvių dar daugiau, bet visi pa
togiai tilpo, o salės dekoracijos 
visus džiugino.

Sunku visas darbuotojas.sumi
nėti, nes tai yra bendrų jėgų 
darbas. Visi vienetai, visos skau
tės prisideda prie' darbų įvykdy
mų, ir tik bendra talka padaro įvy
kį malonų ir pasisekusį. O kad 
skaučių ruošiamosĮKūčios turi pri
tarimą, rodo kasmet didėjantis 
dalyvių skaičius ir pakili, šven
tiška nuotaika.

Birutės dr-vės sesės Susimąs
tymo Dienos programoje 1971.

Su Kalėdų seneliu 1962.
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Skaučių draugovės iškyla 1952. 
Su uniforma d-kė Pamataitytė.

Skautėm nuolat stiprėjant,atsi
rado noras ne tik atskirai nuo 
brolių veikti, bet ir stovyklauti. 
Tad 1954 m. rugpjūčio 6-15 d.d. 
įvyko pirmoji vien skaučių sto
vykla gražiame Doheney parke ant 
Ramiojo Vandenyno kranto, kuris 
Los Angeles skautėm priminė 
Baltijos'jūros pakrantę. Stovyklos 
viršininke buvo v.si. Jonė Var- 
nauskienė - Varnienė, o komen
dante - v.sl. Dalia Karaliūtė. Sto
vyklą aplankė konsulas dr. Julius 
Bielskis su ponia, prof. Mykolas 
Biržiška su ponia, prof. Elena 
Tumienė ir daugelis kitų. Svečiai 
paliko gražiiį įrašų ir linkėjimų 
stovyklos svečių knygoje. Dauge
lis jų jau iškeliavec į amžinybę, 
todėl jų linkėjimai mūsų skautėm 
ypatingai brangūs.

30 
pwtttfrje

1952 m. liepos pradžioje įvyko 
pirmoji trijų dienų bendra sto
vykla San Bernardino kalnuose, 
žydriojo Lake Arrowhead šiaurės 
pakrantėje, 5000 pėdų aukštumos 
ore. Stovyklos viršininku buvo ps. 
Vladas Pažiūra, sesių pastovyklei 
vadovavo si. Danguolė Pulkaunin- 
kaitė.

Stovykla vyko valstybiniame 
miške, viešoje stovyklavietėje.
Ilgą 3 valandų kelionę nuo Los 
Angeles iki stovyklos (ir atgal) 
stovyklautojai atliko nedaugelio 
automobilių savininkų dėka. Nuo
savų stovyklavimo priemonių ne
turėta - viską teko skolintis iš 
tėvų ir šv. Kazimiero parapijos 
klebono Jono Kučingio. Taigi, jau 
nuo pat pradžios Los Angeles skau- 
čių-tų gyvenimas glaudžiai siejosi 
su šv. Kazimiero parapija ir nuo
latine kun. prelato J. A. Kučingio 
globa.

Nežiūrint sunkumų ir patyrimo 
stokos, stovykloje dalyvavo apie 
30 skaučių ir skautų. Pasisekusi 
išvyka į gamtą paskatino jaunimą 
toliau skautauti, o tėvus - dar 
stipriau skautų darbą remti.

Kiekviena stovykla kelia nuo
taiką, skatina viltingai žvelgti į 
ateitį, į gausesnes, geresnes, il
gesnes stovyklas. 1953 m. jau 
stovyklauta visą savaitę vėl Lake 
Arrowhead pakrantėse.' Šiai sto
vyklai vadovavo ps. Alfa Pažiū- 
rienė.

***

Pirmoje L.A. skautų-Siy st0 
vykioje 1952.

"Telaimina Dievas Jūsų kilnų 
lietuvišką darbą.

Mykolas Biržiška 
Br. Biržiškienė

Gerb. poniai Varnauskienei ir 
jos globojamoms skautėms 
Mano nuoširdūs sveikinimai ir kuo 
geriausi linkėjimai.

J. J. Bielskus
Lietuvos Konsulas

Taipgi ir 
Ona Bielskienė
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Pabuvojęs Jūsų tarpe keletą 
valandų, išsinešu gražiausius 
įspūdžius. Jūsų jaunas idealizmas, 
bičių darbštumas rodo, kad skau- 
tybė Jumyse formuoja tauraus ir 
kilnaus žmogaus savumus.

Matau, kad ir Pacifiko pakran
tėse neužmirštate tolimos savo 
tėvynės, kuri Jums ir Jūsų arti
miesiems buvo, yra ir bus sti
prybės šaltinis.

Jūsų K. Barauskas

Ten toli, toli Los Angeles sto
vyklaujančių skaučių sukurtą lau
želį, rodos, regiu ir skubu, mie
losios sesės, pas Jus. Deja, tik 
mintimis. Siunčiu šią nuotrauką, 
kad pajustumėte mano artumą. 
Linkiu, kad ši stovykla Jus su
stiprintų, užgrūdintų, o laužo 
liepsnos kad įžiebtų dar kaitres
nę ugnį Jūsų širdyse, kad dar 
ryžtingiau galėtumėte tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Linksmos dainos ir giedri jau
natviška nuotaika telydi Jus.

Jūsų O. Zailskienė 
Vyr. Skautininkė

Mielos Sesės,
Nieko nėra gražesnio, kaip 

gamta, jaunystė ir saulė, bet 
nieko nėra vertingesnio, kaip 
tikra draugystė ir ištikimybė or
ganizacijai.

Dirbkime skautybei, o ji padės 
mums būti gerais Lietuvos sū
numis ir dukromis. Balta lelija 
ir žalia rūtelė tebūnie mums ne 
tik idėjos, bet ir vienybės sim
boliu.

ps. St. Makarevičius

Doheney Beach skaučių sto
vykla, tačiau, buvo vienintelė 
atskira nuo brolių. Ar patogumas 
spyrė, ar sesės pasigedo brolių, 
bet kėliau visos stovyklos būdavo 
bendrai, dviejose pastovyklėse.

1954 m. stovykloje aplankė mus 
'broliai.

1955 m. nuo birželio 25 d. iki 
liepos 4 d. įvyko skaučių-tų sto
vykla Blue Jay stovyklavietėj. Nau
ja vieta įnešė įvairumo ir pareika
lavo skautiško sumanumo, prisi
taikant prie naujų sąlygų. Nuolat 
stovyklavo 30 skaučių, o savait
galyje - 35 ir keletas tėvų.

** *

Apie 1956 metų stovyklą, jei 
tokia įvyko, žinių nėra.

***

1953 stovyklai vadovavo ps. A. Paziūrienė.

1957 m. stovykla įvyko liepos 
1-7 d.d. prie Lake Arrowhead. 
Duotas vardas - LAISVAPILIS. 
Stovyklavimas skautėm visada 
malonus, tad ir šį kartą praėjo 
pakilioje nuotaikoje.

***

1958 m. rugpjūčio 17 - 23 d.d. 
stovyklauta Gaviotoje, vardas - 
VILNELĖ. Nauja vieta davė daug 
naujų idėjų ir malonių įspūdžių, 
kuriuos skautės parsivežė namo 
ir tuo pačiu entuziazmu t^sė savo 
darbą: lankė sueigas, ruošė šven
tes, minėjimus, iškylas, kol vėl 
atėjo vasara ir stovykla.

***
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1955 m. stovykloje mus sveikina prof. M. Biržiška.

Smagu pasiplepėti užkandžio metu; 1961 stovykla.

1959 rugpjūčio 22 - 29 grįžta
ma prie Lake Arrowhead sto
vyklos, vardas - KALNĖNAI. 
Skaučių pastovyklei vadovavo Bi
rutė Reivydaitė (dabar Dabšienė), 
jai talkino si. Danutė Gustaitė 
(dabar Janutienė), ir Birutė 
Lembergaitė.

***

1960 metų stovyklos laikas nuo 
rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 5 d., 
North Shore C amping Grounds prie 
Lake Arrowhead. Vardas pa
rinktas - NERINGA, viršininkė - 
si. Dalia Andrašūnaitė (dabar 
Navickienė), adjutantė - si. Vida 
Mikuckytė (dabar Radvenienė).

***

1961 metais vėl stovyklauta 
Lake Arrowhead nuo rugpiūčio 26 
iki rugsėjo 4 d. Viršininkė - v.si. 
Birutė Reivydaitė (Dabšienė), 
adjutantė v.si. Vida Mikuckytė. 
Stovykla, pavadinta SKRUZDĖ
LYNE, praėjo puikioj nuotakoj.

** *

1962 metais Neringos stovykla 
įvyko nuo rugpiūčio 25 d. iki 
rugsėjo 3 d. Lake Arrowhead 
miške. Viršininkė si. Ina Stadal- 
ninkaitė (dabar Petokienė) pava
duotoja - si. Giedrė Fledžinskaitė 
(dabar Petraitienė) ir ūkio vedėja 
v.si. Vida Mikuckytė (Radvenienė).

***

Vėliavų nuleidimas Skruzdėlynės stovykloje 1961.

Jubiliejinę 1963 m. vasarų sto
vyklauta rugpiūčio 24 d. iki 
rugsėjo 1 d. puikiame Sequoja 
National Parke, kuriame auga di
džiausi ir seniausi pasaulyje me
džiai - raudonmedžiai, net 4000 
metų senumo. Jubiliejinė Sto
vykla vyko 7000 pėdų aukštumoje, 
raudonmedžių pavėsyje. Stovyklos 
viršininku buvo rajono vadas s. 
Vladas Pažiūra, o skaučių vir
šininkė - tuntininkė ps. Danutė 
Gustaitė (Janutienė).-Stovyklavo iki 
tol rekordinis skaučių-tų ir aka
demikų skaičius - apie 60.

Tuo pat laiku apie 50 Los 
Angeles sesių-brolių ir akademikų 
stovyklavo visos mūsų sąjungos 
Jubiliejinėje stovykloje Cape Cod 
prie Atlanto.

***
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1964 metais gauta vėl nauja 
stovyklavietė Cleveland National 
Parke, Mount Laguna prie San 
Diego, Stovyklauta nuo birželio 
27 iki liepos 5 d., viršininkė si. 
Lila Pažemėnienė. Štabą sudarė: 
ūkio vadovė - si. Giedra Gustaitė, 
skaučių - si. Ramulė Brazaitienė, 
paukštyčių - si. Lionė Vilimienė. 
Stovyklos vardas buvo parinktas 
PUŠŲ, ir nauja vieta įnešė įvai
rumo ir įspūdžių.

***

1965 m. vėl stovyklauta Mount 
Laguna, Cleveland National Parke. 
Viršininke buvo v.sl. Vida Radve- 
nienė, o gražus miškas teigiamai 
veikė stovyklautojų nuotaiką.

Rakšties traukimas - ne tokia 
lynės stovykla.

jau baisi operacija; 1961 Skruzdfe-

SAVAS KAMPELIS 
BERNARDINO KALNUOSE

Skautų eilėm didėjant, darėsi 
vis sunkiau skautiškai ir smagiai 
stovyklauti, nes viešose stovykla
vietėse dažnai trūko ir privatumo 
ir patogių sąlygų.

Savos stovyklavietės įsigijimo 
mintis kilo apie 1965 metų’pra
džią. Tų pačių metų rugsėjo 19 d. 
buvo sušauktas sprendžiamasis 
vadovų ir tėvų posėdis,kurio me
tu sudaryta stovyklavietės komi
sija iš ps. R. Dabšio (pirm.), p.
A. Kiršenio (ižd.), ps. A. Avi
žienio (sekr.), p. V. Irlikienės 
(koresp.) ir narių: ps. J. Matu
laičio, p. O. Mikuckienės, ps. J. 
Navicko, s. J. Pažėros, s. P. 
Pakalniškio, s. K. Pažemėno, s. 
A. Pažiūrienės ir p. J. Steikūno.

1965. XII. 4. viešame vadovų, 
tėvų ir stovyklavietės rėmėjų su
sirinkime balsavimo būdu buvo 
nuspręsta pirkti 12 akrų žemės 
plotą San Bernardino kalnuose, 
Holcomb Valley prie Big Bear 
ežero. Rėmėjais vadinosi tie tė
vai ir asmenys, kurie aukojo po 
100 dolerių; auka jiems davė 
balsavimo teisę.,.

Įsigijus stovyklavietę, tuoj 
imta kurtis: pradėtas pastatas, 
kuriame yra virtuvė, pirmosios 
pagalbos kambarėlis ir prau
syklos. Išgręžtas šulinys, sto
vyklą sprūpinąs vandeniu. Darbus

Virtuvės tarnyba 1962 m. stovykloje.

Paukštyčių būrelis 1962 m. stovykloje.
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Paukštyčių egzaminai 1962 (Lake Arrowhead) stovykloje.

vykdo patys vadovai, tėvai ir net 
vyresni skautai. Darbų daug ir 
praeis daug laiko, kol stovykla
vietė bus galutinai įrengta.

Nežiūrint pradinių trūkumų, 
1966 m. pirmą kartą stovyklauta 
savoje stovyklavietėje.

1963 Jub. Stovyklos dalyviai“ ės.

Smagu buvo 1963 Jubiliejinėje.

14

1966 PRIE DIDŽIOJO
LOK©

Mūsų naujoji stovyklavietė -
12 akrų gražus, bet primityvus 
pušynas, be vandens ir kitų bū
tinų įrengimų. Tačiau entuziaz
mas viską nugalėjo: nupirktas di
delis tankas vandeniui laikyti, van
duo atvežamas iš miestelio; skau
tai vyčiai išmūrino krosnį maistui 
virti, o kitos įrangos išnuomuo- 
tos iš sanitarinės bendrovės. Gau
tas leidimas stovyklauti ir lau
žus kurti!

Nežiūrint primityvių sąlygų, 
skaučių-tų vadovybė nutarė sto
vyklauti dvi savaites - rugpiūčio
13 - 28 d. Skaučių stovyklos vir
šininkė - tuntininkė s. A. Pa- 
žiūrienė. Jos talkininkės darbščios 
sesės vadovės: D. Tamulaitytė, 
G. Dambrauskaitė, V. Dičiūtė, D. 
Dičiūtė, B. Kazlauskaitė, A. Mit- 
kevičiūtė, D. Razutytė ir kitos.

Pirmą savaitę stovyklavo 18 
sesių', o antrą 23. Savaitgaliais 
prisidėdavo dar apie 16 sesių.

Skautų stovyklos viršininkas - 
tuntininkas s. J. Navickas.

Visų stovyklaujančių nuotaika 
gera ir skautiška. Aplink didžiausi 
miškai ir kalnai. Nors ir laukinės 
gamtos sąlygos, tačiau nebuvo nei 
susižeidimų, nei susirgimų. Pa
daryta daug ir įsigyta nemažai 
skautiško patyrimo.

Pirmąjį skautišką lauž^ savoje 
žemėje rugpiūčio 13 d. uždegė s. 
V. Pažiūra, talkininkaujant jau
niesiems stovyklautojams V. Dab- 
šiui ir V. Irlikaitei. Į degantį 
laužą buvo įmesta:

1. Lietuviškos žemės žiupsne
lis, simbolizuojantis, kad čia ku
riama mažoji Lietuva, kur skam
bės lietuviškas žodis ir dainos;

2. Gintaro gabalėlis, pažymint, 
kad šalia Amerikos, aukso yra 
Lietuvos auksas - gintaras, kurs 
gražiau puošia moterų kaklus, krū
tines ir rankas;

3. Lietuvos miškų baravykas - 
visų grybų pulkauninkas, prime
nant jaunimui,kad grybai Lietuvoje
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gerai auga ir žmonės juos labai 
mėgsta. Pareikšta viltis, kad gal 
ir čia pradės augti grybai ir bus 
visiems stovyklautojams didis 
skanumynas.

Rugpiūčio 14 d. įvyko specialus 
pirmos stovyklos atidarymas. 
Sveikintojai linkėjo, kad šis ma
žas Lietuvos žemės sklypelis, ta
pęs skautiško jaunimo stovykla
viete, patrauktų visą jaunimą ir 
suaugusius čia praleisti atostogas 
po gražiuoju atviru dangumi.

***

1967 m. rugpiūčio 21 - 26 d.d. 
jau antrą kartą stovyklauta savoje 
stovyklavietėje. Sąlygos vis dar 
primityvios, bet kūrimasis tik 
nuotaiką pakelia. Stovyklos var
das - VILIJA, viršininkė - v.sl. 
Aldona Palukaitienė. šioje sto
vykloje ypatingai pasižymėjo 
paukštytės, vadovaujamos v.sl. 
Lionės Vilimienės. Jos savo 
rajone pastatė aukurą ir kryžių 
Lietuvos Nežinomam Kareiviui, ir 
vis^ stovyklavimo laiką saugojo 
Amžinąją Ugnį. Stovyklą uždarant, 
mažosios paukštytės padėjo vaini
ką prie Nežinomo Kareivio kapo.

1963 Jubiliejinėje sesės dai nuoja kupletus apie brolius.

NUO TAUTINĖS IKI 1971
V-ji Tautinė Stovykla įvyko 

Camp Rakas, Michigane. Iš Los 
Angeles dalyvavo didokas būrys 
skaučių, kurias globojo ps. Aldo
na Palukaitienė. Kurios negalėjo 
važiuoti į Tautinę, stovyklavo sa
vo stovykloje rugpiūčio 18 - 25 
d.d. Šiai stovyklai buvo suteiktos . 
visos Tautinės stovyklos teisės. 
Stovyklai vadovavo si. Danutė Tu- 
minaitė.

***

1969 metais jau tuoj po ka
lėdų švenčių pradėta ruoštis sto
vyklai. Programos paruoštos iš 
anksto, išrūpinama valdiško mais
to. Stovyklos viršininkas - s. 
Liūtas Grinius, skaučių pasto- 
vyklės viršininkė - ps.' 'Nijolė 
Grinienė, skautų pastovyKies vir
šininkas - s. Pranas Pakalniškis. 
Stovykla pasižymėjo rekordiniu 
stovyklautojų skaičiumi: nuolat . 
stovyklavo apie 90, o savaitga
liais privažiuodavo net iki 120. 
Taip pat tai buvo ilgiausia sto-

Skanu, skanu, skanu! Pietus 1963 Jubiliejinėje.

Jub. 1963 Stovyklos vadovybė.

15’
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Paukštytės 1963 Jubiliejinėje laimėjo pereinamąją gairelę už susi
tvarkymą.

1963 - Jub. laužo uždegimas.

vykia LA skautų istorijoje, net 
16 dienų! Skaučių pastovyklė pa
sivadino PALANGOS vardu ir 
pasižymėjo be galo gražiais pa
puošimais. Dar viena naujiena 
stovykloje, tai jodinėjimas 
arkliais. Dabar šis sportas kas
met įeina į užsiėmimų sąrašą. 
Buvo leidžiamas stovyklos 
laikraštėlis Didžiojo Lokio Skau
tų Aidas, kuriame aprašyta sto
vyklos gyvenimas, nuotaikos ir 
džiaugsmai. Nuotaiką labai pagy
vino ir netoliese stovyklaują 
vengrų skautai, su kuriais užsi
mezgė labai draugiški santykiai: 
vengrai dalyvavo pamaldose, sve
čiavosi laužuose, na - ir aplankė 
mus naktį, palikdami dovanų 
įvairiais vengrų herbais išdroži
nėtą stulpą. Atsilygindami, mūsų 
skautai vyčiai naktį jiems pastatė 
Gedimino Stulpus pačiam jų sto
vyklos vidury.

***

Mūsų atstoves Sveikina Sese
rijos V.S-kė Jubiliejinėje sto
vykloje Cape Cod, 1963.

Skautų gretoms plečiantis ii 
stovyklautojams gausėjant, 1970 
metais prie Didžiojo Lokio įsi
kurta dviem atskiromis stovyklo
mis.

EGLUTĖS paukštyčių stovykla 
įvyko kartu su vilkiukais liepos 
11 - 19 d.d. Viršininkė - s. Ni
jolė Grinienė, programos vedėja - 
s. Alfa Pažiūrienė, talkininkė - 
v. si. Milda Strikaitienė. Stovykla 
pasižymėjo tuo, kad pirmąkartą 
buvo tiek vadovių ir talkos, kiek 
reikėjo! Sesės Alfos vedama pro
grama džiugino visas paukštytes, 
o rezultatai - mamas.

EGLĖS skaučių ir vyr. skaučių 
stovykla vyko rugpjūčio 15 - 30. 
Viršininkė - s. Nijolė Grinienė, 
skaučių programos vedėja - skau
čių draugininkė v.si. Vanda Ze- 
lenienė. Dar viena naujovė - tai 
vandens užsiėmimai, kuriuos rū
pestingai pravedė brolis Vytautas 
Zelenis. Gerai paruošta programa, 
puikus oras ir skaučių darbšti 
nuotaika padarė stovyklą puikią, 
gražūs ir kūrybingi papuošimai 
džiugino svečius, brolių vengru 
vizitai ir orinio rungtynės kėlė 
draugiškų varžybų nuotaiką.

***
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1971 m. PALANGOS tunto Ju
biliejinės stovyklos pavadintos 
GABIJOS vardu. Sąlygos verčia 
stovyklauti dviem grupėm: paukš
tytės ir vilkiukai liepos 17-25 
d.d., viršininkė - v.si. Birutė 
Dabšiene; skautės ir skautai 
rugpiūčio 14 - 29 d.d., viršinin
kas - s. Valentinas Varnas, skau
čių pastovyklės viršininkė 
s. Irena Vilkienė.

***

Kiekviena stovykla skiriasi ir 
palieka savitus prisiminimus. Sto
vyklų pasisekimas priklauso nuo 
pasiruošimo, stovyklautojų nuotai
kos ir net nuo oro. Tačiau LA 
stovyklos visuomet pasižymi gera 
nuotaika ir draugiškumu. Stovyklų 
kasmetinė bėda yra vadovų ir 
talkos trūkumas. Todėl per dau
gelį metų sava talka keletas mo
tinų yra ypatingai užsipelnusios 
mūsų padėkos: p.p. O. Mikuckie
nė, Simonienė, V. Irlikienė, Ž. 
Brinkiene ir J. Paškauskienė.Taip 
pat daug įtakos turi ir kartu sto
vyklaują kapelionai, kurių dvasinė 
parama yra neįkainuojama. Pa
skutinius 3 metus kartu stovyklavo 
mūsų rajono dvasios vadas v.sl. 
kun. Romas Kasponis.

Daug pastangų dedama, kad 
stovyklos gerėtų ir tobulėtų ir, 
kad mūsų jaunimas turėtų sąlygas 
smagiai gamtoje ir lietuviškoje 
aplinkoje augti ir brųsti. Po naktinio žaidimo grąžiname broliams grobį - 1969 stovykla.

Birutės draugovė Palangos vardo stovykloje 1969.
nyrins
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Sesė Rasa Zelenytė pasipuošia 
geltonu šlipsu Palangos stovykloje 
1969.

Paukštytės Eglutės stovykloje 1970.

Eglutės stovyklos vadovės: A. 
Pažiūrienė, virš. N. Grinienė ir 
M. Strikaitienė.

Akimirka iš Eglės stovyklos 
1970 m.
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SVEČIAI,
KURIU 
NIEKAD 
NEUŽMIRŠIM

Mūsų Vyriausia Skautininkė 
v.s. Ona Zailskienė lankė Los 
Angeles skautes 3 metų sukaktu
vių proga (1954). VS buvo labai 
nuoširdžiai priimta ne tik skau
čių, bet ir tėvų.

Ypatinga viešnia buvo Lady 
Baden - Powell 1955 metų va
sarą. Žinoma, ji nebuvo specia
liai lietuvaičių viešnia, bet mū
sų sesės su ja susitiko. Lady 
Baden - Powell labai džiaugėsi, 
kad ir išeivijoje lietuvaitės skau
tės veikia; ji prisiminė ir Pa
langą, kurią su savo vyru Lordu 
Baden - Powell lankė dar ne
priklausomos Lietuvos laiko
tarpiu.

Keliems metams praslinkus, 
Kaliforniją pradėjo lankyti ir 
kiti sąjungos vadovai. 1962 m. 
vasario mėn. atvyko Vyr. Skau- 
tininkės pavaduotoja v.s. K. Ko- 
datienė. Ji dalyvavo tunto vado
vių pasitarimuose, lankėsi tunto 
sueigose ir suruošė dviejų die
nų vadovių kursus, kuriuos lankė 
16 skaučių. Visoms dalyvavusioms 
šis vizitas buvo įdomus ir nau
dingas.

1967 m. vasarą lankėsi VS 
v.s. Malvina Jonikienė. Kadangi 
tai buvo atostogų laikas ir dau
gumas skaučių buvo išvažinėju- 
sios, tai bendros sueigos nebuvo 
galima sušaukti. Tačiau VS su
sitiko su daugeliu vadovių ir iš 
įvairių pašnekesių pilnai susidarė 
vaizdą apie Palangos veiklą ir 
gyvenimą.

1968 m. lankėsi Brolijos VS 
v.s. V. Vijeikis, kuris dalyvavo 
rajono bendroje Vasario 16 iš
kilmingoje sueigoje.

1968 m. lapkričio 3 d. suruoš
tas iškilmingas Jubiliejinių Metų 
uždarymas, į kurį buvo atvažiavęs 
Tarybos Pirmininkas v.s. A. Sau- 
laitis. Minėjime dalyvavo ypatin
gai daug svečiu: ne tik viso ra
jono skautiška seimą, bet ir už
sieniečiai: vengrai, ukrainiečiai. 
Svečiai stebėjosi lietuvaičių su-

Pozuojame su viešnia Seserijos VS v.s. O. Zailskiene, 1954.

Lady 
Baden 
Powell 
su 
mūsų 
sesėmis, 
1955 m.

Raportas lankančiai Seserijos VSP v.s. K. Kodatienei, 1962.
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Skautės su J.A.V. Vice-prezi-dentu R. Nixonu, 1962.
I

Su svečiais iš Chicagos: skautininkais E. Vilku, J. Vaišniu, 
S.J. ir Br. Juodeliu, 1964.

20

gebėjimu tokią veiklą išvystyti. 
Šia proga įvyko daug apdovanoji
mų, pakėlimų ir pagyrimų. Ypa
tingai mielas atžymėjimas teko 
jaun. skaučių dr-vei, kuri buvo 
paskelbta pavyzdingiausia draugo
ve Palangos tunte. Mėlyną atžy- 
mėjimo kaspiną prie paukštyčių 
vėliavos prisegė dr-kė ps. Lionė 
Vilimienė ir tuntininkė s. Mirga 
Pažemėnienė.

Nors įprasta svarbiais svečiais 
laikyti tik iš toliau atvykstančius, 
bet nereikia užmiršti didelių 
asmenybių, kurias turime savo 
tarpe ir jų išmintim bei pata
rimais galime naudotis kasdien.

Turbūt geriausiai žinomas Los 
Angeles buvo nuolatinis skautų įvy
kių lankytojas ir neretas patarėjas 
prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA, pats 
buvęs primo skautų vieneto Vil
niuje globėjas. Tokiu jis buvo lai
komas ir čia. Prof. M. Biržiška 
pastabesnių skaučių tarpe yra pa
likus vieną, stiprų įspūdį: nežiū
rint jo pažengusio amžiaus, jis 
visuomet pirmas labai pagarbiai 
ir maloniai pasveikindavo kiek
vieną, kaip jo jaunose dienose 
buvo įprasta...

Vėlinių dieną mūsų akademikų 
ir vyr. skaučių garbės pareiga yra 
aplankyti prof. M. Biržiškos ka
pą, nunešant vainiką ir prisime
nant jo šviesią asmenybę.

Savo sesių tarpe nemažiau gy
venimo patyrimo ir nuoširdumo 
rodanti buvo ir yra v.s. ELENA 
GIMBUTIENĖ - Kaziuko Mugių 
iniciatorė.

Taip pat jautriai išgyvenanti 
visus skautiškus rūpesčius yra 
v.s. VALĖ BARMIENĖ, kuri turi 
neišsemiamus žinių lobius ir ku
riais dalinasi su vadovėmis 
skautėmis.

Skautų-čių ir ASS vadovai įteikia 
Ordiną už Nuopelnus prelatui 
J. Kučingiui
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Kun. J. Kučingis užriša sesėms 
ger. darbelio mazgelius 1957 m.

Sukaktuvinių Metų sueigoje su 
svečiais: Tarybos P-ku v.s. A. 
Saulaičių ir broliais vengrais, 
ukrainiečiais 1968 m.

L.A. sesės ir broliai su 
■| čiu iš Chicagos - Brolijos 

Skautininku v.s. V. Vijeikiu.

sve-
Vyr.
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Dipl, agronomė v.s. Elena Ka- 
rosaitė - Gimbutienė - tuntininkė, 
Tarybos ir Pirmijos narė, Ka
ziuko mugių pradininkė.

Turbūt nėra dabar sąjungoje 
nei vieno vieneto, kuris neruoš
tų Kaziuko mugių. Mugės yra 
tapusios vienu svarbiųjų įvykių 
skautiškoje veikloje ir, turbūt pa
grindiniu pajamų šaltinių vienetų 
veiklai plėsti.

Pirmoji Kaziuko mugė buvo 
sugalvota ir įvykdyta Bostone v.s. 
Elenos Gimbutienės ir v.s. Valės 
Barmienės. Abi sesės dabar gy
vena Los Angeles. 1961 m. kovo 
26 d. įvyko pirmoji mugė Los 
Angeles, ir dabar kas met tra
diciniai ji yra ruošiama. Pirmo
sios mugės vadovai buvo: ko
mendantas - s. Valentinas Varnas 
ir pavaduotojai - Danutė Gustaitė 
(dabar Janutienė) ir Rimtautas 
Dabšys. Reklamos ir dekoracijų 
vadovai: Regina Aukštakalnytė, 
Ilona Avižienytė (dabar Pėterienė) 
ir Kęstutis Mikėnas.

Judriosios mugės atneša daug 
džiaugsmo ir įvairumo mūsų jau
nesniesiems, o taip pat duoda 
jprogos pasireikšti savo sugebė-

Lapių lindynė, 1963. Stirnų pavilijonas 1963 metais.

jimais ir išradingumu įvairiose 
srityse. Tautiniais raštais išmar
gintos juostos, medžio drožiniai, 
įvairūs rankdarbiai, vikrūs žai
dimai, gardūs valgiai ir visokios 
kitos mandrybės parodo skautišką 
darbštumą ir sugebėjimą pasi
džiaugti po darbų pabaigos.

Kad Kaziuko Mugė būtų dar 
įvairesnė ir patrauklesnė, 1970 
m. v.sl. Vanda Zelenienė suor
ganizavo rankdarbių kursus, pa- 
sikviesdama į talką s. Alfą Pa- 
žiūrienę. Kursančių stalas mugės 
metu tikrai traukė praeivio akį 
savo kimštais žvėreliais, žiurste
liais ir... prieinamomis kaino
mis. Rimtesni rankdarbiai atlie
kami skautininkių ir vyr. skaučių: 
skautėms patinka pravesti žaidi
mus, o paukštytės tvarko loteriją 

Sesės Neužmirštuolės laukia pirkėjų, 1966.

ir pardavinėja dešreles, limonadą 
ir balionus. Visi dirba, visiems 
linksma, ir niekas nesiskundžia, 
kad daug darbo ir rūpesčių pa
reikalavo mugės pasiruošimai.

..."Laikas yra brangiausias 
dalykas - vakarykščios dienos ne
grąžinsi. Negaišink jo. Kai dirbi, 
dirbk nuoširdžiai; ilsėkis, pakeis
dama savo veiklą, ir džiaukis kiek
viena Dievo dovana, kiekviena 
smulkmena. Į žmones ir įvykius 
stenkis žiūrėti iš geros jų pusės, 
tuomet ir tau bus geriau gyventi.

Duok kitiems daugiau, negu ti
kies iš jų gauti.

Visur ir visame pasitikėk Dievo 
Galybe ir Jo Meile."...

Elena Gimbutienė
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1969 m. kermošiuje ir vadija 
turėjo savo prekystalį.

Paukštytės 1966 mugėje.

Malūnas 1966 mugėje.

Ponia O. Mikuckienė taria ati
darymo žodį 1971 m. Kaziuke.

kregždžių d-vės loterija, 1971. Laukiame svečių, 1966.
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Kukliai, mišraus amžiaus vie
netu pradėjusios pirmuosius 
žingsnius, Los Angeles skautės 
augo ir plėtėsi,didėdamos patir
timi, skaičiumi ir vienetais.

Pats pirmasis vienetas buvo 
KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS 
DRAUGOVĖ. BIRUTĖS dr-vė te
beveikia iki šiol, tik jau ne kaip 
mišraus amžiaus vienetas, o gry
nai skaučių (11 iki 15 metų) drau
govė. Kaip pirmasis ir didžiausias 
vienetas, BIRUTĖS dr-vė ryškiau- Tai buvo prieš 15 metų - 1956.
šiai atstovauja Los Angeles sese
rijos gyvenimą.

Draugovės vadovės - draugi- 
ninkės buvo:
1. si. Elena Truškauskaitė
2. psl. Ina Pamataitytė
3. si. Danguolė Pulkauninkaitė

(Bartkuvienė)
4. v.sl. Dalia Karaliūtė
5. psl. Auksė Šešplaukytė (Mikliuvienė)
6. v.sl. Violeta Mitkutė (Gedgaudienė)
7. si. Žibutė Balsytė (Brinkienė)
8. si. Dalia Andrašūnaitė (Navickienė)
9. v.sl. Birutė Reivydaitė (Dabšienė)

10. s. Jūratė Koklienė
11. si. Giedra Gustaitė
12. si. Daiva Šimonytė
13. ps. Aldona Palukaitienė
14. v.sl. Danguolė Razutytė
15. v.sl. Vanda Zelenienė

1951. XI. 1. - 1952. IX. 8.
1952. IX. 8. - 1952. IX. 21.

1952. IX. 21. - 1954. II. 14.
1954. II. 14. - 1954. V. 14.
1954. V. 14. - 1955. II. 16.
1955. II. 16. - 1957. II. 1.
1957. II. 1. - 1959. IX. 8.
1959. IX. 8. - 1960. XI. 27.
1960. XI. 27. - 1963. IV. 28.
1963. IV. 28. - 1965. III. 28.
1965. III. 28. - 1967. IV. 23.
1967. IV. 23. - 1967. X. 7. Birutės d-vės vadija 1967.

Keliame Lietuvos trispalvę, prie Los Angeles miesto valdybos, 1964 
Vasario 16 proga.

1967.X. 7. - 1969. IX. 27.
1969. XI. 2. - 1970. IV. 25.
1970. IV. 25. -

Birutietės sukaktuviniais 1968 metais.

Jub. Metų uždarymas 1963.

BIRUTĖS dr-vė laikytina PA
LANGOS tunto pagrindiniu vienetu, 
nes iš jos išsivystė, vyr. skaučių 
ir jaun. skaučių draugovės. Pir
mųjų metinių proga BIRUTĖS 
dr-vė (1952. XI. 3.) įsigijo ir pa
šventino savo vėliavą.
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Su svečiais giedame vakarinę giesmę, 1971.
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fliuJwtijlU
Jaun. skautės buvo įsteigtos 

pirmaisiais metais BIRUTĖS 
dr-vėje.

Pirmasis jaun. skaučių viene
tas buvo KREGŽDŽIŲ skiltis. 
Kas ir kada skilčiai vadovavo, 
žiniiį nėra. Staiga, po trijų metų 
skaučių veiklos, atsiranda jaun. 
skaučių ŽIVILĖS dr-vė, ir atrodo, 
kad abu vienetai veikė atskirai. 
Apie Živilės dr-vę, jos dydį ir 
likimų taip pat jokių žinių ne
rasta.

1955. X. 27. Los Angeles buvo 
23 jaun. skautės, kurios veikė 
LAKŠTINGALŲ dr-vės vardu. Ži
noma, kad draugininkė Regina 
Aukštkalnytė 1956. II. 16. pareigas 
perdavė Daliai Andrašūnaitei.

Jaun. skautės 
goję 1962.

Jubiliejinių Metų atidarymo suei-

Tolimesnės LAKŠTINGALŲ 
dr-vės vadovės yra šioje lentelėje:

(Navickienė) 19561. sesė Dalia Andrašūnaitė
2. v.sl. Stasė Tamulaitienė
3. ps. Irena Bužėnienė
4. sesė Angelė Grikinaitė
5. sesė Jūratė Bulotaitė (Avižienienė)
6. ps. Alfa Pažiūrienė
7. v.sl. Ramulė Brazaitienė
8. v.sl. Angelė Grikinaitė
9. sesė Danutė Barauskaitė

jant, įsteigiama antra draugovė, 
kuriai vadovauti sutiko si. Lila 
Pažemėnienė. Pasirenkama
KREGŽDŽIŲ vardas.

KREGŽDŽIŲ dr-vės dr-kės:

1. si. Lila Pažemėnienė
2. si. Lionė Vilimienė
3. v.sl. Nijolė Grinienė
4. v.sl. Lionė Vilimienė
5. ps. Ramulė Brazaitienė
6. si. Alma Vilkaitė

1963. III. 31. - 1964. XI. 8.
1964. XI. 8. - 1965. I. 9.
1965. I. 9.- 1967. I. 20.
1967. I. 20. - 1968. XI. 3.
1968. XI. 3. - 1970. IX. 19.
1970.IX. 19. -

II. 16. - 1957. II. 16.
1957. II. 16. - 1957. XII. 14.
1957. XII. 14.- 1959. IX. 8.
1959. IX. 8. - 1961. III . 13.
1961. III. 13. - 1962. V. 6.
1962. V. 6. - 1964. III. 8
1964. III. 8. - 1965. XII. 12
1965. XII. 12. -

- 1967. I. 20

Paukštytė Arbaitė gauna kaklaryšį 
1963.

Kadangi Los Angeles lietuviai 
gyvena labai išsisklaidę, dėl pa
togumo 1964. XI. 8. buvo įsteigtas 
APELSINŲ BŪRELIS, Orange 
County gyvenančioms paukšty
tėms. Vadovė - v.sl. Milda Stri- | 
kaitienė. Po kurio laiko būrelio 
veikla sustojo, bet vėl 1965. X. 1. 
jis buvo atgaivintas. Vadovė vėl I 
M. Strikaitienė, kuri darbavosi 
iki pat būrelio uždarymo 1967 me-
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tais. Būrelį sudarė: skautė Ina 
Tamošiūnaitė (vadovės padėjėja), 
ir būrelio paukštytės Emilija Gri
kavičiūtė, Loreta Grikavičiūtė, 
Onutė Grikavičiūtė, Daiva Kazake
vičiūtė, Audra Nelsaitė, Ramunė 
Ruzgytė, Lina Strikaitytė ir Vi
lija Variakojytė. Visos paukštytės 
buvo priešmokyklinio amžiaus. 
Pradėjusios lankyti šeštadieninę 
lituanistikos mokyklą, daugumas 
jų įstojo į KREGŽDŽIŲ dr-vę.

1965 m. gruodžio mėn. 12 d. 
buvo įkurtas dar vienas paukšty
čių būrelis Santa Monicoje, ku
riam vadovauti sutiko si. Vita 
Kevalaitienė. Būreliui duotas 
MIRGOS vardas. Vėliau būreliui 
vadovavo si. Violeta Dičiūtė ir 
psl. Audra Pakalniškytė.

Atstumas ir ryšių palaikymo 
sunkumas privertė būrelius pa
naikinti ir visas jaun. skautes su
jungti į vieną draugovę. Tokiu 
būdu dabar turime vieną paukšty
čių vienetą, kuris sugeba gyvai 
veikti ir pritraukia naujų mer
gaičių.

KREGŽDŽIŲ dr-vės vėliava 
buvo įgyta tuometinės draugininkės 
ps. Lionės Vilimienės pastangomis 
ir pakrikštyta Jubiliejinių Metų 
atidarymo proga 1967. XI. 5. 
Kūmai buvo ps. Aldona Činikienė 
ir s. Valentinas Varnas.

1963 V ueigos pusryčiai, Dr-kė L. Pažemėnienėperduo
da paukštytes naujai vadovei sesei 
L. Vilimienei 1964.

Paukštyčių pasirodymas 1967 1967 lapkritis - paukštytės kursto. į
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Vėl nauja paukštytė, 1967.Jaun. skautės padeda vainiką 
žuvusiems užlaisvą, 1967.

Kregždutės 1971 metais, drau- Paukštytės šv. Jurgio iškyloje 1970
gininkė v.si. A. Vilkaitė.
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Kregždžių d-vė su draugininke N. Griniene 1966.

Paukštyčių vėliava perduodama d-kei 
L. Vilimienei, 1967.

Paukštytes su draugininke L. 
Vilimiene 1967.

Paukštyčių pasirodymas 1969 
Kūčių metu.
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KUNIGAIKŠTIENĖS 
GRAŽINOS
BŪRELIS

1964 m, sausio 5 d. si. Aldonos 
Palukaitienės pastangomis buvo 
įkurtas vyresnio amžiaus vyr. 
skaučių būrelis ir pavadintas 
KUNIGAIKŠTIENĖS GRAŽINOS 
vardu. Būrelio tikslas - visoke
riopa talka tuntui. Į būrelį įstojo 
šios sesės: Sigutė Abelkienė, Ra
mulė Brazaitienė, Irena Keselytė, 
Aldona Palukaitienė, Lila Paže- 
mėnienė, Alfa Pažiūrienė, Nora 
Sakalauskienė, J. Savickienė ir 
Lionė Vilimienė. Būrelio vadove 
išrinkta iniciatorė si. Aldona Pa
lukaitienė.

Būrelio narės ir jų darbo po
būdis nebuvo visuomet vienodas; 
narėms keičiantis, ir būrelio pa
jėgumas įvairavo. Pirmaisiais gy
vavimo metais pastangos buvo 
kreipiamos į socialinį tarpusavio 
bendravimą. Tuntą perėmus ps. 
A. Pažiūrienei, ieškant didesnės 
naudos iš gražiniečių, būrelis buvo 
sujungtas su vyr. skaučių ŠATRI
JOS RAGANOS dr-ve, sudarant 
vieną GABIJOS dr-vų. Tačiau 
būrelio narės^nepritardamos su
jungimui, būrelį uždarė. 1967 me
tais, pasikeitus tuntininkėms, bū
relis vėl oficialiai atgaivinamas, 
vadovė - Aldona Palukaitienė.

Pradedant savo penkmečiu,bū
relio veiklos pobūdis pasikeitė. 
Buvo rimtai stengiamasi tuntui 
padėti, paimant aktyvias vadovių 
pareigas, ar atliekant darbus, ku
rių skautės nepajėgė atlikti.

Pirmasis didelis GRAŽINOS 
būrelio darbas buvo 1969 metų 
Kūčių suruošimas ir pravedimas. 
Vadovės Vandos Zelenienės 
pastangomis, visosgražinietės ak
tyviai prisidėjo prie darbų ir at
sakomybės. Kūčių pasisekimas 
įpareigojo skaučių tuntą ir toliau 
Kūčias ruošti.

Antras stambus įvykis - tai 
Gintaro paroda,kurią suruošė gra
žinietės 1970 m. vasario mėn. 
22 d. Parodos grožis ir turtingu
mas stebino visus. Tų pačių me
tų pavasarį gražinietės suruošė 
velykinę sueigą savo jaunutėm se
sėm. Sueigai vadovavo gražinie
tės, pravesdamos margučių da
žymą, vaišes, žaidimus ir papa- 
sakodamos pasaką. Sueigos pabai- 

: gai suruoštos margučių ritinėjimo

Jau vieneri metai gražinietėms - 1965.

Gražinos sesės pozuoja 1966.

Gražinos 
būreliui 
5 metai; 
viešnios 
vyr. skauti- 
ninkės 
E. Gimbutienė 
ir V. Barmienė
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varžybos. Visą sueigą linksmino 
iš toli atkeliavusi "Velykų Bo
butė".

1970 metų rudenį vėl suruoštos 
Skautiškos Šeimos Kūčios, vado
vaujamos ps. Jonės Varnienės,bū
relio vadovės.

1971 m. vasario 21 d. Susi
mąstymo Dienos sueigoje suruo- 
šiama filatelijos parodėlė skau- 
tinėmis temomis.

GRAŽINOS būrelis yra tikra 
darbo jėga tunte; jo įnašas į tunto 
veiklą begalinis, nes nėra nei vie
no įvykio, kur gražinietės kuo 
nors neprisidėtų ar nepasireikštų.

GRAŽINOS būrelio vadovės:
1. si. Aldona Palukaitienė
2. ps. Sigutė Abelkienė
3. v.si. Aldona Palukaitienė
4. ps. Irena Bužėnienė
5. v.sl. Vanda Zelenienė
6. ps. Jonė Varnienė

Šypsomės, nes velykinė sueiga 
puikiai praėjo (Gražinos būrelis 
1970).

Gintaro paroda 1970.1964. I. 5. - 1964. V. 31.
1964. V. 31. - 1965. III. ?
1965. III. ?. - 1969. VI. 7.
1969. VI. 7. - 1969. XI. 2.
1969. XI. 2. - 1970. IV. 25.
1970.IV. 25. -

Velykų Bobutė (L. Vilimienė) 
! pas skautes 1970.

<----------------------
Gražinietės prie Gintaro parO' 

dos stalo 1970.
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ŠATRUOS RAGANOS
DRAUGOVE

Kada Raganų skiltis atsiskyrė 
iš Birutės dr-vės, žinių nėra. 
Žinomos yra tik ŠATRIJOS 
RAGANOS dr-vės vadovės:
1. sesė Ilona Avižienytė (Pėterienė)
2. si. Regina Aukštkalnytė
3. v.si. Milda Mikėnienė
4. v.sl. Jūratė Šaltenytė (Kvedienė)
5. ps. Danutė Janutienė
6. v.sl. Vida Radvenienė
7. ps. Mirga Pažemėnienė
8. v.sl. Danutė Tuminaitė
9. v.sl. Daiva Jusionienė

Tai -mes - L.A. vyr. skautės 
1957.

1959. IX. 8. -
1960. XI. 27. -

1963. II. 17. -
1964. XI. 8. -
1965. VII. 25. -
1965. X. 31. -
1967. II. H. -
1969. XI. 2. -

1963. II. 17.
1964. XI. 8.
1965. VII. 25.
1965. X. 31.
1967. II. H.
1969. XI. 2. Vyr. skautės 1959 gamtoje.

Vyr. skaučių vienetas yra vi
suomet kritiškoje padėtyje. At tai 
vadovių stoka, ar pačių mergai
čių kritiškas amžius kaltas, bet 
didesne veikla vyr. skautės ne
pasižymi. Dalis jų pereina į aka- 
demikių eiles, o lieka tik tos, 
kurios grįžta į tuntą nuolatinėm 
pareigom ir darbui.

* **

Akademikių Skaučių Draugovė 
įsisteigė 1954 metais. Dalis aka
demikių nuolat dirba ir vadovauja 
tunte, tačiau organizuotos akade
mikių įtakos nesijaučia.

***

Bendras narių skaičius tunte 
nuolat keičiasi. Vienos, išėjusios 
skautišką programą, pereina į 
akademikių eiles, kitos nubyra 
ar tik laikinai pasitraukia. Ta
čiau prieauglio netrūksta, ir tunto 
gretose yra maždaug 100 skaučių, 
įskaitant ir nario mokesčio ne
užsimokėjusias nares.

Dabar tunto nario mokestį už
simokėjusių ir aktyviai veikloje 
dalyvaujančių yra: vyr. skaučių - 
20; skaučių - 32; paukštyčių - 25; 
skautininkių - 11. Viso - 88
sesėsl

—---------------------->
Skautės ir akademikai 1964.
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Ramiojo Vandenyno Rajono Dvasios 
Vadas s.v. v.sl. kun. R. Kasponis

TĖVU KOMITETAI

Tėvų, moralinis pritarimas 
skaučių veiklai Los Angeles nie
kad nesvyravo: ir į sueigas, ir į 
stovyklas vaikai gana reguliariai 
buvo suvežami. Pačių tėvų da- 
lyvavimas daugiausiai ribojosi tik 
svečiavimusi iškilmingomis pro
gomis - šventėmis, stovyklų ati
darymais ir uždarymais, mugė
mis.

Tai malonu ir gražu, tačiau 
drauge galima ir nusiskųsti,kad 
su mažomis kelių motinų ir tėvų 
išimtimis (p.p. Mikuckienė, Irli- 
kienė, Stančikienė, Paškauskienė, 
Čekanauskas, Zelenis, Pakalniš
kienė), tėvai į skaučių pastangas 
žiūrėdavo arba kaip į patogų 
"vaikų darželį", arba kaip į labai 
apsunkinančią pareigą.

Priežasčių šiai padėčiai yra . 
daug - gal svarbiausioji yra ta, 
kad patys vyresnieji vadovai - 
skautininkai nepakankamai stengė
si įdiegti tėvams nuoširdų rūpestį 
skautišku ir lietuvišku lavinimu. 
Gal ir kita priežastis tam kliudė - 
mažas Los Angeles lietuvių skai
čius su daugybe visuomeniškų po- 

i reiškiu nepalikdavo laiko ramiam 
i ir negarsiam, "pilkam" darbui...

Nuo pat Los Angeles skaučių 
įsikūrimo, PALANGOS tuntas 
atskiro tėvų komiteto neturėjo: 
esą, užteko vieno bendro ir mer
gaitėm ir berniukam. Tačiau pra
dedant 1971 m. šv. Jurgio švente, 
bendro komiteto buvo atsisakyta, 
organizuojant kiekvienai draugo
vei atskirus tėvų ratelius, iš 
kurių sudaromas tunto komitetas - 
kiekvienam tuntui atskirai. Tiki
masi, kad tėvam dirbant arčiau 

VSP K. Kodatienė skaučių ir 
svečių tarpe, 1962.

Pašnekesys 1962 m.tėvųkomi- 
teito suruoštame piknike.

33

su savo vaikų vienetais, jie turės 
progos labiau įsijausti į savo vaiko 
veiklą, geriau suprasti vadovų dar
bą ir rūpestį.

Naują dvidešimtmečio lapą 
verčiant, pradėtas naujas 
PALANGOS tunto tėvų' komiteto 
kelias. Bendras tėvų - skautų ke
lias yra būtinas. Skautybė yra 
mūsų visų - jungtinių jėgų su
tartinis darbas.
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Ar ne gausios mūsų gretos 
1963 metais (Sv. Jurgio iškyla)?
4— —

Birutietės vyksta iškylon į 
dykumų - Desert Hat Springs 
1971.

Jurginių iškylos lauželis 1970.

Taip paminėjome šv. Jurgį 1963 metais.
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Los Angeles skautų-čių vėliavos 1964.

Tunto vėliavos šventinimo iškilmės 1965

Kregždžių d-vės vėliavos krikš
tatėviai ps. A. Cinikienė ir s. A. 
Varnas - 1967.

Ram. Vand. Rajono Vadovai vė
liavų fone 1970.
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Vai. Spardyte 
4429 So. Maple 
Chicago, Ill.

ALp(LKA)3083
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SKAUTU AIDAS 
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