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LAPKRITIS 3

50-TIES METŲ LOS ANGELES SKAUTAVIMO SUKAKTIS!

Tai pusė šimtmečio! Gali būti ir visas vieno žmogaus 
gyvenimas. Tiems, kurie čia dar esame, tai buvo gražiausios 
mūsų vaikystės, jaunystės, ar brandaus amžiaus dienos.

Kiek daug širdies, meilės, ir darbo įdėta per tuos 50 metų! 
Kiek gražių atsiminimų iš sueigų, iškylų, mugių ir stovyklų. 
Ypač iš stovyklų.

Prieš 20 metų su sesėmis vasaros stovykloje bandėme 
atspėti ateitį: ar dar bus mūsų skautybė gyva naujame 
tūkstantmetyje? Kai kurių nuomonės buvo gan pesimistiškos: 
jei Lietuva išsivaduos, tai tik pasaulinio atominio karo dėka. Po 
karo nieko ten neliks. Mes čia ištirpsime Amerikos masėse...

Bet kaip džiugu, kad visa tai neišsipildė: be karo Lietuva 
tapo laisva, demokratiška valstybė, sunkiai, bet nuosekliai 
kopianti iš vargo. Mūsų skaičiai čia nemažėja, Los Angeles 
lietuviško telkinio gyvenimas yra pilnas mūsų jaunimo dainų, 
šokių ir juoko. Trečioji banga iš Lietuvos įlieja naujo kraujo į 
mūsų veiklą. Galime tik džiaugtis ir didžiuotis.

Lenkiame galvas mūsų vadovams ir draugams, kurie 
iškeliavo į Amžinuosius namus. Mes jų niekada neturime 
užmiršti, bet sekti jų pavyzdžiu ir dirbti taip, kad ir po 
sekančių 50 metų Los Angeles skautai ir skautės galėtų švęsti 
kitą garbingą jubiliejų.

v.s. Birutė Prasauskienė, RVR vadė

( nacionalinė 
' M.Mažvydo 
\biblioteka /
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4 SKAUTU AIDAS

Prelatas Jonas Kučingis
Skautų Vadijos apdovanotas už Nuopelnus ir padėkos Ordinais.

Mano mieli skautai ir skautės,

Nuoširdžiai sveikinu Jūsų Organizacijos 50 metų Jubiliejaus proga. 
Džiaugsmas, kad mano pastangos padėti skautams nenuėjo niekais.

San Bernardino kalnų 8,000 pėdų viršūnėje, parapijos padovanotas 
lietuviškas kryžius, tebūnie visos mūsų kolonijos skautų veiklos pasididžiavimo ir 
džiaugsmo simbolis.

Iš visos širdies linkiu mieliems skautams sėkmingų veiklos metų, sulaukti 
Deimantinio Jubiliejaus.

Su meile ir malda
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LAPRITIS 5

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULAS 

Los Andželes

CONSULATE GENERAL 
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

Los Angeles

Los Angeles Lietuvių, Skautų 50-ji Jubiliejiniai Metai

Kaip greitai prabėgo tie 50 metų nuo to laiko kai į Ramiojo vandenyno pakrantę 
atkeliavę lietuviai skautai atkūrė savo organizaciją. Ilga amžiaus našta šiandien 
sunkiai slegia tų kelių gyvų esančių pirmapradininkų pečius. Tačiau jie su dideliu 
džiaugsmu ir su dar didesniu pasitenkinimo šypsniu žiūri į šių dienų Los Angeles 
lietuvišką jaunimą, kuris toliau sėkmingai eina jų giliai pramintomis pėdomis, 
puoselėdamas gražius skautybės idealus - būti naudingais Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Skautybė yra praktiškas gyvenimo principų pritaikymas. Ji kilo kaip augančio 
jaunimo sąjūdis. Tokia ji išliko iki šių dienų. Mums tai ypatingai svarbu 
prisiminti, nes skautybė šią lietuvišką pakrantę pasiekė per mūsų tėvus ir senelius 
iš Lietuvos. Ji turi lietuvišką atspalvį. Už tai mes turime ir moralinę atsakomybę, 
kad tas atspalvis niekuomet neišnyktų, kad dvasiniai ir etniniai ryšiai su mūsų 
kilmės kraštu liktų stiprūs, ir kad lietuviui skautui tikroji tėvynė visuomet būtų 
Lietuva.

Sveikinu Jus skautiškasis jaunime, sveikinu Jus vadovai ir tėveliai šios gražios 
šventės proga. Jūsų visų bendromis pastangomis lietuviška skautybė jau 50 metų 
klesti šioje padangėje. Linkiu Jums ir toliau sėkmingai tęsti šį darbą, kad 
skautiškoji gairelė eitų iš kartų į kartas nuolat primenant, kad jos šaknys siekia 
Baltijos pakrantę - gintaro - Lietuvą.

Vytautas Čekanauskas
LR Garbės generalinis konsulas
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6 SKAUTŲ AIDAS

2001 m. liepos 30d.

LOS ANGELOS SKAUTIJAI:

Lietuvių Skautų Sąjungos vardu nuoširdžiai sveikinu Kalniškių ir Palangos 
brolius/ seses, vadovus/ vadoves, skautininkus/ skautininkes švenčiant 50 
skautavimo metus.

Vienetas turi nepaprastai didelę riekšmę ir atsakomybę sąjungoje sekančiai:

= pritraukti augantį jaunimą į LSS eiles.
= ugdyti jaunimą Dievo, Tėvynės ir Artimo keliu.
= lavinti, kad ateityje išaugintų patyriusius vadovus vieneto tęstinumui 
= suruošti įdomias sueigas, iškylas ir Lt

Per 50 metų sąjungoje įvyko daug pasikeitimu liečiant vienetus ir narių 
skaičius, būtent mišrūs vienetai, skaičių sumažėjimas vienuose vienetuose, 
o kituose vienetuose skaičių padidėjimas. Kas nepasikeitė tai vieneto 
tikslas.

Linkiu Los Angeles skautijai šviesios ateities globjant lietuvišką jaunimą 
DIEVO, TĖVYNES ir ARTIMO keliu

Su geriausiais skautiškais linkėjimais.

Budėkime!

v. s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė
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LAPKRITIS 7

Us- fil. Vytautas Vidugiris

Sveikinu Los Angeles skautiją 50-ties metu 
Jubiliejaus proga ir džiaugiuosi su visais skautais ir 
skautėms bei buvusiais ir esamais vadovais, 
švenčiant šią garbingą šventę, linkėdamas dar daug 
metu dirbti skautijai, tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Tegyvuoja Los Angeles skautijai!

v.s. fil. Vytautas Vidugiris 
buvęs Lietuvos Skautu Brolijos Vyriausias

Skautininkas

Us- fil. Albinas Sekas

Sveikinu Los Angeles skautus, skautes, ir 
vadovus 50 metu įsikūrimo Jubiliejaus proga. 
Linkiu Jums, šiais ypatingaisJubiliejiniais metais 
sėkmės Jūsų skautiškoje veikloje.

Mieli broliai ir sesės, būkite, ateinančiame 
dešimtmetyje uoliais lietuviais skautais, skautėms, 
ir sumaniais vadovais.

Tegu Jūsų eilės būna skaitlingesnės ir 
stipresnės kai švęsite 60 metu Jubiliejų.

Budėkime!

v.s. fil. Albinas Sekas 
Lietuvos Skautų Brolijos 

Vyriausio Skautininko Pavaduotojas
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8 SKAUTŲ AIDAS

2001 m.liepos mėn. 20 d. 
Brangūs Broliai ir Sesės,

Auksinės sukakties proga sveikiname gražaus, darbštaus, skautiško JAV 
Ramiojo Vandenyno rajono skautus ir skautes, buvusius ir esamus vadovus, 
linkėdami -

Jaunimui sėkmės moksle, darbe ir kūryboje,
Vyresniesiems - džiaugsmo matant tų 50-ies veiklos ir pasiaukojimo metų 

puikius vaisius.

Budime!

Alė ir Vytautas Namikai

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS,

“Ačiū už pakvietimą į “Palangos” tunto jubiliejinę sueigą. Iš anksto 
sveikinu jūsų visų gražius planus tai šventei.

Skautavom, dainavom iš visos širdies, su jaunatviška energija. 
Neskaičiavom nei valandų, nei mylių, nei ekstra dolerių ir niekas nesijautė, 
kad “aukojasi”. Atpildas buvo, kai vaikai pasakydavo, kad buvo smagu. Visi 
stengėmės, kad mūsų vaikai pažintų ir pamiltų Lietuvą, iš kurios mes visi 
esame kilę.

O stovyklos būdavo mūsų metų veiklos karūnacija: laukėm, ruošėmės, 
rašėm eilėraščius ir t.t. Naktį kalnuose tikrai galėjom pasiekti 
žvaigždes...buvom arti dangaus...

Buvusios paukštytės dabar turi savo paukštytes ir, atrodo, kad tėvynės 
meilės darbas vyksta ir toliau. “Palangos” tunto istorija parodo, kad siekiant 
kilnių tikslų, darbas neša vaisių ir tai nėra tuščios pastangos. Su ilgesiu 
gyvenu tais prisiminimais.

Sėkmės!
Nuoširdžiai jūsų,

Nijolė Grinienė
Buv. “Palangos” tunto tuntininkė
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LAPKRITIS 9

"Vardan tos Lietuvos 
Vienybe težydi*

VALDYBA

Rūta Šakienė
Pirmininkė

Juozas Raibys
Vice pirmininkas

Irena Bužėnienė
Vice pirmininkė

Gražina Raibienė
Sekretorė

Ramūnas Bužėnas
Iždoninkas

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA
Los ANGELES SKYRIUS

22 Maygreen Court Glendale, CA 91206 818-242-9250

2001 m. rugpjūtis

Sveikinime Los Angeles skautus ir skautes, švenčiančius 50- 
ties metų veiklos jubiliejų.

Lietuvių išeivijos skautija karta po kartos tiesiu moralės ir 
lietuvybės keliu vedė mūsų brangiausią turtą - lietuvišką 
jaunimą. Linkime stiprybės ir ištvermės ateičiai ir dėkojame už 
tai, ką esate atsiekę praeityje.

A.L.T. S-gos Los Angeles skyriaus vardu

Rūta Šakienė,
Skyriaus pirmininkė

Honorary Chairperson
Lucia Mažeika

State Chairperson
Lucia Mažeika

Vice Chairperson
Albinas Markevičius

Vice Chairperson
Vytautas (Vic) Vidugiris

Secretary
Arunas Barkus

Treasurer
Vincent Juodvalkis

Lithuanian American Republican Association of California
13055 Mindanao Way #3, Marina Del Rey CA 90292, (310) 821-8681

2001 m. rugpjūtis

Mieli Los Angeles skautai ir skautės

Kalifornijos Lietuvių Respublikonų Sąjunga (LARAC) 
sveikina Los Angeles skautus ir skautes, švenčiančius auksini 
skautiškosios veiklos jubiliejų.

Linkime geros veiklos ir toliau einant “Dievui, Tėvynei, 
Artimui” prasmingo šūkio vedami.

Kalifornijos lietuvių respublikonų vardu
Committee Members 
Helen Vidugiris, 
Antanas Mažeika Liucija Mažeikienė, 

Sąjungos pirmininkė
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10 SKAUTŲ AIDAS

Lithuanian American Community, Inc. Western Region
President Angele Nelsas

1415 Vista Del Mar, Fullerton,Ca 92631

2001 rugpjūtis 17 d.

Mielosios Los Angeles skautės ir skautai

Nuoširdžiai sveikiname Jus švenčiant penkiasdešimties metų sėkmingos veiklos Auksinį 
Jubiliejų.

Pasišventusiu ir sumanių vadovų, tėvelių, senelių ir rėmėjų dėka įsigytoje gražioje 
stovykloje kalnuose ir čia mūsų parapijos salėje tegul dar daug metų skamba lietuviškos 
skautiškos dainos ir bręsta patrijotiškos dvasios ateities vadovai bei lietuviškos 
bendruomenės darbuotojai, lietuviškos kultūros puoselėtojai, tėvynės Lietuvos 
Nepriklausomybės saugotojai ir politinės veiklos aktyvistai.

Dirbkite Dievui, Tėvynei ir Artimui ir gyvuokite dar daug metų lydimi Dievo palaimos

Nuoširdžiai Jūsų.

Angelė K. Nelsienė
JAV Lietuviu Bendruomenės
Vakarų Apygardos Pirmininkė

L.D.K. Birutės D-jos Los Angeles skyrius
1248 Heatherview Dr. Oak Park, CA 91377

2001 m. rugpjūtis 14 d.

Mieli skautės ir skautai,

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai jūsų 50 metų veiklos Jubiliejaus proga.

Telydi jus nuolatinis ryžtas ir nepalaužiama ištvermė jūsų ateities darbuose, auklėjant 
jaunimą skautiškoje lietuviškoje dvasioje.

Su meile,

Alfonsą Pažiūrienė, pirmininkė ir

Valdybos narės: L. Jarašiūnienė, V. Markevičienė, D. Navickienė
G. Raibienė, L. Ringienė ir B. Venckienė.
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LAPKRITIS 11

Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla 
St. Casimir’s Lithuanian School of Los Angeles

2001. rugpjūtis

Gerbiami ir mylimi Los Angeles apylinkės skautai ir skautės,

Su nuoširdžia pagarba ir bendradarbiavimo dvasia, sveikiname Jus šio 
kilnaus 50-ties metu veiklos jubiliejaus proga. Jūsų įnašas auklėjant lietuvišką 
jaunimą mylėti Dievą, Tėvynę ir artimą yra neįkainojamas.

Skautai, bei kitos lietuviu jaunimo organizacijos gražiai papildo lituanistinių 
mokyklų užduotį. Gerų vadovų ir bendraminčių draugų įtakoje, jaunas žmogus 
tampa kilniu mūsų tautos nariu.

Linkime Los Angeles Skautams dar ilgai gyvuoti ir skleisti skautišką šilumą 
mūsų tarpe.

Su pagarba,

Marija Sandanavičiūtė-Nevvsom
ir L.A. Šv. Kazimiero Lituanistinės Mokyklos 

mokiniai, mokytojai ir vadovybė.

Omnia Instaurare in Christo

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA

LOS ANGELES SKYRIUS

2001 m. rugsėjis

Ramiojo vandenyno rajono skautams ir skautėms 
švenčiant auksinę sukaktį, sveikiname Jus, organizacijos 
steigėjus ir vadovybę ir visus kurie jau virš penkiasdešimt metų 
ugdote jaunimo širdyse kilniausias pareigas: tarnauti 
Dievui ir Tėvynei.

Linkime tęsti gražiąsias skautiškas tradicijas ir budėti 
dar ilgus metus.

Visa atnaujinti Kristuje! 
Los Angeles ateitininkai.
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12 SKAUTŲ AIDAS

Skautų Skaučių

Los Angelės skautų ir skaučių pirmieji vadai ir vadės

1951 m. Mišri skautų ir skaučių vietininkija “Žalgiris”
Vietininkas ps. Vladas Pažiūfa.
Skaučių atstovė vietininkijoje vsl. Irena Truškauskaitė (Regienė).
“Dariaus ir Girėno” draugovės draugininkas si. Paulius 
Jasiukonis.
“Birutės” draugovės sL Elė Truškauskaitė (Bandžiulienė)
Jūrų skautų valties vadas si. Stepas Makarevičius.

1952 m. “Žalgirio” vietininkija tampa tuntu, tuntininkas ps. Vladas
Pažiūra.
vsl. Irenai Truškauskaitei išvykus, jos pareigas perėmė si.
Danguolė Pulkauninkaitė (Bartkuvienė).

v.s. fil. Vladas Pažiūra daug metų vadovavęs Los Angeles skautams kaip Vieinirikas, 
Tuntininkas ir Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas. Beto, dirbo jaunimo auklėjime vietinėje 
šeštadieninėje mokykloje ir artimo darbe Balfo šalpos organizacijoje.

Lietuvos Skautų Brolija 1951 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1
p.s. V.Pažiūrai,
Sveikinu Los Angeles susiorganizavusią skautų vietininkija ir linkiu visokeriopos 

sėkmės skautiškame darbe. Vietininku nuo š.m. lapkričio 1 d. skiriu ps. Vladą Pažiūrą.
Vladas Pauža, JAV Rajono Brolijos Vadeiva
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LAPKRITIS 13

Ramiojo Vandenyno Rajono vadai ir vadės

v.s.MykolasNaujokaitis
1957- 1960 m. ir 

1982-1984 m.

v.s. Juozas Pažėra
1964 -1966 m.

v.s. Vladas Pažiūra
1961 -1963 m.

v.s. Rimtautas Dabšys 
1967-1972 ni. ir 

1987-1991 m.

v.s. Vytautas Vidugiris 
1973-1978 m.

v.s. Eugenijus Vilkas
1979 -1981 m.

v.s. Marija Butkienė 
1985-1987 m.

v.s. Albinas Sekas
1991 -1993 m.

v.s. Zita Rahbar
1994 -1999 m.

v.s.Birutė Prasauskienė
2000 - iki dabar

13



14 SKAUTŲ AIDAS

50 metu skautavimo Los Angeles Jubiliejaus proga:

SKAUTŲ STOVYKLINĖ DAINA

Dievui- Artimui- Tėvynei.
Jaunos jėgos mūs.
Tėviškėlė gintarinė
Vis gyva mūsų krūtinėj, 
Vis gyva, vis bus!

Laužo liepsnos auksu žėri, 
Šoka kibirkštis!
Mes ratu rankas sunėrę, 
Jaučiam grožį, mylim gėrį, 
Migdo mus naktis.

Būsim geresni nei vakar, 
Dar geresni ryt!
Skautų šūkis mums įsako, 
Mes jį vykdome ir sekam, 
Stengiamės pavyt!

Paminėję Jubiliejų Penkiasdešimties, 
Grįšim vėl iš kur atėjom,
Oras, vandenys ir vėjai 
Mum kelius nuties...

Poetė Dana Mitkienė 
Vasario 2001
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LAPKRITIS 15

Los Angeles atkurtas ŽALGIRIO tuntas Dariaus ir 
Girėno draugovė

Paulius Jasiukonis

Po antrojo Pasaulinio karo, kai tremtiniai 
būrėsi į daugelį išvietintų asmenų, stovyklų ir jose 
pradėjo steigti mokyklas ir organizacijas, Wuerzburgo 
Zell stovykloje 1945 metų rugsėjo 15 dieną gimė 
skautų “Žalgirio” tuntas, kuris turėjo 211 narių. Jame 
buvo berniukų “Dariaus ir Girėno” draugovė, kurios 
vienas iš skiltininkų buvo Paulius Jasiukonis. 
Visuomenės suaukotomis lėšomis buvo nupirktas 
žalias šilkas ir iš jo pasiūta “Dariaus ir Girėno” 
draugovės vėliava. Meniškai vėliavą suprojektavo 
dailininko Česlovo Januso dailės studijos menininkai. 
Vėliavos centre buvo pavaizduota Lituanika ir įrašyta: 
DARIAUS ir GIRĖNO - ŽALGIRIO TUNTAS. 1947- 
ais metais į pasaulinį skautų džiamborę Prancūzijos 
Moisono miškuose “Žalgirio” tuntas siuntė du atstovus: 
Ritą Babicką ir Paulių Jasiukonį.

1948 metų pradžioje Wuerzburgo lietuvių 
stovykla buvo perkelta į Schweinfurtą, kurioje veiklą 
toliau tęsė “Dariaus ir Girėno” draugovė su 
draugininku Stasiu Bačkaičiu ir adjutantu Pauliu 
Jasiukoniu. Uždarant ir šią stovyklą buvo nutarta tų 
pačių metų rudenį sustabdyti ir “Žalgirio” tunto bei 
“Dariaus ir Girėno” draugovės veiklą. Viešoje sueigoje 
draugininkas Stasys Bačkaitis adjutantui Pauliui 
Jasiukoniui perdavė draugovės vėliavą ir visus tunto ir 
draugovės dokumentus su įpareigojimu, kad išvažiavęs 
į užjūrius bandytų atkurti šį vienetą, jeigu toje 
naujojoje vietovėje dar neveiktu lietuviai skautai.

į Los Angeles Paulius Jasiukonis atvyko 1951 
metų liepos 16 dieną. Susipažinęs su vietos jaunimu 
jau rugpjūčio mėnesyje su jais vyko stovyklauti prie 
Lake Arrowhead kranto taip vadinamoj “Nord Side”.

Tuo laiku daugiau ar mažiau jaunimo 
bendraamžiai buvo šie: Stepas Makarevičius, Vladas 
Miklius (Muchlia), Liucija Zaikienė, Sigita 
Dobkevičiūtė, Jonas Navickas, Petras Navickas, Algis 
Glažė, Arvydas Glažė, Jurgis Glažė, Jonas Karalius, 
Jina Pamataitytė, Jonė Kondratavičiūtė, Ina 
Bertulytė, Jurgis Kaminskas, Liucija Mačiokaitė, 
Danguolė Pulkauninkaitė, Rimantas Dabšys, Kęstas 
Zubrickas, Dalia Karaliūtė, Jūratė Šaltenytė, Paulius 
Jasiukonis, Leonas Jasiukonis, Romas Jasiukonis, 
Violeta Mitkutė, Ada Korsakaitė, Birutė Reivydaitė ir 
kiti. Buvo visa eilė šiek tiek jaunesnių, bet jie 
bendravo kitoj grupuotėj.

Minėtoje 1951 metų rugpjūčio mėnesio 
stovykloje prie ežero pakrantės, pavakaryj, būriui 
jaunimo susėdus prie palapinės angos, buvo iškelta 
tema, ar reikėtų Los Angelėje įsteigti kokią jaunimo 
organizaciją. Tame posėdyje, tarp kitų dalyvavo 
Stepas Makarevičius, Vladas Miklius, Rimtautas

Dabšys, Ina Pamataitytė, Liucija Zaikienė, Algis 
Glažė, Arvydas Glažė, Jonė Kondratavičiūtė, Jonas 
Navickas ir Paulius Jasiukonis. Daugumos nuomonė 
buvo, kad organizacijos reikėtų, Liucija Zaikienė 
pasiūlė įsteigti kokią Jaunimo sąjungą (ji vėliau 
viršminėtą jaunimą įtraukė į Tautinių šokių ansamblį, 
kurio ji buvo vadovė). Ta proga Paulius Jasiukonis, 
prisimindamas savo įpareigojimą atkurti Vokietijoje 
veikusį skautų vienetą, pasiūlė įsteigti skautus, 
paminėdąmas, kad tam tikslui jau yra ir vėliava ir 
garbės įgaliojimai iš veiklą sustabdžiusio vieneto 
Europoje. Kadangi tuo laiku Los Angelėje lietuvių 
tarpe tokio pobūdžio jaunimo organizacijų oficialiai dar 
nebuvo, tai šios grupės buvo nutarta dėti pastangas 
atkuriant skautus.

Los Angeles “Dariaus ir Girėno” Draugovės 
pirmasis draugininkas 

si. Paulius Jasiukonis 1948-51 metais.
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Iš stovyklos sugrįžus į miestą, atitinkamais 
įstatymais buvo atkurtas “Žalgirio” tuntas ir “Dariaus 
ir Girėno” draugovė. Stovykloje tremtinių suaukotom 
lėšom pasiūta draugovės vėliava ir vėl plėvesavo 
saulėje. Draugininku paskirtas Paulius Jasiukonis ir 
adjutantu Rimtautas Dabšys. Skautų dokumentaciją 
tuo laiku tvarkė 1947-ųjų metų džiamboristas brolis 
Remigijus Vizgirdas, kuris rūpinosi ir vieneto 
įregistravimu. Vėliau jūrų skautų valčiai vadovavo 
Stepas Makarevičius, o skaučių Birutės draugovei 
Elena Truškauskaitė (taip pat iš to paties “Žalgirio” 
tunto Wuerzburge), kuri jau 1949 metais susirūpino 
skautiškąją veikla Los Angelėje.

1952 metų vasarą įvyko pirmoji bendra 
skaučių ir skautų stovykla toje pačioje “Lake 
Arrowhead’o” šiaurės pakrantėje, kaip ir prieš metus, 
kada buvo nutarta Los Angelėje atkurti skautiją. Tų 
pačių metų žiemą, prieš pat Kalėdas draugininkas 
Paulius Jasiukonis buvo pašauktas į JAV karinę 
tarnybą, į kurią išvyko 1953 metų sausio 13 dieną.

Skaučių pirmieji žingsniai Los Angelės mieste

Si. Elė Truškauskaitė-Bandžiulienė

1949 metų vasaros pradžioje, vyr. si. Irena 
Truškauskaitė (Regienė) gavo iš Seserijos (Chicago) vi', 
s. Onutės Zailskienės įsakymą steigti Los Angeles 
skautes. Jos pagelbininkė skiriama si. Elė 
Truškauskaitė (Bandžiulienė).

Tuoj pradėjome organizuoti skaučiukes. Šiuo metu 
jų buvo labai nedaug ir įvairaus amžiaus. Pradedant 
paukštytėm ir baigiant 14-15 metų mergaitėm. Jų 
tarpe-Violeta Mitkutė (Gedgaudienė). Ėmėm rūpintis 
ir uniformomis. Jos buvo sunkiai įgyjamos, tai, kai 
kam asmeniškai pagelbėdavom.

Netrukus susidarė smagus skaučiukių vienetas. 
Prasidėjo sueigos, iškylos, draugiški skautiški 
pasikalbėjimai, dažniausiai, po 

šeštadieninės mokyklos pamokų. Tuo pat laiku 
organizavosi ir berniukai skautai. Jų vadovais buvo 
Stepas Makarevičius ir Rimtautas Dabšys. Skaučių ir 
skautų sueigos dažnai būdavo bendros. Didėjant 
skaučių vienetui, talkon buvo pakviestos psl.Jina 
Pamataitytė ir Ina Bertulytė.

1951 metais buvo gautas iš Seserijos ir Brolijos 
vadijų pritarimas steigti atskiras Vietininkijas. 
Skaučių vietininke paskirta vyr. si. Irena 
Truškauskaitė (Regienė), o skautų Vladas Pažiūra. 
1952 m. kovo mėm. “Birutės” vietininkei vyr si. Irenai 
Truškauskaitei (Regienei) išvykus į Chicagą, jos vietoj 
paskirta si. Danguolė Pulkauninkaitė (Bartkuvienė),”

Ištrauka iš “Palangos tunto leidinėlio “Sese Skaute”
1974 m.

Sesė Laima Steikūnaitė

JAV-bėse yra daug etninių grupių. Pvz., mano 
mokykloje, Hollywood High School, priskaitoma apie 
50 skirtingų tautybių. Aš esu viena iš tų 50, 
vienintelė, kuri atstovauja mūsų kraštą, Lietuvą.

Mano mokykla buvo išrinkta iš visų Los Angeles 
mokyklų priimti Simą Kudirką, apie kurį studentai 
sužinojo pamatę filmą “The Defection of Simas 
Kudirka”. Sausio mėn. 25 d. mokyklos auditorija buvo 
perpildymą ~ tyla. Ją pertraukė mokyklos direktorius, 
pristatydamas Simą Kudirką. Man buvo suteikta 
privilegija sėdėti pirmoje eilėje su direktoriumi. 
Pagaliau ant scenos 

pasišokėdamas užlipo Simas Kudirka. Sunku aprašyti 
visų entuziazmą ir plojimus... Taip buvau sujaudinta, 
kad verkiau...

Mane labai paveikė matant, kaip visi iš karto 
pamilo Simą Kudirką... Aš, prisiartinus prie jo, 
pasakiau - “Aš esu lietuvaitė.” Jis griebė mane į glėbį, 
bučiavo ir verkė... mes abu verkėm... To popiečio 
niekada nepamiršiu. Tada tik supratau, ką reiškia 
didžiuotis savo kilme ir tuo džiaugsmu pasidalinti su 
tiek daug žmonių. Pajutau malonią šilumą širdyje, kai 
mano lūpos tarė - “Aš esu lietuvaitė.”
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Mano pirmoji stovykla
Iš 1979 metų stovyklos laikraštėlio “Vilniaus varpelis”

Ošia didžios miško pušys, kvapas jų mane svaigina,
O baseine buvęs mušis kažkaip migdo ir ramina.
Užsidarė man blakstienos, miego laumė atkeliavo.
Tolimo šio miško dienos staiga tikrą, vaizdą gavo.

Pasikėlė mažas rūkas, pučiamas švelnaus vėjelio
Ir matau barzdotą vyrą su asilu ant kalnelio.
“Wilbur mano vardas,” tarė ir man davė šaltą ranką
“Kaip tau einas?” pakartojo: “Ar matai, jau rūkas slenka?”

“Aš maniau, kad tu jau miręs?” jo paklausti aš norėjau 
“Tavo kapas?” ir sustojau, asilas man pamirksėjo.
“Ar matai tu mano prūdą? Vargo kiek aš čia įdėjau.”
Ir kažkaip aš pats sujudęs atsistoti jam padėjau.

Ištiesė jis savo ranką, aš paspausti ją norėjau.
“Tai sudievu.” Jis man tarė ir kažkur eiti pradėjo.
Prasivėrė Wilbur kapas, į jį lipti jis pradėjo, 
Salta ranka pamojavo ir sugrįžti pažadėjo....

Skautas Vincas Burokas

Paskutinis laužas
Paskutinis laužas. Paskutinė mano jaunesnių 

skaučių stovykla. Kitais metais jau stovyklausiu su 
geltonšlipsėm, gal net ir geltoną kaklaraištį gausiu! 
Prisimenu ir, rodos, girdžiu sesės Giedrės balsą: 
“Sesės, greitai pasiruoškite vėliavos pakėlimui!" Taip 
prasidėjo mūsų 1978 metų stovykla.

Stovyklavo 17 paukštyčių ir 23 vilkiukai. 
Stovyklai “Nemunėlis” vadovavo ps. Algis Šėkas. Mūsų 
vadovės buvo vyr. sk. Giedrė Petraitienė, D. 
Jusionienė, L. Reivydaitė, M. Stočkutė, R. Vilkaitė ir I. 
Bužėnaitė. Vilkiukų vadovai buvo ps. G. Radvenis, ps. 
V. Koklys, V. Dabšys ir A. Leškys. Labai skaniai 
maitino sesės I. Petokienė ir K. Petrušienė. Žaizdas 
gydė ps. L. Jarašiūnienė. Pinigus tvarkė R. Mulokienė.

Gražiai susitvarkiusios savo palapines ir 
rajoną, pradėjome stovyklos programą.

Rytą, švilpukui sušvilpus, bėgom mankštos daryti, 
kurią man teko pravesti. Po pusryčių ii- inspekcijos 
mokėmės dainų ir įvairių rankdarbių. Padarėm labai 
gražų albumą ir Lietuvos žemėlapį medyje. Kiekvieną 
dieną važiavome maudytis į amerikiečių skautų 
baseiną. Po to sekė pietūs, poilsis ir užsiėmimai. Po 
vakarienės būdavo vėliavų nuleidimas ir laužas. Tai 
mano mėgiamiausia dienos dalis. Kiek daug gražių 
pasirodymu sukūrėm ir dainų dainavom!

Stovykloje vyko daug konkursų. Skilčių 
konkursą laimėjo mūsų skiltis, surinkusi daugiausia 
taškų. Tai Živilė — kuri rami, tvarkinga ir draugiška. 
Saulė — gabi, visados skuba. Gailė — draugiška, plona. 
Birutė - rimta, maloni.

Iki pasimatimo kitais metais!

Sk. Kand. Audrė Koklytė

PALANGOS tuntas, 1978 m.
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STOVYKLŲ PRISIMINIMAI.

“Puntuko” Stovykla -1974 metai.

Prieš ketvertą metų, atsikrausčius iš Chicagos 
lygumu i kalnuotą Los Angeles apylinkę, stovykla 
aukštuose San Bernardino kalnuose (7,000 pėdu 
aukštuma) buvo labai įspūdinga. Nakties metu - 
žvaigždės danguje, rodos, pasiekiamos ranka, mėnulis 
šviečia virš galvos, galima knygą skaityti.

Suruošiamas vyr. skaučių įžodis paryčiais, stovykla 
dar miega. Ugnies degti negalima, labai sausa 
kalnuose. Dirbtiną laužą sukrauname lempučių 
pagelba ir gražiomis dainomis bei skautiška priesaika 
aprišome pusę tuzino sesių' mėlynais kaklaraiščiais. 
Saulei kylant pro pušų viršūnes, grįžtame stovyklon 
dainuodamos ir prikeliame visus - pasirodyti, kad 
turime naujų, drąsių sesių būrį. Seimininkė žinojo apie 
mūsų šventę - paruošė ypač skanius pusryčius, o 
broliai vyčiai kėlė seses į viršų!

s. Danutė Balčienė

Nepaprastai įdomu kitokioje gamtoje sutikti 
įvairius gyvius, panašius į driežą - jie rijo mūsų 
muilus lauko prausyklose, lipo į medį pamatę skautą. 
Rytais nereikėjo švilpuko keltis, kukabūros rėkdavo 
saulei pakilus. Kengūros taip pat nebaikščios, šokinėjo 
prie stovyklos. Skautai vyčiai labai garbingai saugojo 
visus stovyklautojus, net džypų pagalba važinėjo 5 
mylias aplink stovyklavietę.

Vežė mus pamatyti pingvinus, grįžtančius iš 
vandenyno, kasdien tą pačią valandą prie savo mažųjų 
ir tie, atpažinę savo tėvus, laukė atvėrę snapelius 
šviežiai žuvytei, išnešiotai tėvų pakaklėje. Kai kas 
matė ir gyvačių, bet nei vieno neįkando.

Mūsų gražiabalsės sesės buvo pakviestos į radijo 
stotį išdainuoti skautiškas daineles. Veik visa 
Australija žinojo apie lietuvių skautų stovyklą. Po 10 
dienų grįžome tiesiai į Melbourne areodromą ir ~ į 
lėktuvą, atgal į Amerikos ir Kanados miestus. Si 
stovykla labai įdomi ir liks mano atmintyje amžinai.

s. Danutė Balčienė

Vykstam į Vl-tają Tautinę stovyklą 
Australijoje.

1977 metais perėmiau “Palangos” tunto 
tuntininkės pareigas. Prieš akis didelis darbas - 
paruošti seses į Australijoje vyksiančią Tautinę 
stovyklą. Užsiregistruoja 10 sesių ir 5 broliai. Ateina iš 
LSS Seserijos nurodymai, ką mums reikės ten 
parodyti.

Jau ir stovykla artėjo, gruodžio 1977 m. Kelionė 
ilga, 15 valandų per Ramųjį Vandenyną. Sidnėjuje 
pasitinka didelis būrys lietuvių skautų. Veža į 
Lietuvių Namus ir ten išskirsto pas šeimas, kurios 
sutiko mus globoti iki Tautinės stovyklos pradžios. Jie 
mus veža, rodo savo apylinkes, Operos rūmus, 
eukaliptų miškus, nepaprastai gražų paplūdimį. 
Sesėms ir broliams atvykus iš šaltų Amerikos miestų 
tai buvo lyg stebuklas: saulė, smėlis, jūra. Nuostabiai 
šiltai, skautiškai sutinkame 1978-tuosius metus 
Melbourne, Lietuvių Namuose.

Ankstų rytą globėjai veža svečius skautus į aukštų 
kalnų eukaliptų miške paruoštą didžiulę australų 
skautų stovyklavietę. Sutinka mus draugiškas, bet 
griežtas Tautinės stovyklos komitetas, išskirsto pagal 
amžių į pastovykles. Kai kurie iš mūsų gauname 
pareigas vadovauti, dirbti prie stovyklos laikraštėlio, 
paruošti laužų programas, mokinti rankdarbius, 
padėti' įvairiuose stovyklos darbuose. Nebuvome 
prašomi prie virtuvės darbo, tai atliko lietuvių- 
australų skautų tėvai.

DYKUMOS VAIZDAS
Iš 1999 m. “Draugystės” stovyklos laikraštėlio

Mane pažadino aštrus veriantis švilpuko garsas ir 
garsus balsas, komanduojantis man ir visom skautėm 
ir skautam keltis dėl ryto iškylos į Dykumos Vaizdą. 
Kai aš pabudau tamsoje, aš pradėjau ieškoti palapinės 
durų. Suklupus ant miegančios sesės, aš vos 
nepargriuvau, bet pagaliau radau palapinės duris ir 
išlindau į lauką. “Man patinka šitie rytai”, aš 
pašnibždėjau sau, įkvėpdama šaltą ryto orą. Dar buvo 
tamsu Big Bear, tai aš sugrįžau atgal į savo seną 
palapinę.

Tamsa tuoj išnyko, kai aš suradau savo žibintuvėlį. 
Tada susiradau šiltus rūbus ir kuprinę. Atsikėlė ir 
mano draugės, ir mes visos apsirengusios šiltais 
rūbais, nuskubėjome į virtuvę pasiimti pusryčius 
kelionei. Melonai, baronkos ir džiovinti vaisiai su 
riešutais nebuvo prabangūs pusryčiai, bet buvo labai 
sveiki ir sotūs.

Kai mes pradėjome mūsų kelionę dulkėtu keliu, 
mes matėme daugybę nuostabių dalykų. Pušų kvapas 
priminė bonką chemikalų kuriuos mamytė laiko 
virtuvėj po kriaukle. Stirnos slėpėsi krūmuose. Tik tos, 
kurios buvo laimingos, spėjo jas pamatyti. Mes buvome 
visos dulkėtos ir, kai pasidarė karščiau, mes 
nusivilkom dalį rūbų. Dar buvo pakankamai tamsu, 
bet žvaigždžių nesimatė. Saulė tuoj turėjo pakilti, tai 
mes neturėjom laiko sustoti. Mūsų tikslas buvo 
pamatyti saulėtekį virš dykumos vaizdo.
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Kad pasiekti dykumos vaizdą, reikėjo lipti per 
didelius akmenis. Kai mes pradėjome lipti ant jų, 
keletai sesių buvo sunku, bet laimė, niekas 
neužsigavo. Kai mes užkopėm ant paskutinio akmens, 
po mūsų kojomis atsivėrė nuostabus Dykumos 
Vaizdas. Tada mes girdėjome ką nors šaukiant. Priėję 
arčiau, pamatėme žmogų, kurisšaukė ir klykė ant kitų 
skautų, kad jie jį pabudino. Žmogus šaukė, kad jis 
daktaras ir kad žmonės jį pabudino. Kai keistuolis 
išvažiavo, aš su kitais skautais užlipome ant pačio 
didžiausio akmens. Buvo daug mažesnių akmenų, bet 
nuo šito didžiausio akmens buvo galima viską 
puikiausiai matyti. Mes išsiėmėme savo pusryčius ir 
pradėjome valgyti. Tas didžiausias išsikišęs akmuo, 
ant kurio mes sėdėjome, buvo dalis uolos. Nuo jo mes 
viską

galėjome matyti: tankų mišką, kalnus ir krūmus po 
mūsų kojomis. Ant akmens augo samanos, ir jos irgi 
atrodė kaip miškas. Saulė pagaliau pabudo ir pradėjo 
šypsotis mums. įspūdingi mėlyni atspalviai pasikeitė į 
nuostabias violetines spalvas. Mes visi sėdėjom 
susiglaudę kartu, žiūrėdami į šį stebuklingą įvykį, kai 
geltonos, oranžinės ir raudonos spalvos atsirado prieš 
mūsų akis. Mes visi sėdėjom be žado ir žiūrėjom 
nustėrę. Tankus miškas buvo dar tamsus ir virš jo 
silueto danguje keitėsi visokios nuostabios spalvos. 
Atrodė, kad atgijo Motina Gamta. Tai buvo gražiausias 
įvykis mano gyvenime. Jis išliks mano ir kitų skautų 
atmintyje amžinai.

prit. sk. Daina Mattytė

1955 metų vasarą

Susitikimas su Lady Baden-Powell

Iš kairės Lady Baden Powell, Laima Stančikaitė, Danguolė Pulkauninkaitė- 
Bartkuvienė, Violeta Mitkutė-Gedgaudienė, Vida Mikuckaitė ir Daiva Tamulaitytė
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Draugas, 1985 m. spalio 2 d.

VEIKLIOS CALIFORNIJOS “LAUMĖS”

Šių metų Los Angeles skautų stovykla vyko liepos 
27 d. iki rugpjūčio 11d. Suvažiavo visos vyr. skautės 
kandidatės, kurios, pradėdamos kandidatavimą, 
pasivadino “Laumių” būreliu. Šiais metais buvo 
vienuolika vyr. skaučių kandidačių — devynios iš 
“Laumių” būrelio ir dvi iš “Žuvėdrų” būrelio iš San 
Francisco. Visos kandidatės atvyko ir entuziastingai 
kibo i darbą. Pirmą savaitę buvo labai daug darbo - 
kasėm duobes, statėm vartus ir mokėme jaunesnes 
seses taisyklingai rišti pijonerijos mazgus. “Laumės” 
padėjo pastovyklės viršininkei vadovauti - pravesdavo 
mankštą, laužus ir įvairius užsiėmimus bei iškylas. 
Visos “Laumės” smarkiai dirbo įruošdamos “Laumių” 
kampelį — didelę duobę su suolais, laiptais ir pavėsiu.

Kampelis buvo gražiai papuoštas skaučių įstatais 
ir vyresniųjų skaučių malda.

Vidurini savaitgalį visos kandidatės davė vyresnės 
skautės įžodį, ir sekantį rytą labai džiaugsmingai 
anksti prikėlė visą stovyklą. Naujos vyresnės skautės 
visą dieną dėvėjo melsvų gėlių vainikus bei uniformas, 
ir visos labai laimingos, kad užtarnavo mėlyną 
kaklaraištį.

Antrą savaitę “Laumės” tapo tikros vadovės! 
Atrodo, kad visoms patiko vadovauti ir draugauti su 
visomis sesėmis. Labai greitai ir smagiai praėjo dvi 
savaitės mūsų stovykloje Rambyne. Naujos vyresnės 
skautės yra: Lina Baipšytė, Audra Dabšytė, Audrė 
Koklytė, Rima Navickaitė, Gailė Radvenytė, Aida 
Shukštaitė, Audra Tonkūnaitė, Daiva Venckutė, 
Rymantė Vizgirdaitė, o iš San Francisco - Brigita 
Novickytė ir Daina Janutaitė. Didelis dėkui 
skautininkei Daliai Sodeikienei ir paskautininkei 
Indrei Leškytei, kad visas kandidates taip gerai 
paruošė įžodžiui.

vyr. sk. vyr. si.
Rima Navickaitė

Draugas, 1991 m. birželio 8 d.

LOS ANGELES PAŽIBOS

Los Angeles mieste yra garsusis Hollywoodas, kur 
žvaigždės kyla ir leidžiasi. Šiuo metu tos tikrosios 
žvaigždės "Palangos” tunte yra kandidatės į vyrenes 
skautes, vadovaujamos ps. Gailės Radvenytės. 
Kandidačių veiklaus darbo metų kulminacinė sueiga 
įvyko šeštadienį, birželio aštuntą dieną. Šioje sueigoje 
buvo skaitomos ir diskutuojamos kiekvienos skautės 
pasirinktos temos. Tai svarbi pasiruošimo dalis prieš 
duodant vyresnės skautės įžodį.

Los Angeles “Palangos” tunto skautės 
kandidatės ir vadovės. Iš k.- Ramiojo 
vandenyno rajono vadeivė s. f i L Danutė 
Giedraitienė, vyr. skautės kandidatės - Nida 
Paplauskaitė, Rima Mulokaitė, Lidija 
Tompauskaitė, Laima Zemaitaitytė, būrelio 
vadovė ps. Gailė Radvenytė, Viltis Janutaitė, 
Vanesa Kašelionytė, Tara Barauskaitė ir 
tuntininkė s. Gražina Tompauskienė.

Vadovė Gailė supažindino kandidates su 
susirinkusiomis vyr. skautėmis ir vadovėmis. Sueigoje 
dalyvavo ir Ramiojo vandenyno rajono vadeivė s. fil. 
Danutė Giedraitienė bei tuntininkė s. Gražina 
Tompauskienė. Jaunoji vadovė apgailestavo, kad 
baigiasi kandidatavimo laikotarpis, kuriuo metu visos 
tiek daug dirbo ir taip gražiai tarpusavy susigyveno. 
Sueigoje nuo pat pradžių jautėsi ypatinga šiluma, tai 
yra nuopelnas ps. Gailės Radvenytės, kuri šiam būriui 
mergaičių vadovavo, ne tik paskutiniais metais, bet 
vedė jas nuo “geltonšlipsių" per prityrusias skautes. 
Tai didelis pasišventimas jaunos vadovės, bet, tuo 
pačiu, ir nepaprastas džiaugsmas vyresnėms sesėms, 
nes čia jaučiasi skautiškos amžinos ugnelės stiprumas 
ir tęstinumas.

Temas skaitė kandidatės Tara Barauskaitė 
“Skautija ir gyvenimas", Viltis Janutaitė “Dabartinė 
skautė turi būti gamtos draugė”, Vanesa Kašelionytė 
“Religijos svarba”, Rima Mulokaitė “Mano skautų 
stovyklų prisiminimai”, Nida Paplauskaitė “Tėvynės 
ateities gerovei”, Lidija Tompauskaitė “Vyresniųjų 
skaučių pažadas” ir Laima Žemaitaitytė “Skautijos 
keliu”. Pasirinktos temos buvo gilios ir nuoširdžios, 
išlaikančios susirinkusių įtemtą dėmesį per daugiau 
negu kelias valandas, ir keliančios gerus klausimus bei 
aktualias diskusijas. Tai buvo ypatinga sueiga, kupina 
šilimos, gražių minčių, juoko ir net ašarų. Sėkmės ir 
ištvermės puikiai vadovei ir žavingoms kandidatėms.

vyr. sk. vyr.sl.
Tara Barauskaitė
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PALANGOS TUNTO ISTORIJOS APŽVALGA

Šiais 2001 metais švenčiant 50-ties metų 
skautavimo sukaktį Los Angeles mieste, reikia 
pabrėžti, kad pirmoje organizacinėje sueigoje 1951 m. 
lapkričio 1 dieną dalyvavo 20 sesių skaučių, jau pora 
metų skautavusių šalia brolių skautų. Sesių tarpe 
buvo ir patyrusių jaunų vadovių, pareigas ėjusių 
lietuvių karo pabėgėlių stovyklose, Vokietijoj. Ten 
atkurta lietuviškoji skautija veikė pagal Tėvynėje 
išbandytus metodus bei skautybės principus, iki 
visiems persikeliant į užjūrius. Taigi, toks skautavimo 
būdas ir Los Angeles buvo tęsiamas toliau. Naujojo 
skaučių vieneto steigėja ir pirmoji vadovė 1951 metais 
buvo vsl. Irena Truškauskaitė/Regienė/. Tojau susidarė 
skaučių Birutės draugovė, pirmoji draugininke si. 
Elena Truškauskaitė/Bandžiulieną/. Sekančiais metais 
skautai ir skautės dėl sklandesnės veiklos buvo 
susijungę į mišrų Žalgirio tuntą. Birutės draugovėje 
paukštytės sudarė vieną skiltį, skautės - antrą ir vyr. 
skautės - trečią. Veikla vystėsi gražiai; netrukus buvo 
įsigyta draugovės vėliava/1952 m/. Po darbščių 
augimo metų 1953 m. sesės skautės iš mišraus 
Žalgirio tunto išstojo, sudarydamos savo vietininkiją. 
Sesės skautės augo skaičiumi ir skautišku prityrimu. 
1954 metų vasarą pasiryžo stovyklauti atskirai nuo 
brolių. Ši pasisekusi stovykla vyko 10 dienų Doheney 
parke ant Ramiojo Vandenyno kranto. Stovyklą 
aplankė daugelis vietinių žymių svečių. Apsilankė ir 
broliai skautai. Vėliau visos sesių stovyklos vykdavo 
kartu su broliais, šalia vieni kilų atskirose 
pašto vyklėse.

Skaučių vietininkiją sparčiai augo, skleidėsi kaip 
pražystantis gražus žiedas, ir 1957 metų rudenį jai 
buvo leista tapti tuntu, pasivadinusiu Palanga. 
Pirmoji tuntininkė buvo vsl. Sigutė 
DobkevičiulųAbelkienė/. Tunte veikė skaučių Birutės 
draugovė, paukštyčių - Lakštingalų draugovė ir vyr. 
skaučių — Raganų skiltis, kuri už poros metų sudarė 
vyr. skaučių Šatrijos Raganos draugovę. Paukštyčių 
gretoms augant 1963 m. sudaroma antra Kregždžių 
draugovė, kuri tebegyvuoja iki dabar. Lakštingalų 
draugovė nustojo veikusi 1967 metais. Palangos 
tuntas savo vėliavą įsigijo 1965 m. ir Kregždžių 
draugovė 1967 m. Nuo pat pradžios sesių skaučių 
sueigos vyksta Šv. Kazimiero parapijos patalpose, 
kuriomis naudotis leido mūsų skautiškojo jaunimo 
nuoširdus globėjas klebonas prel. Jonas Kučingis. 
Prelatui išėjus į pensiją, nemažesniu nuoširdumu 
leidžia patalpomis naudotis ir dabartinis klebonas 
prel. dr. Algirdas Olšauskas.

Toliau nuo lietuvių parapijos gyvenančioms 
paukštytėms buvo steigiami būreliai. Orange County 
apylinkėje gyvavo Apelsinų būrelis /1964 - 1967/, 
Santa Monica vietovėje - Mirgės būrelis /1965/. San 
Francisco lietuvaitės skautės gyvavo 1968 - 1969 ir 
vėliau 1984 - 1990. Šios sesės atskrisdavo stovyklauti 

su Palangos tunto sesėmis jau mūsų rajono nuosavoje 
stovyklavietėje Rambynas.

Prie Palangos tunto buvo užregistruoti du jūros 
skaučių vienetai: valtis Baltija gyvavo 1961 - 1963 ir 
valtis Undinė - 1972 - 1977. Jūros skautės 
stovyklaudavo su jūros skautais Catalina saloje, ir 
jūrinius užsiėmimus atlikdavo instruktuojant 
broliams.

Birutės draugovės skautės, augdamos skaičiumi ir 
prityrimu, nebetilpo Birutės draugovėje /jų buvo 44 /, 
Todėl buvo nutarta draugovę skelti pusiau ir sudaryti 
dar vieną Jūratės draugovę /1972A l ją pateko skautės 
amžiumi jaunesnės ir prityrimo mažesnio. Kai 1975 
metais LSS-je buvo įsteigtas naujas prityrusių skautų 
ir skaučių skyrius su nauju kaklaraiščiu, prityrusios 
Birutės draugovės sesės tuoj užsirišo pirmuosius 
vyšninės spalvos kaklaraiščius. Taip Birutės 
draugovė tapo prityrusių skaučių draugovė, į kurią 
pereina skautės, suėjusios 14 metų ir pasiekusios 
skaučių I-mą patyrimo laipsnį. 1984 metais atsiranda 
mišrus priešmokyklinio amžiaus vaikų būrelis, 
kuriame mergaitės pavadinamos Liepsnelių vardu. 
Mūsų Liepsnelės jau du kartus stovyklavo šeimų 
pastovyklėje ir dalyvavo rikiuotėje. 1986 metais 
steigiama nauja Nijolės Sadūnaitės draugovė, kuri 
apjungia į paskautininkių laipsnį perėjusias skautes.

1971 metais buvo švenčiama rajono 20-ties metų 
skautavimo sukaktis. Tunto sesės skautės suruošė 
įspūdingą Susimąstymo dienos sueigą parapijos 
didžiojoje salėje. Birutės draugovėje buvo pravestos 
individualios ir tarpskiltinės varžybos. Laimėtojos 
buvo apdovanotos rudens iškilmingos rajono sueigos 
metu. Stirnų skiltis laimėjo iškylą į Disney-Land. 
Mecenatas p. G. Kazlauskas. Palangos tuntas išleido 
specialų Skautų Aido numerį savo veiklai pavaizduoti. 
Leidinį redagavo s. Nijolė Grinienė, daugumą 
medžiagos surinko ir chronologiją sudarė ps. Lionė 
Vilimienė. Ten buvo rašoma, kad “Nežiūrint ryškiai 
pabrėžto sesių noro būti nepriklausomomis, Los 
Angeles skautėms niekad nestigo artimų ir seseriškų 
ryšių su broliais.”

Be šio vienkartinio leidinio buvo leidžiamas 
neperiodinis leidinėlis Sese, Skaute, kuriame tilpo 
tunto kalendorius, stovyklautojų įspūdžiai, iškylų 
aprašymai, piešiniai, eilėraščiai ir pan. Pirmasis 
pasirodė 1965 metais. Iki 1980-tųjų metų buvo išleista 
14 laidų.

Sesės skautės, susibūriusios į keturias draugoves, 
visada vedamos atsidavusių vadovių, sueigų metu 
rimtai užsiimdavo skautamoksliu. Išmokti teoretiški 
dalykai buvo pritaikomi praktiškai stovyklose arba 
iškylose. Buvo daromos ir pramoginės iškylos, kada 
sesės važiuodavo slidinėti, čiuožti ar pajodinėti
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arkliais. Sesės skautės išsiruošdavo ir dviejų, dienų 
iškylai su nakvyne. Su palapinėmis ir lauko virtuve 
patraukdavo į kalnus arba prie jūros kranto. Dabar 
jau kuris laikas prisideda ir tėveliai - tai tuntuose 
išaugęs buvęs jaunimas, nebijantis miegmaišių ir 
virimo lauke. Smagu pažymėti, kad šalia jaunų 
vadovių, nuoširdžiai darbuojasi ir skautiški tėveliai bei 
mamytės. Ypač daug padeda stovyklose. Iš jų 
atsiranda gerų instruktorių sveikatos bei higienos 
reikalams; kaip saugiai irstytis ežere, kaip skaityti 
žvaigždes danguje, kuris mūsų stovyklavietėje vasaros 
metu stebuklingai giedras. Tėveliai padeda pastatyti 
palapines bei jas vėliau nugriauti, mamytės padeda 
virtuvėje, prie rankdarbių, prie pramoginių 
užsiėmimų, ir t.t.

1964 metais buvo suruoštos pirmosios skautiškos 
šeimos Kūčios; vėliau tas gražus paprotys buvo 
pakartotas 1970 ir ’71 metais. Prie paruoštų stalų 
kūčiavo net iki 200 asmenų parapijos didžiojoje salėje.

Pradedant 1969 metais Birutės draugovės skautės 
eilę metų prieš Kalėdas lankydavo sergančius savo 
tautiečius senelius. Nunešdavo savo darbo dovanėles ir 
pagiedodavo kalėdines giesmes,

Visos tunto vadovės nuoširdžiai dirba, kaip tos 
bitelės aviliui, didžiajam tikslui - Skautybei. Sesių 
pareigingumas ir pasišventimas jaunesniųjų 
skautiškam ugdymui ėjo iš kartos i kartą per visą 50- 
ties metų laikotarpį. Tačiau kai kurioms iš jų tenka 
ypatinga vieta tunte už jų išskirtiną veiklų. Tegul 
būna leista paminėti sekančias seses.

Tunto seses mylėjo ir daug seseriškos įtakos turėjo 
a.u. vs Valė Barmienė. Sesė Valė 1921 metais 
Šiauliuose buvo viena iš pirmųjų skaučių vadovių. Visa 
pilna skautiško entuziasmo ir pasišventimo 
lietuviškosios skautybės gerovei, ilgus metus buvo 
sesėms reikšminga patarėja ir globėja.

v.s. Vladas Pažiūra ir v.s. Valė Barmienė.

Kita šviesi asmenybė gyveno mūsų skautiškoje 
padangėje, tai tuntininkė, Tarybos ir Pirmijos narė 
a.a. vs Elena Gimbutienė. Sesė Elena artimai 

bendravo su tunto sesėmis, be paliovos 
skatindamasesių darbštumą ir pasitikėjimą Dievu. Abi 
minėtos seses, dar gyvendamos Bostone, buvo Kaziuko 
mugių pradininkės 1961 metais.

s. Lionė Vilimienė 1989 metais

Nepailstanti sesė s. Lionė Vilimienė be įvairių 
vadovavimo pareigų ėjimo, ištisą tunto gyvavimo 
laikotarpį nenutrūkstama gerų darbų grandine, 
gaivino sesių meilę savąja! kultūrai ir tautos menui. Ji 
nuo pat įsikūrimo pradžios mokė seses įvairią 
tautodailę, suruošdama jų darbų parodėles; rašė 
patriotinius tekstus skaučių radijo valandėlėms ii’joms 
vadovavo; tuntui ruošiant keletą kartų gintaro parodas 
/1970 - ’73 - ‘77/ sesė Lionė buvo svarbiausioji 
iniciatorė ir eksponatų surinkėja. Tunte 1971 metais 
pradėjus ruošti mergvakarius ištekančioms tunto 
jaunamartėms, sesė Lionė programas ištobulino ir jas 
pravesdavo.

v.s.Alfa Pažiūrienė.

Kita nepailstanti sesė vs Alfa Pažiūrienė, 1985 
metais subūrusi skaučių mamytes į Pušelių būrelį,
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irgi rūpinosi mūsų tautodailės ir tradicijų tęstinumu 
tunte. Sesės Alfos pastangomis buvo išleista šešios 
laidos Savosios Tradicijos. 1964 metais einant 
tuntininkės pareigas sesė Alfa suruošė pirmąsias 
Kūčias. 1985 metų rajono iškilmingos sueigos metu 
sesės Alfos iniciatyva buvo paminėta Seserijos 50 metų 
savarankiškos veiklos sukaktis, ir 1995 metais — buvo 
paminėta 60 metų veiklos sukaktis. Lietuvoje “1935 m. 
kovo 9 d. švietimo ministeris patvirtino LSS statutą, 
kurio nuostatais LSS buvo perskirta į Skautų Broliją 
ir Skaučių Seseriją.” /Lietuviškoji Skautija 1975 
m/.Sueigoje dalyvavo septynios sesės, skautavusios 
Seserijos gyvavimo metais Lietuvoje: Marija Butkienė, 
Irena Bužėnienė, Marija Lipienė, Nelė Mockuvienė, 
Lionė Vilimienė, Irena Vilkienė ir Vanda Zelenienė.

Kai Skautybės kelyje vadovių jaunatviškas 
entuziasmas pavargsta, veikla sulėtėja, visada iškyla 
nauja atsinaujinimo pajėga, atsakanti į laiko 
reikalavimus, bei sesių auklėjimosi poreikius.

Sesė tuntininkė s. Irena Vilkienė sega 
atžymėjimo kaspiną psl. Rasai Matulaitytei, 
skautamokslio varžybų laimėtojai 1971 m. Iš 
k. Laura Žaliūnaitė, Rasa Zelenytė Rasa 
Matulaitytė ir Irena Vilkienė.

Atsikėlusi su šeima iš Čikagos 1968 m. sesė s. 
Irena Vilkienė, patyrusi vadovė, sustiprino tunte 
lietuviškosios skautybės tradicijas, bei sudrausmino 
patį skautavimą. Tuntininkės pareigose sesė Irena 
ėmėsi iniciatyvos pravesti plačios apimties skiltininkių 
kursus 1980 m. Kursai vyko kelias dienas kalnuose 
sesės Nefienės rezidencijoje. Buvo pakviesti ir broliai.

Sesė s. Dalia Sodeikienė 1980 m. matė reikalą 
sustiprinti vyr. skaučių kandidačių pasiruošimo 
programas. Į talkų kvietė vietovėje gyvenančius 
reikalingų dalykų žinovus pašnekesiams. Sesė Dalia 
ilgą laiką pati tokiems pasiruošimams vadovavo; 
vėliau tapo jų globėja, kai priaugino pajėgių vadovių 
tokiam darbui.

v.s. f U. Danutė Giedraitienė, v.s. fil. Zita 
Rahbar ir v.s. Vanda Zelenienė.

Sesė s. Zita Rahbar taip pat turėjo didelės įtakos 
dar vienam tunto veiklos sustiprinimui, pradedant 
1995 metais. Nors sesė Zita ėjo rajono vadės pareigas, 
bet jos dažnai šaukiami posėdžiai, reikalavimas juose 
dalyvauti su įsipareigojimu - pagyvino vadovių 
nuotaiką, atsirado daugiau išradingų programų, 
atsinaujino pasiryžimas siekti tikrosios skautybės 
įgyvendinimo. Sesės Zitos pastangomis tunte buvo 
įvestas tarpusavis vadovių susižinojimas internet’u.

Tunto sesės skautės, turėdamos seseriškus ryšius 
su kitomis vietovėmis, pasikviečia viešnias iš jų ir pas 
save. 1976 m. mūsų rajono Sidabrinės Sukakties 
stovykloje skaučių pastovyklei Paukščių Takas 
vadovauti buvo pakviesta Čikagos vadovė vs Alė 
Namikienė. Sekančiais 1977 m. Milžinų Paunksnė 
pastovyklei vadovauti buvo pakviesta iš Klivelando vs 
Birutė Juodikienė. 1982 m. programų vedėjos 
pareigoms buvo pakviesta iš Čikagos vsl G. Remeikytė.

Malonu prisiminti Seserijos Vyriausiųjų 
Skautininkių apsilankymus ir jų seseriškus pokalbius 
su vadovėmis pasitarimuose bei tunto sueigose. Mus 
lankė VS vs Ona Zailskienė 1954 m.; VS pavaduotoja 
vs Kunigunda Kodatienė 1962 m. ; VS vs Malvina 
Jonikienė 1967 m. ; VS vs Lilė Milukienė 1972 m. ; VS 
vs Irena Kerelienė 1976 m. ; VS vs fil. Danutė 
Eidukienė 1983 m.: VS vsj Stefa Gedgaudienė 1987 m. 
; VS vs Birutė Banaitienė 1991 m. ; VS vs Rita 
Penčylienė 1998 m

Pabaigai reikia pasidžiaugti, kad ir toli Vakaruose 
prie Ramiojo Vandenyno gyvendamos Palangos tunto 
sesės visada vyksta į tolimas Tautines bei Jubiliejines 
stovyklas, dalyvauja Seserijos suvažiavimuose, mokosi 
laužavedžių kursuose, vadovių Gintaro mokykloje, 
Gilwell’io kursuose. Lietuvoje atsikūrus skautijai, 
mūsų sesės nuvažiuoja ir į Tėvynę pastovyklauti ir 
pabendrauti su Lietuvos skautėmis, užmevzdamos 
seserišką draugystę. Mūsų sesės dažnai važiuoja 
stovyklauti ir į kitų vietovių stovyklas Išeivijoje, kur 
ne kartą buvo kviečiamos vadovavimo pareigoms.
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Mūsų tylos minutė priklauso į Amžinybę 
iškeliavusioms sesėms: Nijolei Žygienei, Nijolei 
Basiulienei, Jonei Varnienei, Birutei Juodikienei, 
Nelei Mockuvienei, Aldonai Adomėnienei, Elenai 
Gimbutienei ir Valei Barmienei.

Panaudota literatūra: specialus 1971 metų Skautų 
Aidas; Lietuviškoji Skautija 1945 - 1985; Lietuvių 
Skaučių Seserija 1972; Palangos tunto įsakymų knyga

vs Vanda Zelenienė

“PALANGOS” Tunto Tuntininkės

v.sl. Sigutė Dobkevičiūtė

v.sl. Žibutė Balsytė

1957 -1959m.

1959 - 1960m.

s. Birutė Prasauskienė

ps. Daiva Jusionienė

1978 -1980 m.

1980 -1981 m.

v.sl. Danutė Gustaitė 1960 -1964 m. ps. Audra Griniūtė-Kunf 1981 -1983 m.

s. Alfa Pažiūrienė 1964 -1966 m. s. Laima Jarašiūnienė 1984 -1986 m

ps. Mirga Pažemėnienė 1966 -1968 m. s. Danutė Giedraitienė 1986 -1988 m.

ps. Nijolė Grinienė 1968 -1971 m. ps. Rima Baipšienė 1988 -1990 m.

v.s.fil. Irena Vilkienė 1971 -1973 m. ps. Gražina Tompauskienė 1990 - 1992 m.

s. Danutė Basiulienė 1973 -1975 m. ps. Daina Kasputienė 1992 -1997 m.

s. Lionė Vilimienė 1975 -1977 m. ps Alma Paplauskienė 1994 -1995 m
(laikinai 6 mėn.)

s. Danutė Balchienė 1977 -1978 m. ps. Danutė Mažeikienė 1997 - iki dabar

“PALANGOS” Tunto Draugininkės

Nuo 1951-jų iki 1985-jų metų pilnas draugininkių sąrašas randasi knygoje LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA. Nuo 1986-tų metų iki dabar tunte draugininkių pareigas ėjo šios sesės:

BIRUTĖS d-vėje - Regina Polikaitienė, Gailė Radvenytė, Tina Petrušytė, Tara Barauskaitė, 
Adrija Karaliūtė, Vilija Tompauskaitė, Daina Žemaitaitytė, Karina Balčaitė ir Audra Griciūtė.

JŪRATĖS d-vėje - Gražina Tompauskienė, Lidija Tompauskaitė, Adrija Karaliūtė, Laima 
Balčienė, Vaida Kiškytė-Holvvager, Lina Walace ir Auksė Stočkutė.

KREGŽDŽIŲ d-vėje - Rima Navickaitė, Laura Gulbinienė, Laima Balčienė, Alma Stočkienė, 
Vaida Kiškytė-Holvvager, Regina Polikaitienė, Daiva Mattytė ir Elina Venckienė.

ŠATRIJOS RAGANOS d-vėje - Danutė Prasauskaitė, Rima Baipšienė, Janina Ruibytė, Lina 
Ruplėnienė, Vilija Žemaitaitytė, Laima Z. Baipšienė ir Tara Barauskaitė.

NIJOLĖS SADŪNAITĖS d-vėje - Rita Čekanauskaitė-Žukienė, Regina Jogienė, Alma 
Paplauskienė ir Jūratė Šepikienė.

ŽUVĖDRŲ skiltyje/San Francisco/ - Indre Leškytė ir Brigita Novickytė.

LIEPSNELIŲ būrelyje - Rima Navickaitė, Rūta Aneliauskienė, Rita Žukienė ir Lina 
Ruplėnienė.
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SKAUČIŲ NUOTRAUKOS

1976 metais

Skautininkės Alė Namikienė ir Lionė 
Vilimienė prie stovyklavietės vartų (kuriuos 
padarė Benius Vilimas).

1979 metais

Lucy Norkutė, Regina Stančikaitė, Vilija 
Variokojytė, Dalia Sodeikienė - vadovė, 
Laima Steikūnaitė, Daina Petronytė.

1981 m. skaučių pastovyklė “Lietuvos Laukai”, viršininkė ps. Angelė Sodeikaitė, 
pavaduotoja v. si. Laima Basiulytė.
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SKAUČIŲ NUOTRAUKOS

1982 m. naujos vyr. skautės: Vida 
Basiulytė, Rita Čekanauskaitė, Vita Altą, 
Inga Vizgirdaitė, Laima Sturonaitė su 
vadove v.s. fil. Dalia Sodeikiene.

1985 m. Trys kartos vadovių: v.s. fil. 
Valerija Barmienė (a.a.), ps. Angelė 
Sodeikaitė ir v.s. fil. Dalia Sodeikiene.

Skautiškos bibliotekos atidarymas 
Tautinių namų patalpose 1986 m gegužės 18 d.

1985 m. Vyr. skautės kandidatės: Rymantė 
Vizgirdai t ė, Rima Navickaitė, Gailė 
Radvenytė, Audra Tomkūnaitė, Daiva 
Venckutė. Prikyje Audra Dabšytė, Lina 
Baipšytė, Aida Šiukštaitė.

Kalba rajono vadė s. Marija Butkienė. Stovi 
iš k. Antanas Mažeika, Vanda Zelenienė, 
Dana Balčienė, Marija Butkienė, gen. garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas. Sėdi iš k. 
Ema Dovidaitienė, Dalia Burokienė, Janina 
Čekanauskienė, Stasys Dūda, Pranas 
Pakalniškis. Biblioteką / 1,260 knygų/ įrengė 
ir atidarimą pravedė sesės gražinietės; 
patalpas davė Tautinių namų valdyba.
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SKAUČIŲ NUOTRAUKOS

Daina Petronytė-Kasputienė, Tadas 
Dabšys, Regina Stančikaitė-Polikaitienė, 
Vytas Dabšys stovi Laima Steikūnaitė.

1988 m. Stovykla “Didvyrių Šalis” 
lauko virtuvė

Vida Čekanauskaitė-Bruožienė, Rita 
Čekanauskaitė-Žukienė, Laima
Žemaitaitytė-Baipšienė ir Regina 
Stančikaitė-Polikaitienė.

1988 metais

Los Angeles Gilvelistės: Regina 
Polikaitienė, Rita Čekanauskaitė ir Daiva 
Petronytė praveda draugininkų kursus.

1992 metais

“Kregždžių” draugovė su vadovėmis ps. 
Laima Balčiene (k.) ir s. Alma Stočkiene (d.).
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SKAUČIŲ NUOTRAUKOS

1993 metais

Iš k. Vilija Žemaitaitytė, Lidija 
Tompauskaitė, Jūratė Venckienė, Alma 
Stočkienė, Vaida Kiškytė ir Patty Jocienė.

2000 m. Stovykla “Žvaigždynas”

Andrius Ruplėnas, Edvardas Dabšys, 
Andrius Polikaitis Ariana Žukaitė ir 
Aleksandra Ruplėnaitė.

2000 m. Stovykla “Žvaigždynas”

Nida Mulokaitė, Monika
Marcinkevičiūtė, Andrėja Dabšytė, Karina 
Jogaitė, Lina Polikaitytė ir Malvina Mileron.

2000 m. Stovykla “Žvaigždynas”

Nida Polokaitytė, Andrėja Dabšytė ir Vilija 
Dudor.
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SKAUČIŲ NUOTRAUKOS

2000 m. Stovykla “Žvaigždynas”

Žvaigždučių pastovyklė.

2001 m. Stovykla “LA - 50”

8 vyr skautės kandidatės po temų skaitymų su vadovėm ir viešniom. Sėdi iš kairės 
sesės: A Griciūtė, K. Balčaitė, A. Venckutė, L. Wallace, S. Gajauskaitė, A. Stoškutė, D. 
Mattytė ir E. Venckienė.
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SKAUČIŲ NUOTRAUKOS

2001 m. Stovykla LA “50”

ps. f U. Jūratė Venckienė praveda
paukštyčių užsiėmimus.

2001 m. Stovykla LA “50”

Elina Venckienė, Audra Griciūtė, Regina 
Polikaitienė, Simona Gajauskaitė ir Auksė 
Stočkutė. Ant bokšto Daiva Matytė ir Aušra 
Venckutė.

2001 m. Stovykla LA “50” 2001 m. Stovykla LA “50”

Iškylos metu. Kairėje ps. Danutė 
Mažeikienė, “Palangos” tunto tuntininkė.

Nida Mulokaitė, Andrėja Dabšytė, Lina 
Polikaitytė, Monika Marcinkevičiūtė.
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Kalniškių Tuntas

Būdamas dabartinis Kalniškio d unto Tuntininkas noriu trumpai apibudinti mano prisiminimus, istorija 
ir paskutinio dešimtmečio veiklą.

Prisiminimai

Skautai veikia Los Angeles jau 50 metų ir aš 
dalyvavau jos veikloje nuo 1968 m. jau 33 metus! 
įstojau į Kalniškių Tuntą būdamas skautas 
kandidatas, kai mūsų šeima persikraustė į Los 
Angeles iš Čikagos. Tada prisimenu, kad Dariaus ir 
Girėno Draugovės draugininku buvo ps. Egidijus 
Radvenis, o Tuntininkas buvo s. Pranas Pakalniškis. 
Daugelis mano lietuvių bendraamžių buvo ne tik 
skautai bet kartu ėjome į Šv. Kazimiero kasdieninę 
mokyklą (Kęstas Uldukis, Algis Stančikas, Paulius 
Nefas).

Skautų veiklos buvo daug, bet smagiausi 
prisiminimai yra vasaros stovyklų. 1973 m. buvo 
atmintini; mūsų Lūšių skiltis, kuriai vadovavo s.v. 
Algis Mikuckis, iškylavo nuo Lake Arrowhead iki 
Rambyno stovyklavietės, suspėdama stovyklos 
atidarymui. Pakely suradome seną aukso kasyklą, 
kurią iki šios dienos skautai ir vilkiukai aplanko. Tais 
pačiais metais mūsų Lūšių skiltis keliavo į Jubiliejinę 
Stovyklą, Beaumont, Ohio. Tenai dalyvavau 
Draugininkų kursuose, kur sutikau jūros budi 
kanadietį Donatą Empakerį, kuris vėliau atsikraustė į 
Los Angeles, ir tapo ne tik geru draugu, bet ir mano 
sūnaus Alekso krikšto tėvu.

Turbūt įdomiausia stovykla buvo Tautinė stovykla 
Australijoje 1978 m. Man tenai teko praleisti Kalėdas 
ir Naujus Metus vasaros metu lietuvių tarpe, ir 
pamatyti krašto miestus ir ypatingą gamtą. 
Svarbiausiai, sudariau naujų draugysčių su skautais iš 
Australijos ir JAV, kurios palieka visam gyvenimui.

Gerai prisimenu Tuntininką a.a. s. Remigijų 
Vizgirdą kuris daug pamokė apie gamtą ir 
skautavimą. Taip pat, brolis kartu pasimokė kad 
virvės po daug metų stovykloje supūva, nes būdamas 
15 m skautas buvau pirmas išbandyti “monkey bridge” 
ir, virvei trūkus, susilaužiau ranką. Nebuvo taip 
blogai...visos seses pasirašė ant mano rankos gipso.

Negaliu užmiršti mūsų ilgametį stovyklos 
komendantą ir vadovą a.a. s. Vaclovą Sviderską, kuris 
taip mėgo stovyklauti. Brolis Vaclovas taip pat įdėjo 
daug darbo sutvarkant ir išlaikant skautų būklą 
Tautiniuose Namuose. Tenai praleidome nemažai laiko 
posėdžiuose, sueigose ir ruošiant Kaziuko Mugės 
rankdarbius.

Malonu prisiminti ii- daugiametį stovyklos 
viršininką a.a. Romą Venckų, kuris' taip švelniai ir 
sklandžiai pravesdavo stovyklas.

1962 metais Ramiojo Vandenyno Rajono 
stovykloje Lake Arrowhead. Nuotraukoje 
matosi vilkiukų draugovės “Anykščių 
Šilelio” draugininkas v.s. Vaclovas 
Sviderskas, jo kairėje s. v. Albinas Sekas - jo 
pavaduotojas.
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Skautai Vyčiai

Kiek yra skautų vyčių Los Angeles? Tikrai nežinau 
bet esu tikras, kad virš šimto. Beveik visi Tunto 
vadovai per 50 metų buvo skautai vyčiai. Veikla 
visados vyko Vyčių Būreliuose, kurie, metams bėgant, 
susiformavo pagal generacijas ir priėmė ir paruošė 
skautus vyčius kandidatus. Pirmas būrelis buvo 
Basanavičiaus, paskiau Traidenio, Kazio Griniaus, 
Romo Kalantos, Margirio ir paskutinis Landsbergio.

Vyčių įžodžiai yra įvykę įvairiose vietose Angeles ir 
San Bernardino Kalnuose, ypatingai Rambyno 
Stovyklos rajone. Ne vienas skautas vytis kandidatas 
buvo naktį truputį pasiklydęs savo paskutiniame 
žygyje.

Džiaugiuosi, kad dar turiu savo vyčio lazdą, kurią 
suradau prieš 25 metus.

Los Angeles Skautų Vyčių būrelis 1962 
metais. Iš kairės priekyje priklaupęs: Jurgis 
Glauda Jr., viduryje Skautų Vyčių Būrelio 
vadas s. v. s. dr. Algirdas Avižienis ir 
Kalniškių Tunto tuntininkas v. s. Rimtautas 
Dabšys. Antroje eilėje stovi iš kairės: Algis 
Karalius, s. v. Albinas Sekas, s. v. Rimas 
Aneliauskas, s. v. Manfredas Prišmantas, s. 
v. Džiugas Jakubauskas, s. v. Egidijus 
Radvenis ir s. v. Albertas Slezingeris.

“ŽALGIRIO/KALNIŠKIŲ” Tuntų 
Tuntininkai

“Žalgirio” tuntas pasivadino “Kalniškių” tuntu, 
prisimenant tuo metu buvusį partizanų mūšį prieš 
okupantus rusus, kurį partizanai laimėjo.

1952 -1955 m.
1955 -1957 m.
1957 - 1963.m.
1964 -1968 m.
1968 - 1972.m.
1973 -1975 m.
1975 -1977 m.
1978 -1980 m.
1980 -1982 m.
1983 -1985 m.
1986 -1989 m.
1990 -1991 m.
1992 - iki dabar

ps. Vladas Pažiūra 
v.sl. Stepas Makarevičius 
ps. Rimtautas Dabšys 
ps. Jonas Navickas 
v.s. Pranas Pakalniškis 
v.s. Vytautas Vidugiris 
s. Remigijus Vizgirdas 
s. Kęstutis Mikėnas 
ps. Manfredas Prišmantas 
ps. Vytas Dabšys 
s. Albinas Sekas 
s. fil. Tadas Dabšys 
s. Vytenis Vilkas

Tunto Veikla 1992 - 2001 m.

Metinėje veikloje buvo pagrindiniai įvykiai: 
Kaziuko Mugė, Sv. Jurgio iškyla, metinė Rajono 
stovykla ir Rajono sueiga. Mokslo metuose vyko 
draugovių ar skilčių sueigos, maždaug kas antrą 
šeštadienį po lituanistinės mokyklos pamokų. Kas 
metais dalyvavome “International Day of Scouting” net 
kelis kartus buvome šeimininkai pravedant programą 
parapijos salėje. įvyko nemažai draugovės iškylų 
Griffith Parke su dviračiais ar pėsčiom. Taip pat įvyko 
įdomių naktinių iškylų vietiniuose kalnuose.
Kalniškių Tunto skautai gausiai dalyvavo 1993 m. 
Jubiliejinėje stovykloje Rakė ir 1998 m. Tautinėje 
stovykloje Massachusetts.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę matėme 
daugiau naujų ateivių, kurie įsijungė į skautų veiklą, 
nemažas skaičius skautų per paskutinį dešimtmetį 
buvo gimę Lietuvoje.

Kalniškių Tunto skautai per paskutinį 
dešimtmetį.

Davė vilkiukų įžodį 31
Davė skautų įžodį 43
Davė prityrusių skautų 25
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Keturi Los Angeles Skautai Vyčiai 
1963 metais Šv. Kazimiero Parapijos kieme. 
Iš kairės: s. v. Rimas Aneliauskas, s. v. 
Albinas Sekas, s. v. Manfredas Prišmantas ir 
s. v. Džiugas Jakubauskas.

2000 m. stovykloje, “Rambyne”.

“Kalniškių.” tunto tuntininkas s. fil. 
Vytenis Vilkas (kairėje) ir “Palangos” tunto 
tuntuninkė ps. fil. Danutė Mažeikienė 
(dešinėje) su RVR vade v.s. Birute 
Prasauskiene ir LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininke v.s. Birute Banaitiene.

Dariaus ir Girėno draugovės 
Vadovai 1992 - 2001 m.

1. Kudirka Paulius 4. Aneliauskas Marius
2. Vitkus Darius 5. Newsom Aleksas
3. Mattis Aidas

Anikščių Šilelio Vilkiukų draugovės 
Vadovai 1992 - 2001 m.

1. Kudirka Paulius 4. Mažeikienė Danutė
2. Kudirka Andrius 5. Pakuckas Povilas
3. Giedraitis Vincas 6. Reivydas Kęstas

Brolijos Pastovyklių pavadinimai 
1992 - 2001 m.

1992 m.
1993 m.
1994 m.
1995 m.
1996 m.
1997 m.
1998 m.
1999 m.
2000 m.
2001 m.

Perkūnas
Laisvės Sparnas
Aukuras
Geležinis Vilkas
Kalniškis
Riteris
Petras Jurgėla
Greitkelis
Kosminis Laivas
Žalgiris

Pastovyklių Vadovai 1992 - 2001 m.

1. Vilkas Vytenis
2. Prišmantas Gintaras
3. Jarašūnas Aurius
4. Gedgaudas Augis
5. Dabšys Tadas
6. Vitkus Darius
7. Kudirka Andrius
8. Kudirka Paulius
9. Kudirka Romas

10. Wallace Justinas
11. Mattis Aras
12. Mattis Aidas
13. Giedraitis Vincas
14. Aneliauskas Marius
15. Reivydas Kęstas
16. Pakuckas Povilas
17. Newsom Aleksas

Pastovyklių instruktoriai

Kun. Antanas Saulaitis 
Romas Otto ir 
Kazys Matonis

s. fil. Vytenis Vilkas
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SKAUTŲ NUOTRAUKOS

SIMO KUDIRKOS SUTIKIMAS 
Šv. Kazimiero parapijoje 1070 metais

Skautų ir skaučių išsirikiavusios eilės pagarbiai sutinka: iš kairės Šaulių kuopos 
vadas Kazimieras Karuža, Simas Kudirka, konsulas dr. J. J. Bielskis ir v.s. Vytatautas 
Vidugiris.

1976 m. kovo mėn.. 7 d. Kaziuko Mugėje: iš 
kairės s. Lionė Vilimienė, v.s. Vytautas 

Vidugiris, garbės svečias v.s. Jonas 
Kuprionis ir s. Remigijus Vizgirdas.

1975 metais oro skautų kandidatai 
Iš k. Vytas Dabšys ir Dalius Gedgaudas.

34



LAPKRITIS 35

SKAUTŲ NUOTRAUKOS

Sodina v. s. Vaclovo Svidersko beržą 
Rambyne: Iš k.: s.v. Vytenis Vilkas, s.v. 
Saulius Stančikas, Arūnas Banionis, v.s. 
Vaclovas Sviderskas, s.v. Tomas Stančikas.

1989 metais Los Angeles “Dariaus ir 
Girėno” draugovės naujus šlipsus gavę 
patyrę skautai. Priklaupę iš kairės : Andrius 
Kudirka, Vincas Giedraitis ir Vytas 
Žemaitaitis. Stovi iš kairės: Paulius 
Kudirka, Darius Vitkus, draugininkas s. v. 
Jonas Kulikauskas, Tomas Viskanta ir 
Vaidas Sekas.

“Pirma reikia gyvatę nulupti” s.v. 
Vytas Venckus pagavo barškuolę stovykloje, 
nulupo,iškepė ir skautai vilkiukai suvalgė.

Kaziuko Mūgė 1999 metais. Skautai iš 
kairės: Erikas Dudor, Darius Aneliauskas ir 
Tomas Mikuckis.
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SKAUTŲ NUOTRAUKOS

1999 metais Rambyno stovykla

Štabas, išsirikiavę: v.s. Albinas Sekas, v.s. 
Rimas Griškelis, v.s. Zita Rahbar,v.s.Daina 
Petronytė-Kasputienė (Seserijos Atstovė nuo 
1996 m.), s. v. Dainius Petronis, Jonas 
Lileikis ir s. Jūratė Venckienė.

2000-ų metų stovykla “LA - 50”

LSS Tarybos narys ir LS Brolijos RVR 
atstovas s. fil. Tadas Dabšys klausosi v.s. fil. 
Kazio Matonio patarimu.

Los Angeles skautai vyčiai 1990 metais.
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SKAUTŲ NUOTRAUKOS

Kairėje draugininkas Mindaugas
Gediminas su vilkiukais Perkūno 
pastovyklėje 1975 metais. Vilkiukai prie auksakasio urvo 1999 metais.

Kareiviai su kardais 1999 metais

Iš kairės vilkiukai - Viktoras Joga, Vytas 
Reivydas, Gytis Joga, Paulius Barysa, 
Aleksas Kiršonis, Tomas Dabšys ir Kęstas 
Reivydas - draugininkas.

2000 m. Stovykla “Žvaigždynas”

Tadas Dabšys, Regina Jogienė, Dana 
Dabšienė, Regina Polikaitienė ir Andrius 
Polikaitis.
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"KUNIGAIKŠTIENĖS GRAŽINOS” VYR. SKAUČIŲ BŪRELIS

Būrelio veikla prasidėjo prieš 37-rius metus. 
Sesės Aldonos Palukaitienės sumanymu 1964 metų 
sausio 5 dieną susibūrė devynios vyresnės sesės 
skautės, įvairaus amžiaus ir skautiško patyrimo, dirbti 
lietuviškosios skautybės gerovei. Būrelio sesių tikslas 
buvo talkinti tunto jaunoms vadovėms, padedant joms 
skautiškai auklėti jaunesniąsias.

Pirmąja būrelio vadove buvo išrinkta veiklos 
sumanytoja sesė Aldona Palukaitienė. Būreliui vardas 
buvo parinktas “Kunigaikštienės Gražinos”. Šis 
literatūrinis charakteris Lietuvoje turėjo 
auklėjamosios 

reikšmės, kaip kilnios sielos moteris turi suprasti ir 
mylėti savo artimuosius, ir ryžtis pasiaukoti svarbiems 
buities uždaviniams.

Būrelis labai greit išvystė prasmingą veiklą ir 
augo pasekėjų skaičiumi. Padidėjusio būrelio veikla 
nejučiomis išsiplėtė už tunto ribų, ir būrelis 1983 
metais tapo savarankišku vienetu, atsakingu LSS 
Seserijai. Šiandien būrelio narių sąraše yra virš 
trisdešimt pavardžių. Tai dauguma vyresnio amžiaus 
skautės, tunte vykdžiusios įvairias vadovavimo 
pareigas. į būrelio sesių eiles vis daugiau įsijungia ir 
jaunesnės, tuo užtikrindamos būrelio darbingą ateitį.

1989 m. gražinietės su būrelio steigėja sese Aldona Palukaitienė (pirmoji iš dešinės) 
25 metų būrelio veiklos paminėjime prie sukaktuvinio torto. Iš k. į d. - Vanda Zelenienė, 
Aldona Činikienė-Adomėnienė, Ema Dovydaitienė, Lionė Vilimienė, Irena Bužėnienė ir 
viešnia iš Čikagos sesė Aldona Palukaitienė.
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Nežiūrint amžiaus, visos sesės dar jaunos savo 
širdyse bei energingos skautiškuose darbuose, mielai 
renkasi i savo sueigas aptarti einamuosius reikalus. 
Be to, savęs ugdymui, i sueigas pasikviečia įvairių, 
sričių prelegentus. Būrelis veikia pagal LSS Seserijos 
nustatytas gaires. Būrelis gali padėti vyresnėms 
sesėms, atitrukusioms nuo skautiškos veiklos, grįžti į 
aktyvų skautavimą. Tunto vadovėms pageidaujant, 
būrelis gali talkinti pasirinktam vienetui. Būrelio 
sesės gali ruošti įvairias parodas, kursus, domėtis 
tautodaile, menu, istorija ir pan., tuo ugdydamos ir 
tobulindamos savo asmenybę. Gali būrelio vardu 
padėti savo vietovės švietimo, kultūros ar labdarybės 
srityse.

Būrelio vadovė renkama vieneriems metams. 
Kartais ta pati vadovė pasilieka ir antriems metams. 
Su pasitikėjimu ir nuoširdumu yra tęsiamas būrelio 
pasirinktas veiklos kelias, kuris dažnai laiko būvyje 
buvo derinamas prie skautaujančio jaunimo poreikių.

Talka skaučių vadovėms.
Savo veiklos pradžioje būrelio sesės mokė 

tunte jaunas skautes juostų audimo, kalėdinių 
šiaudinukų darymo, kiaušinių marginimo, medžio 
dirbinių dailinimo ir pan. Be to, būrelio sesės padėjo 
suorganizuoti ir pravesti skiltininkių kursus, 
pakviečiant ir vietovės brolius skautus. Būrelio sesės 
dažnai skaitė įvairias temas draugovėse, pravesdavo 
pašnekesius, padėdavo pravesti iškilmingas sueigas. 
Prieš Kalėdas buvo suruošiusios keletą kartų bendras 
Kūčias visam rajonui su tėveliais.

Metams bėgant ir skaučių tuntui augant, 
būrelio sesės turėjo imtis ir atsakingesnių pareigų, 
užpildydamos tunto iždininkių, draugininkių, 
tuntininkių bei socialinio skyriaus vadovių pareigas. 
Taip pat būdamos jautrios moters gyvenimo 
pasikeitimams būrelio sesės yra suruošiusios daug 
mergvakarių, skirtų tunte išaugusioms jaunamartėms, 
prasmingai moters likimą apdainuodamos ir 
jaunamartes apdovanodamos.

1970 m. Kaziuko mugėje sesė Lionė Vilimienė vaizdavo Velykų bobutę, lydimą 
gražiniečių. Iš k. į d. - Jonė Varnienė, Nora Sakalauskienė, Ema Dovydaitienė, Nijolė 
Grinienė, Irena Vilkienė ir Vanda Zelenienė.
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Lėšų telkimas.

Būrelis nenuilstamai teikia lėšas sesių rankų 
darbais. Kiekvienais metais tradicinės skautiškos 
Kaziuko Mugės metu pardavinėja savo ir kitų 
gamintus rankdarbius. Nuo 1976 metų veda Mugės 
valgyklą, parduodamos virš 200 pietų. Lietuvių Dienų 
metu rudenį pardavinėja savo keptus pyragus. 
Uždirbti pinigai skirstomi LSS ribose pagal būrelio 
sesių daugumos nutarimą. Būrelis remia skautišką 
spaudą, finansiškai padeda jaunoms vadovėms vykti į 
skautiško lavinimo mokyklas, kursus, kituose 
rajonuose vykstančias stovyklas, kur dažnai mūsų 
jaunos vadovės ir ten apsiima vadovauti.

Būrelis dosniai paremia mūsų rajone esančią 
stovyklavietę. Yra pirkęs virtuvei naujus puodus, 
kavai virdulį, skalbimo u* džiovinimo mašinas, pirmos 
pagalbos kambariui matrasą, neštuvus, ir be to yra 
davęs stambią pinigų suma (1,000.00 dol.) Taip pat 
savo laiku padėjo skaučių tuntui nupirkti naujas 
palapines.

Stovyklavietės 30-ties metų įsigijimo sukakties 
proga, būrelio sesės surengė tos vasaros stovyklos 
vadovybei ir stovyklavietės pirkimo komiteto nariams 
cepelinų popietę, kurios metu jaunieji vadovai ir 
vadovės turėjo progos pažinti asmenis, kurių triūso 
dėka dabar linksmai stovyklaujama ir dažnai 
iškylaujama savame pušynėlyje.

1987 m. rajono sueigos metu “Kunigaikštienės 
Gražinos” vyr. skaučių būrelis buvo apdovanotas 
Pažangumo Žymeniu.

Lietuvoje atsikūrus skautams ir skautėms, 
būrelis laiškais, siuntiniais ir pinigais remia ten 
pasirinktą skautišką draugovę Marjampolėje. Ten 
naujai įsteigtos gimnazijos bibliotekai nusiuntė 400 
svarų knygų, kurios buvo surinktos mūsų rajono 
skautiško būklo bibliotekai, būklą uždarius.

1981 nj. Kaziuko mugės metu gražinietės valgyklos virtuvėje. Iš k. į d. - Stasė Korienė, 
Genovaitė Nefienė-Stevens, Nora Sakalauskienė, Irena Vilkienė, Stella Bajalienė, Marija 
Butkienė, Violeta Gedgaudienė, Mirga Pažemėnienė ir Vanda Zelenienė.
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Kultūrinė veikla

Gerojo darbelio vedinos būrelio sesės talkino ir 
vietinės Lietuvių Bendruomenės veikloje. Penkerius 
metus iš eilės tvarkė Lietuvių Dienų metu suvežtų 
meno eksponatų kambarį. Surengė DRAUGO romano 
premijos įteikimo iškilmes ir koncertą. Globojo dail. 
Galdiko paveikslų parodą parapijos mokyklos klasėse. 
Surengė dvieju dailininkių - Genės Geštautienės ir 
Onos Paškevičienės paveikslų parodą. Metų eigoje 
buvo suruoštos trys gintarinių dirbinių parodos. 
Paskutinės parodos metu apie gintaro kilmę, vietoves, 
gintaro grožį bei simboliką kalbėjo prof. Marija 
Gimbutienė. Apie senovės Lietuvą naujųjų istorinių 
šaltiniu plotmėje kalbėjo prof. Liuda Laurinavičiūtė- 
Allsen iš Ohio. Prelegentė rodė ir filmą anglų kalboje 
apie Čiurlionio kūrybą. Būrelis suruošė dar ir 
skautininkės Reginos Petrutienės tautodailės medžio 
puošimo (pirografija) parodą. Meistriškai atlikti darbai 
buvo atvešti iš Washington DC, kur sesė Regina 
dalyvauja ir amerikiečių parodose. Buvo 
pademonstruota ir pirografijos technika.

Viena sekmadienio popietė buvo skirta moterų 
poezijos, dailės ir muzikos renginiui. Dalyvavo viešnios 

iš Čikagos — rašytoja Nijolė Jankutė, ir poetės 
Danguolė Sadūnaitė, Ona Mikailaitė ir Julija 
Švabaitė. Lietuvoje gyvenančių kūrybą skaitė aktorės 
iš LA Dramos Sambūrio - Ema Dovydaitienė, Rasa 
Matienė ir Sigutė Mikutaitytė. Muzikinį duetą atliko 
violončele Jūratė Raulinaitytė ir fortepijonu komp. 
Raimonda Apeikytė. Salėje buvo išstatytos neeilinio 
dydžio metalinės skulptūros - dail. Nijolės Kentienės ir 
įrėminti serigrafikos lakštai - dail. Rimos Kentaitės.

Buvo suruoštas rodymas vaizdajuostės apie 
iškilmingą sutikimą iš Lietuvos per Atlantą 
atburiavusių Jachtų New York’o uoste. Vaizdajuostę 
užrekordavo Vytautas Zelenis, redagavo ir su specialia 
aparatūra pademonstravo Paulius Jasiukonis.

Los Angeles apylinkėje gyvenantis literatūros 
kritikas poetas Pranas Visvydas DRAUGO 1986 
metais rašė: “Tur būt nesuklysiu pasakęs, jog 
“Kunigaištienės Gražinos” vyresniųjų skaučių būrelis 
Los Angeles savo kultūrine veikla pralenkia bet kurią 
organizaciją. Šalia kitiems parankių balių, jos savo 
energiją nukreipia kūrybinėn pusėn, surengia 
naudingas paskaitas, knygos sutiktuves, dailės 
parodas, atidaro biblioteką.”

1982 m. gražinietės su prelegente po paskaitos. Iš k. į d. I eilė - Danutė Balčienė, Irena 
Bužėnienė, Lionė Vilimienė, prelegentė prof. Liuda Laurinavičiūtė-Alsen, Marija Butkienė, 
Vanda Zelenienė, Stella Bajalienė, Dalia Sodeikienė; II eilė - Renė Vizgirdienė, Helen 
Vidugirienė, Irena Vilkienė, Nora Sakalauskienė, Aldona Činikienė-Adomėnienė, Mirga 
Pažemėnienė, Nelė Mockuvienė, Violeta Gedgaudienė ir Genovaitė Nefienė-Stevens.
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2000 m gražinietės po suruoštos paskaitos, kaip pasiruošti žemės drebėjimui. Iš k. į d. 
-I eilė: Birutė Prasauskienė, Vanda Zelenienė, Danutė Balčienė, Irena Vilkienė; II eilė: Jura 
Koklienė, Rūta Aneliauskienė, Zita Rahbar, Stasė Korienė, Aldona Venckūnienė ir Helen 
Vidugirienė.

Sveikatos reikalams buvo suruoštos irgi kelios 
labai naudingos paskaitos. Dr. Valentinas Skirgaila 
nagrinėjo psichosomatiką - “Nesipykime - būsime 
sveikesni ir ilgiau gyvensime.” Masažistė Irena 
Sirvydienė savo paskaitoj aiškino apie ‘acupuncture’ 
gydomąją galią. Po kiek laiko kitoj paskaitoj dr. Loreta 
Mulokienė dėstė apie fizines ir psichologines 
problemas žmogaus gyvenimo brandžiame etape

Kitą kartą taip pat maloniai sutiko pakalbėti 
dr. Viktorija A. Joga apie chiropraktiką. Vaizdžiai 
buvo parodyta, kaip pratimai padeda atleisti kūną 
varginančią įtampą. Galiausiai, dr. Rolandui 
Giedraičiui tarpininkaujant buvo pakviestas Los 
Angeles ugnegesių CERT dalinio atstovas, kuris 
kalbėjo apie pasiruošimą žemės drebėjimams ir kitoms 
nelaimėms.

Būrelio sesės visada džiaugiasi, kai jų 
parengimai visuomenės gausiai lankomi ir įvertinami. 
Savo ruoštu, sesės visus atsilankiusius pavaišina kava 
ir savo darbo skanumynais.

Kartą į metus prieš Kalėdas būrelio sesės su 
savo vyrais bei šeimos nariais renkasi iškilmingai 
kalėdinei sueigai. Ta proga pakviečia visus rajono 
pareigūnus bei apylinkėje gyvenančius Sąjungos 

vadovybės narius su žmonomis. Visos sueigos praeina 
pakilioje šventiškoje nuotaikoje vaišinantis suneštais 
tradiciniais Kūčių vakaro valgiais, giedant kalėdines 
giesmes bei žaidžiant tradicinius žaidimus.

Kalėdinės sueigos metu prisimenamos į 
amžiną atilsį pasitrankiusios sesės: Nijolė Zygienė, 
Nijolė Basiulienė, Jonė Varnienė, Birutė Juodikienė, 
Nelė Mockuvienė, Aldona Adomėnienė, būrelio steigėja 
Aldona Palukaitienė ir būrelio garbės narė Elena 
Gimbutienė.

Skautiškoji mintis-savanoriška tarnyba 
kitiems, išlaikė būrelio veiklą nenutrūkusią per visą 
37-rių metų gyvavimo laikotarpi. Būreliui sumaniai ir 
pasišventusiai vadovavo šios sesės iš eilės: Aldona 
Palukaitienė, Irena Bužėnienė, Vanda Zelenienė, Jonė 
Varnienė, Mirga Pažemėnienė, Elena Vidugirienė, 
Aldona Adomėnienė, Birutė Prasauskienė, Kathy 
Sermukšnienė, Stasė Koronkevičienė, Vanda 
Zelenienė, Marija Butkienė, Stasė Koronkevičienė, 
Violeta Gedgaudienė, Danutė Balčienė, Lionė 
Vilimienė, Elena Pažėrienė, Danutė Balčienė, Zita 
Rahbar, Birutė Prasauskienė, Aldona Venckienė, 
Danutė Giedraitienė, Dalia Sodeikienė ir Zita Rahbar.

Reseda, 2001. v. s. Vanda Zelenienė
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LOS ANGELES SKAUTŲ ŽIDINYS

Skautų Židinys buvo įkurtas 1955 m. pavasarį 
Broniaus^ ir Mikalinos Stančikų bute. Mintis įkurti 
Skautų Židinį atsirado pas Lietuvoje skautavusius 
asmenis, o jie buvo: Vaclovas Mikuckis, Pranas 
Pakalniškis, Kazimieras Prišmantas, Bronius 
Stančikas ir Vytautas Tamulaitis. Šie asmenys ir 
sudarė Skautų Židinio branduolį. Židinio seniūnu 
sutiko būti Bronius Stančikas ir jis vadovavo kelis 
metus.

Skautų Židinio tikslai:
1. Skautiškas-broliškas aidimas bendravimas 

tarp narių,
2. Rėmimas skautų ir skaučių veiklos.

Skautų Židinio sueigos buvo daromos iš eilės pas 
židiniečių narius su pasivaišinimu po sueigos. Į 
sueigas kviesdavome gerai pažįstamus buvusius 
skautus, kurie dažniausiai įsirašydavo į Židinio eiles. 
Taip, per trumpą laiką Židinys išaugo į nemažą grupę.

Pirmaisiais Židinio veikimo metais padėjome 
skaučių vadovei Danguolei Pulkauninkaitei- 
Bartkuvienei suruošti skaučių savaitės stovyklą San 
Bernardino kalnuose prie Lake Arrowhead. Berniukai 
skautai stovyklavo atskirai. Židinys ir vėliau padėjo 
skautams stovyklauti kol įsigijome savo nuosavą 
stovyklavietę. Stovyklavome įvairiose vietovėse, kaip 
pajūry arti San Diego ir prie Ventures.

Mintis įsigyti nuosavą stovyklavietę irgi kilo 
židiniečių tarpe. Buvo pakviestas skautų tėvų 
susirinkimas, išrinktas stovyklavietės pirkimo 
komitetas. Visi skautų-čių tėvai pradžioje davė po 
100.00 dol., vėliau dar pridėjo ir taip buvo įsigyta 
nuosava stovyklavietė, kad kasmet nereikėtų ieškoti 
kitos.

Prie stovyklos įrengimo - pastato, vandens šulinio 
ir kitų įrengimų - Židinys prisidėjo ir darbu ir 
pinigais. Židinietis Kazimieras Prišmantas beveik 
kasmet buvo vasaros stovyklos ūkvedys: parūpindavo 
maistą, veždavo skautus prie ežero maudytis. Kitas 
židinietis, Vaclovas Sviderskas, vadovavo vilkiukams 
ir skautams iki savo mirties. Ir daugiau židiniečių 
buvo įsijungę į skautų veiklą kaip vadovai.

Skautų Židinys ruošdavo iškylas - piknikus 
gamtoje: Arroyo Seco parke ir kitose vietose. Maistą 
paruošdavo patys židiniečiai, lietuviai gausiai 
lankydavosi ir būdavo patenkinti, nes ir vaikams 
būdavo daug vietos pažaisti. Tokie subuvimai duodavo 
gerą pelną, kuriuo paremdavome skautų veiklą.

Vienas parengimas buvo gana rizikingas - reikėjo 
samdyti salę koncertui. Koncertas buvo Liucijos 
Zaikienės - Mažeikienės pasirodymas. Rūpestį kėlė, 
kai sužinojome, kad tą pat dieną yra dar du 
parengimai, bet dėl Liucijos pastangų ir pažinčių 
koncertas pasisekė labai gerai ii- gavome daug pelno.

1956 m. balandžio mėn. 22 d. Židinys pravedė prof. 
Mykolo Biržiškos apdovanojimą LSS Geležinio Vilko 
ordinu. Taip pat Židinys prisidėdavo prie metinių 
Kaziuko Mugių.

1963 metais
“Židinio” steigėjas Bronius Stančikas su šeima, visi 

skautai: iš kairės sėdi Regina, ponia Mikalina, Algis, 
Tomas. Stovi: Laima, Saulius ir Bronius.

Veikla augo ir klestėjo gretimai su visa Ramiojo 
Vandenyno skautų ir skaučių veikla. Paskutinis 
Skautų Židinio seniūnas buvo a.a. s. Juozas Pažėra. 
Laikas daro savo: paseno, pavargo Židinys. Dabar iš 
Skautų Židinio branduolio likome keturi: Vaclovas 
Mikuckis, Pranas Pakalniškis, Kazimieras Prišmantas 
ii’ Bronius Stančikas. Kai kurie ligoti senukai, visų 
gyvenimo saulutė gana žemai, bet kada gali 
nusileisti...

Linkiu visiems skautams ir skautėms dvasioje 
nepasenti, nesėkmėje nepalūžti!

Bronius Stančikas
Pirmas Skautų Židinio seniūnas

Birželio mėn. 14 d. 2001
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1956 ar 1957 metais Arroyo Seco parke 
Skautų Židinio parengimo Gegužinėje 

židiniečiai ir svečiai

Iš kairės, 1 eilė: Rugelis, svečias, Pranas Pakalniškis, Daneta Railienė, viešnia, Mikalina 
Stančikienė, Stasė Tamulaitienė, Ona Mikuckienė, Liucija Zaikienė - Mažeikienė. Stovi: Vaclovas 
Mikuckis, Kazimieras P r išmanias, Vytautas Tamulaitis, Bronys Raila, svečias, Algirdas Gustaitis ir 
Bronius Stančikas - Židinio seniūnas.
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Los Angeles jūros skautai
1952 -1980 m.

Pirmasis lietuvių jūros skautų vienetas Ramiojo 
vandenyno pakrantėje buvo įsteigtas j. ps. S. 
Makarevičiaus 1952 m. pavasarį ir jau tais pačiais 
metais dalyvavo Los Angeles “Žalgirio” vietininkijos 
stovykloje prie Arrowhead ežero. Buvo įsigytos 
uniformos ir pradėtos pirmos, gana nuotykingos 
buriavimo pamokos nuomuotais laivais.

Tas su tokiu entuzijazmu įsteigtas vienetas, deja 
neilgai išsilaikė. Jo nariai buvo kartu skiltininkais ir 
kitais skautų vietininkijos pareigūnais, o dvigubam 
veikimui nebuvo laiko nei sąlygų. Nežiūrint šių 
sunkumų, jūrinio skautavimo idėja Ramiojo 
vandenyno pakrantėje buvo gyva. 1954 m. buvo 
suorganizuotas naujas jūros skautų vienetas. Šį kartą 
j. ps. Makarevičius, “Žalgirio” vietininkijos vietininkas, 
jį sudarė iš vyresnio amžiaus skautų, kurie iš skilčių 
jau buvo išaugę, o prie skautų vyčių dar nepritapę. 
Jūrinio skautavimo metodas turėjo iš naujo sužadinti 
jų susidomėjimą skautavimu, o tuo pačiu ir 
jūrininkyste. Bandymas gerai pavyko. Vair. A. Glažės 
vadovaujamas vienetas davė pradžią jau pastoviai Los 
Angeles jūros skautų veiklai.

1954 - 1958 m. jūros skautai veikė valties sudėtyje 
skautų “Žalgirio” tunte. 1958 m. įsigijo nuosavą 
“Pingvino” būrinį laivą. Tuo pačiu laiku padaugėjo 
narių ir buvo sudarytas atskiras jūros skautų laivas 
“Klaipėda” su dvejomis valtimis - “Nemunu” ir 
“Šventąja”. Laivo vadu buvo paskirtas R. Petraitis, 
valtininkais - R. Dūda ir R. Prišgintas. Po metų laivas 
buvo perorganizuotas, jaunesniuosius narius 
perkeliant į vieną valtį, o iš vyresniųjų sudarant 
budžių kandidatų įgulą.

Budžių kandidatų veikla buvo gyva. Surengė 
keletą 3 — 4 dienų stovyklų, kuriose buvo einamos 
jūros skautų programos ir vyko buriavimo pratimai. 
Stovyklos rengtos prie didesnių Kalifornijos ežerų arba 
prie pajūrio. 1956 metais buvo stovyklauta prie Morro 
Bay, 1958 m. prie Lake Isabella, 1959 m. prie Salton 
Sea ežero. 1960 ir 1961 m. stovyklos surengtos prie 
Bass Lake, Yosemite kalnų papėdėje. Budžių 
kandidatų valtyje jūriniam skautavimui pasiruošė visa 
eilė budžiu ir vėlesnių vadovų. Pirmaisiais, kurie davė 
įžodį prie vandenyno kranto, buvo: v.v. E. Kairys, vv. 
Gajauskas, v.v. R. Dūda, v. L. Jasiukonis ir v. R. 
Prižgintas. Kiti budžiai kandidatai, kaip v. G. Šakys ir 
V. Audronis, turėjo progos duoti įžodį Chicagos jūros 
skautų stovykloje. Nuo 1959 m. budžių kandidatų 
paruošimui talkino iš Australijos atvykęs v.v. P. A. 
Raulinaitis

1961 m., padedant jūros skautei I. Mažeikaitei, 
buvo įsteigta pirmoji Los Angeles jūros skaučių valtis, 
kuri administraciniai priklausė skaučių “Palangos” 
tuntui, bet jūrinius užsiėmimus ir programas atliko su 
jūros skautais. Jūros skaučių valčiai su dideliu 
sumanumu ir energija iki 1963 m. vadovavo gintare v. 
I. Mažeikaitė. Tuo laiku jūros skautės daug prisidėjo 
prie jūros skautų renginių pasisekimo savo šauniu 
pasirodymu ir gražiomis uniformomis.

1962 m. sausio mėn. 7 d. jūros skautės 
Iš kairės: Vida Kizytė, neatpažinta, Ilmara 
Mažeikaitė, Statkutė ir Gabija Banionytė.

Jūros skautėm įsijungus į bendrą veiklą reikėjo 
suderinti vienetų programas. Todėl jūros skautų sk. 
vedėjas 1961 m. js. S. Makarevičių paskyrė jūros 
skautų įgaliotiniu Los Angeles.

1961 m. rudenį jūros budžių A. Kašelionio ir G. 
Šakio pastangomis suorganizuotas pirmasis Los 
Angeles jaunesnių jūros skautų - Bebrų vienetas. 
Pirmuoju valtininku buvo paskirtas A. Kašelionis.

1963 m. pradžioje Los Angeles jūros skautų 
vienetai išstojo iš LSS.
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1974 m. vasarą Los Angeles jūros skautai, pagal 
LJS ir LSS vadovybių nutarimą, sugrįžo į LSS Ramiojo 
vandenyno rajoną skautiškai veiklai. Tuo metu 
vienetas veikė kaip atskira “Kuršių marių” 
vietininkija, kurią sudarė laivas “Klaipėda” ir jūros 
budžių įgulos. Vietininkijai vadovavo j.ps. A. Arbas.

Gyviausia “Kuršių marių” vietininkijos veikla 
pasireiškė 1974 - 1976 m. Labai svarbus Los Angeles 
jūros skautams buvo LSS Tarybos pirm, v.s A. 
Saulaičio apsilankymas 1975 m. pradžioje v.s A. 
Saulaitis susitiko su jūros skautų atstovais; pagyrė 
gerai paruoštus ir gražiai lietuviškai kalbančius 
jaunuosius vadovus. Sv. Jurgio iškilmingos sueigos 
metu įvyko naujo “Soling” klasės burlaivio nuleidimas 

į vandenį - krikštas, kuriame organizuotai dalyvavo 
Los Angeles lietuviai skautai, - lės, vadovai ir svečiai.

Nuo 1975 m. ‘Kuršių marių” vietininkijai 
vadovavo: v.v. Gediminas Gudauskas, j.ps. Gediminas 
Kaunas ir j.b. Vygis Narbutas. Nuo 1977 m. veikla 
pradėjo silpti. 1979 ir 1980 m. Catalinos saloje dar 
stovyklavo dalis buvusių jūros skaučių ir budžių.

Iš jūros skautų rėmėjų, bei talkininkų minėtini: K. 
Šakys, A. Tumas, J. Raibys, dr. J. Jurkūnas - laivo 
fondo iniciatorius, G. Gudauskienė, A. ir A. 
Raulinaičiai, B. Čiurlionienė, T. Tumienė, Narbutienė 
ir kt., kurie savo darbu labai palengvino lietuvių jūros 
skautų veiklai.

js. S. Makarevičius

MUZIKINIS VEIKALAS
PIETŲ VANDENYNAS

SOUTH PACIFIC

1965-9-25
Rengia Los Angeles Jūros Skautai

1961 m. liepos mėn. 30 d.

Iš kairės: v. Tamulaitis, sk.Rimas Dabšys, 
j.s. S. Makarevičius, v.v. Rimas Dūda ir v. 
Ilmara Mažeikaitė.
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Vadovų posėdis Jubiliejiniame jūros skautų Suvažiavime
1962 m. liepos mėn. 21 d., Chicago, 11.

Grupė vadovų iš Chigagos, Cleveland*), Detroito, Los Angeles ir kitų vietininkijų. Los 
Angeles vietininkijų astovavo iš dešinės laive sėdi v.v.Antanas Kašelionis, stovi j.s. Stepas 
Makarevičius, pirmoj eilej sėdi v.Ilmara Mažeikaitė ir antroj eilėj v.v. Rimas Dūda.

Kaip 50 metų išsaugota vėliava pateko Juros skautams Lietuvoje.

Hanau lietuviu tremtiniu stovyklos jūros skautu 
vadas Erikas Jasiukaitis, emigruodamas iš Vokietijos į 
JAV 1949 metais, su savimi pasiėmė ir vieneto vėliavą. 
Apsigyvenęs toliau nuo didesnių lietuvių telkinių, 
vėliavą saugojo pas save. Atsiradus progai, vėliavą 
padavė Los Angeles mieste gyvenančiai skautininkei 
Mildai Mikėnienei, prašydamas vėliavą .perduoti 
vietovės jūros skautams. Deja, jų veikla tuo metu jau 
nebeegzistavo, ir s. Mikėnienė nutarė kaip nors tą 
vėliavą pasiųsti i Lietuvą. Proga atsirado.

1989 metais man skrendant i New Yor’ką pasitikti 
atburiavusių Žygio per Atlantą trijų jachtų iš Lietuvos, 
ir įteikti joms Los Angeles lietuvių piniginę paramą 
takelažio pagerinimui, s. Mikėnienė vėliavą perdavė 
man, kad grįžtantieji buriuotojai per Atlantą jūros 
keliu perplugdytų ją į Lietuvą, ir įteiktų jūros 
skautams.

Po dešimties metų tylos, pagaliau atėjo žinia iš 
Lietuvos apie šios vėliavos likimą. Čia pateikiu 
sutrumpintą Aušros Jakubauskaitės straipsnį iš 
laikraščio “Klaipėda”.

“Sausio 15 d. 2000 m. šeštadienį ant karinių jūrų 
pajėgų laivo “Sūduvis” denio įvyko iškilmingas jūros 
skautų laivo vėliavos perdavimas Lietuvos jūros 
skautams. “Dešimt metų nesiryžau šios vėliavos 
atiduoti, nes nebuvo tikrųjų jūros skautų”. - sakė 
Drąsutis Kudzevičius, jachtos LIETUVA kapitonas, 
jachtų žygio per Atlantą dalyvis.

1989 metais New York’e D. Kudzevičius susipažino 
su išeiviu, buvusiu aktyviu jūros skautu Vytautu 
Zeleniu. Sis prisipažino: - “Turiu vieną relikviją, kurią 
reikia perduoti į patikimas rankas” Kartu su vėliavą 
D. Kudzevičius į Lietuvą parsivežė ir V. Zelenio raštą, 
kuriame rašoma: “Si vėliava, tai yra pirmojo jūros
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skautų laivo, kuris įsikūrė Vokietijoje, ir tęsė visas 
lietuviško skautavimo tradicijas. Tegu gyvena šis 
trofėjus tenai, t.y. Lietuvoje, apie kurią jauni 
lietuviukai, šiandien jau pasenę, svajojo. Vytautas 
Zelenis, New York, Port Washington 1989".

Vėliavą perėmęs Lietuvos Skautijos jūros skautų 
krašto seniūnas Algimantas Malkevičius, praėjusią 
vasarą vadovavęs vaikų - jūros skautų žygiui Nemunu 
iš Kauno į Klaipėdą, pažadėjo, kad “tai bus muziejinė 
vėliava”.

Vėliavą perduodant dalyvavę Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų vadas K. Macijauskas, laivo VĖTRA vadovas V. 
Mogenis, laivo SŪDUVIS vadas E. Karlovas sutiko, 
kad jūros skautai, sėkmingai įveikė Nemuną, yra verti 
šio trofėjaus, nes jie yra tikrieji jūros skautai.”

Jūros skautas Vytautas Zelenis 
Reseda, 2001

“Undinės” valties juros skautės Šv. Jurgio iškilmingos sueigos metu 
Marina Del Rey uoste 1975 m.

Iš kairės: Rasa Matulaitytė, Vita Kevalaitytė, Rasa Arbaitė Daina Gudauskaitė, 
Rasa Zelenytė, Suzan Pretkutė. Dešinėje Jaunesniųjų jūros skautų Bebrų vienetas.
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LOS ANGELES ORO SKAUTAI

1960 metais s. Vytautas Tamulaitis įsteigė 
“Vanagų” skiltį, pirmąjį oro skautų vienetą Ramiojo 
Vandenyno rajone. Skiltis iš karto suklesti. Per 
pirmuosius metus surengė 36 sueigas, 5 iškilas, 
surinko 900 taškų LSS Brolijos varžybose, statė ir 
laidė įvairių rūšių avio-modelius, kas vasarą 
stovyklavo. Kaziuko mugėse jie įrengdavo vieną iš 
populiariausių žaidimų, kur elektra varomas 
lėktuvėlis nusileisdavo ant laimingo ar nelaimingo 
numerio.

Netikėtai ankstyva s. Vytauto Tamulaičio mirtis 
1964 m. vasario 13 d., po sunkios eismo nelaimės, 
išplėšė brangų asmenį ne tik LSS, bet ir bendrai 
aviacijos pasauliui. Būdamas LSS Brolijos oro skautų 
skyriaus vedėju jis paruošė oro skautų statutą, 
programas ir terminologiją. Stropiai rinko Lietuvos 
aviacijos istoriją “Air Pictorial” žurnalui.

Netekus vadovo, oro skautus Los Angeles perėmė 
vienas iš “vanagų” - s. V. Tamulaičio sūnus Gytis. Po 
metų skiltis išsiskirstė, nes nariai išvyko studijuoti ar 
į kariuomenę.

Po kurio laiko, vėl susidarius pakankamam 
aviacija besidominčių skautų skaičiui, Arūnas 
Banionis įsteigė “Sakalų” oro skautų skiltį. Ir ši skiltis 
labai aktyviai veikė. Statė ir laidė daugumoje 
sklandytuvų ir raketų modelius, dalyvavo Los Angeles 
skautų bendroje veikloje, lankė skraidymo ir 
sklandymo mokyklas. Keli “sakalai” pradėjo sklandyti. 
Po keturių metų “sakalams” išaugus iš skautų 
amžiaus, oro skautų veikla Los Angeles sustojo.

Zdislovas Korius
(Iš Lietuviškoji Skautija)

S. Vytautas Tamulaitis. Civ. Aviacijos lakūnas Zdislovas Korius.

Ištrauka iš 2001/7/14 “Kauno dienos” laikraščio:

’’Lituanica” vėl lėks į Kauną. Tragiškai prieš 68- 
erius metus nutrukusį lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydį iš Lenkijos į Lietuvą 2003-iaisiais 
ketina užbaigti JAV lietuviai Julius Vytautas Sakas ir 
Arūnas Banionis...Iš Soldino į Kauną bus skrendama 
tikslia “Lituanicos” kopija..,”Mano, kaip lakūno, 
karjera baigiasi, tad dabar yra puiki proga pagalvoti 
apie tokį skrydį,” pernai sakė J.V. Sakas. Jis skris 
kartu su lakūnu, karo aviacijos gydytoju Arūnu 
Banioniu.(p.s. Arūnas pamilo erdves Los Angeles oro 
skautų būryje)

Arūnas Banionis - Kelly Air Base, Texas.
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LSS RAMIOJO VANDENYNO STOVYKLAVIETĖ “RAMBYNAS”

195lm. atvykus pakankamai naujų, lietuvių išeivių, 
susikūrė LSS vienetai ir tolimoje Los Angeles, CA. 
Kurį laiką teko stovyklauti įvairiuose California 
parkuose: Lake Arrowhead, Gaviota, Sequoia, Laguna 
ir kt. Bet tolimas važiavimas ir vis sunkesnis vietos 
stovyklavimui suradimas, vertė pagalvoti apie nuosavą 
stovyklavietę. Iškylaudami ar atostogaudami ieškojom 
geros vietos nuosavai stovyklavietei. 1965 m. s.Jonas 
Matulaitis sužinojo apie parduodamą žemės sklypą 
Holcomb slėnyje, San Bernardino National Forest. 12 
akrų žemės plotas, apsuptas valdiško miško, tiko 
stovyklavietei. Apžiūrėjus vietovę buvo nuspręsta šį 
žemės plotą įsigyti.

Sudarytas stovyklavietei įsigyti komitetas iš skautų 
tėvų ir tunto vadovų, kuris rūpintųsi žemės nupirkimu 
ir lėšų tam sukėlimu. Komitetan įėjo: Valerija 
Irlikienė, Aleksas Kiršonis, Ona Mikuckienė, Jonas 
Steikūnas, Algirdas Avižienis, Rimtautas Dabšys, 
Jonas Matulaitis, Jonas Navickas, Juozas Pažėra, 
Pranas Pakalniškis, Alfonsą Pažiūrienė ir Kęstas 
Pažemėnas. Nuspręsta žemę įsigyti LSS vąrdu, kad 
Los Angeles stovyklavietė paliktų LSS nuosavybėje net 
ir išnykus skautų vienetams Los Angeles. Pradėta 
rinkti aukas stovyklavietei įsigyti. Tėvai ir visuomenė 
savos stovyklavietės pirkimui pritarė ir gausiai rėmė. 
Šimtą dolerių ar daugiau paaukoję buvo paskelbti 
stovyklavietės rėmėjais.

1966 m. balandžio mėn., pasiskolinus trūkstamą 
sumą iš Lietuvių Kredito Kooperatyvo Los Angeles, 
stovyklavietė buvo nupirkta. Tais pačiais metais buvo 
surengta pirmoji stovykla nuosavoje LSS Ramiojo 
Vandenyno Rajono Stovyklavietėje. Stovyklavietė dar 
neturėjo nei vandens nei kitų įrengimų; reikėjo viską 
atsivežti ar išnuomuoti Big Bear miestelyje, bet geros 
nuotaikos ir energijos netrūko. Tik kai kurių tėvelių 
automobilių padangos neatlaikė. Ir taip jau blogas 
kelias buvo tirpstančio sniego ir pavasario lietaus 
vietomis visai išplautas, o aštrios uolos buvo 
negailestingos sunkiai pakrautiems automobiliams.

Mūsų svajonės, kad galėsim taip primityviai kelis 
metus stovyklauti, taip pat neišsipildė. Apskrities 
Sveikatos įstaiga pranešė, kad reikia įrengti higienišką 
virtuvę ir kitus švarai palaikyti įrengimus, kad būtų 
leista įsteigti pastovią stovyklavietę. Tad ir vėl reikėjo 
pagyvinti aukų stovyklavietei rinkimą ir planuoti 
virtuvei ir kitiems būtinai reikalingiems įrengimams 
pastato. Čia į pagelbą atėjo visas būrys inžinierių. 
Pastato projektą paruošė arch.Kęstutis Mikėnas su inž. 
Julių* Raulinaičiu. Statybos darbams vadovavo s. J. 
Matulaitis. Leidimų gavimu statybai ir kitiems 
įrengimams iš Apskrities įstaigų rūpinosi: s. Algirdas 
Avižienis, s. Mykolas Naujokaitis ir s. Liūtas Grinius.

J. Raulinaitis prie teodolito.

Inž.J. Raulinaičiui vadovaujant, keletą savaitgalių 
praleidom tiksliai matuodami sklypą, kad būtų galima 
apskrities valdžiai įteikti tikslų sklypo planą, nes 
turimi dokumentai buvo daryti dar XIX šimtmečio 
pabaigoje, kada toje vietovėje buvo įkurtas aukso 
ieškotojų miestelis, kurio tik vienas apgriuvęs pastatas 
teišliko. Reikėjo padaryti žemės sugėrimo tyrimus 
reikalingus “septic tank” įrengimui. Pasamdėm šulinių 
gręžimo firmą, kuri išgręžė apie 170 pėdų gilumo 
šulinį. Firmos apskaičiavimu, šulinys turės 
pakankamai vandens visai stovyklavietei. Su s. V. 
Varno pagelba įsigijom elektrinį siurblį ir įlcidom giliai 
į šulinį. Tada reikėjo kelis kartus nuvažiuoti su elek
tros generatoriumi ir pumpuoti iš šulinio vandenį, kad 
gauti ilgesnio laiko tarpo statistiką šulinio pajėgumui 
įrodyti.
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Stovyklavietės pastato skeletas (griaučiai) 
jau pastatyti.

Sekančiais metais su tėvų, skautų., skaučių ir 
skautams prijaučiančių žmonių pagelba buvo pa
statytas stovyklos pagrindinis pastatas. Sklype 
išlyginta žemė, užpiltos aukso ieškotojų paliktos 
duobės ir grioviai. Pastate įrengia: virtuvė, pirmos 
pagelbos kambarys, išvietės su. dušais, prijungtas 
vandens tankas ir “septic tank”. Pumpavimas dar kelis 
metus buvo vykdomas su atsivežtu elektros 
generatorium, kol pagaliau 1971m. Edison Co. sutiko 
atvesti elektros liniją iki stovyklos pastato. Tik tada 
galėjom pakeisti dujinius šaldytuvus ir virtuvės viryklą 
į elekrinius ir įrengti pastate elektros apšvietimą. 
Elektrikos darbus pastate atliko Liucijus Nefas su 
sūnum Paulium. Vėliau virykla pakeista vėl į dujinę, 
nes tas buvo ekonomiškiau.

Romui Kalantai susideginus Kaune, 1972 m. 
stovyklavietės vėliavų aikštėje buvo pastatytas visiems 
Lietuvos Laisvės Kovotojams ir R. Kalantai pagerbti 
paminklas su prel. J. Kučingio dovanotu kryžiumi. 
Kryžių iš Los Angeles atvežė ir paminklą pastatė, kaip 
ir visada stovyklavietei atsidavęs s. J. Matulaitis.

1976 m. švenčiant stovyklavietės dešimtmetį 
paskelbtas stovyklavietės vardui parinkti konkursas, 
kurį laimėjo v.sk. Aušra Matulaitytė. Stovyklavietė 
pavadinta “Rambynu”.

Inžinieriai galvoja ką toliau reikia daryti.

Dar eilę metų stovyklos pastatas buvo didinamas, 
įrengimai gerinami. Tuo daug rūpinosi arch. Rimas 
Mulokas. Vidaus medžio darbus, stovyklos lentą ir 
pašto dėžutę padarė Algis Prasauskas. Eilę metų 
Petras Mironas rūpinosi pastato dažymu, taisymu ir 
aplinkos svarinimu. Buvo iš akmenų surėmęs 
lietuvišką kaimo šulinio modelį, kuris ilgainiui sunyko 
ir buvo pašalintas.

Didesnes sumas stovyklavietei aukojo: Ona 
Moteikienė - $5000; Julius ir Ona Bielskiai - $4000; 
Augustus Gurtz, Emilis ir Julija Sinkiai, Bronius 
Strikaitis po $2000; Kęstutis ir Elena Grigaičiai, Stella 
Kvetarauskienė, prel. Jonas Kučingis, Mykolas 
Naujokaitis, Jonas ir Vanda Stankai, Osvaldas 
Žadvydas, ASS, Kun. Gražinos būrelis, LA Židinys ir 
LSS RV Rajonas po $1000.

Kiekvienais metais prie stovyklavietės įrengimo, 
pagerinimų ii- stovyklautojų aprūpinimo prisidėjo 
daugelis Los Angeles moterų ir vyrų kurių visų net 
neįmanoma suminėti, bet su jų pagelba LA skautukės 
ir skautukai stovyklavo savoje žemėje. Kur kiekvienas 
takelis, medis ar akmuo buvo pažįstami ir priminė, 
vėliau apsilankius, tas žaviai praleistas vasaras 
“Rambyno” stovyklose, kur dabar stovyklauja jau ir jų 
vaikai ir vaikaičiai!

Kęstas Pažemėnas
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STOVYKLAVIETĖS NUOTRAUKOS

Iš kairės: J. Raulinaitis, J. Navickas, B.
Vilimas, V. Sviderskas, V. Tamošaitis ir R.
Bareika.

Antanas Kiškis, J. Navickas, R.
Raulinaitis ir V. Tamošaitis.

5

Iš kairės: M. Naujokaitis ir Neatpažintas. Iš kairės: J. Matulaitis ir K Prišmantas
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STOVYKLAVIETĖS NUOTRAUKOS

Šv. Kazimiero parapijos padovanotas lietuviškas kryžius.

Prel. Jonas Kučingis šventina stovyklavietėje pastatytą lietuvišką kryžių.
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STOVYKLAVIKTĖS NUOTRAUKOS

Rambyno stovyklavietės pastatas.
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L.S.S. RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS
SKAUTININKŲ - KIŲ RAMOVĖ

“Per skautybę mes mokomės būti 
Gamtoje Visagalio vaikais.
Laisvė Tėviškei, ir artimo būvis 
Pasiliks mums pirmais reikalais.”

L.A. SKAUTININKŲ - KIŲ RAMOVĖ

Lietuvoje buvę skautės ir skautai, atvežė mums iš 
brangios tėvynės skautiškos dvasios liepsnelę ir įžiebė 
ją prie Ramiojo Vandenyno krantų. Skautų šūkiai 
apima visą žmogaus gyvenimą ir visas gyvenimo sritis: 
Tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Skautiško įžodžio 
dvasia dar tebėra mumyse gyva. Ji vis dar reikalinga, 
kad neleistumėm tai skautiškai liepsnelei užgesti, bet 
pagelbėti jaunimui ir lietuviškai skautijai.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

1958 m. gruodžio 14 d. Skautininkų Ramovės 
sueigoje s. fil. V. Barmienė buvo išrinkta S. R. seniūne. 
Mano turimomis žiniomis sekantys seniūnai buvo šie: 
Mykolas Naujokaitis, Vytautas Stadalninkas, 
Aldona Cinikienė, Antanas Mažeika, Juozas 
Pažėra, Danutė Basiulienė, Eugenijus Vilkas, 
Vytautas Vidugiris, Nelė Mockuvienė, Gediminas 
Kaunas ir Alfonsą Pažiūrienė.

1964 m. gegužės mėn.24 d. įvyko Skautininkių 
Ramovės steigiamoji sueiga s. Valės Barmienės bute. 
Dalyvavo šios sesės: Valė Barmienė, Irena 
Bužėnienė, Aldona Cinikienė, Mirga 
Pažemėnienė ir Alfonsą Pažiūrienė.

Sueigą atidarė sesė Alfa gražia ir prasminga 
maldele. Po to pakvietė skautininkes prisidėti skaučių 
tunto veikloje. Sesė Mirga norėtų matyti tokį 
skautininkių būrelį, į kurį, tunto skautės jaustųsi 
galinčios kreiptis, bet kuriuo metu, prašydamos 
patarimo ar pagelbos. Šiuo klausimu pasisakė visos 
dalyvavusios sesės. Skautininkių Ramovės seniūnė 
buvo išrinkta ps. Irena Bužėnienė ir sekretorė ps. 
Aldona Cinikienė. Ramovė nuo pat įsikūrimo dienos 
dirbo drauge su skautininkų Ramove.

1996 m. gruodžio mėn. 8 d. j. ps. G. Kaunas 
sušaukė skautininkų - kių Ramovės sueigą. Ramovės 
seniūnė buvo išrinkta v.s. A. Pažiūrienė ir 
pavaduotojas v.s. fil. E. Vilkas.

R.V. Rajono vadė v.s. fil. Zita Rahbar tuoj pat 
mums davė darbo: Kaziuko mugė ir kitas didesnis 
uždavinys pasirūpinti a. a. Vaclovo Svidersko antkapiu 
Foret Lawn kapinėse Glendale.

1996 m. gruodžio mėn. 17 d. nustojo plakusi a.a. 
v.s. Vaclovo Svidersko širdis. Po vienerių metų, a.a. 
Vaclovo mirties metinėse, v.s. E. Vilko, v.s. I. Vilkienės 
ir s. L. Vilimienės rūpesčiu jau antkapio lenta buvo 
padaryta ir pašventinta kun. S. Anužio, dalyvaujant 
Rajono sesėms ir broliams skautams. Po to visi vykome 
į Rajono sueigą Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Bėga mūsų metai, slenka į dausas, amžinybėn 
skubam dieviškais keliais. Amžinybėn išskubėjo daug 
mūsų mielų ir artimų skautiškos šeimos narių. Daug 
kartų teko laidotuvėse dalyvauti, atsisveikinti ir 
pareikšti užuojautas.

1997 m. kovo mėn.2 d. Kaziuko mugė

v.s. A. Pažiūrienė ir v.s. E. Vilkas
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Ramovės sąrašuose yra apie 80 skautininkų - kių. 
Daug sesių priklauso gražiai veikiančiam kun. 
Gražinos būreliui ir Akademiniam Skautų Sąjūdžiui. 
Yra sesių ir brolių kurie dirba, rūpinasi ir padeda 
jaunesniems vadovams tuntų veikloje ii’ lietuviškos 
skautijos gerovei. Taip pat savo nuoširdžiu darbu ir 
aukomis prisidėjo prie savos stovyklavietės įsigijimo ir 
jos pagerinimo.

Skautavimas yra stiprus ryšys jungiantis jaunimą 
ir vyresniuosius. Visi kartu stovyklauja, iškylauja, 
ruošia Kaziuko muges, ąžuolo ir gintaro mokyklas, 
skautiško lavinimo kursus, paskaitas, šoka tautinius 
šokius, dainuoja chore ir nepamiršta savų tradicijų. 
Sesės ruošia mergvakarius, Kūčias, puošia kalėdines 
eglutes šiaudinukais Šv. Kazimiero bažnyčioje. Teko 
dalyvauti su šiaudinukų gaminimo menu prez. Roland 
Reagan bibliotekoje Simi Valley, Ca. ir L.A. Šv. 
Kazimiero Šešt. Lituanistinėje mokykloje, v.s. E. Vilko 
iniciatyva skautės ir skautai dalyvauja “International 
Day of Scouting California.”

Mūsų iždo pajamos yra iš Kaziuko mugių. Man 
talkina broliai: E. Vilkas, G. Kaunas, V. Koklys, K. 
Pažemėnas ir J. Venckus. Taip ir sesės: A. Namikienė 
iš Čikagos, V. Bruožienė, D. Čekanauskaitė ir 

O. Keblienė. Mano mielos draugės irgi nepamiršta 
ištiesti pagalbos rankos - J. Čekanauskienė, B. 
Gricienė, J. Rukšėnienė, A. Svarcienė ir A. Uldukienė. 
Gautu pelnu dalinamės su visais. Aukojame Vydūno 
Fondui, kun. A. Saulaičiui SJ. Jėzuitų gimnazijai ir 
skautišką jaunimą paremti, L.A. jaunimo s-gai 
vykstančiai į X-jį P. L. jaunimo kongresą Australijoje, 
Lietuvos Sukilėlių S-gai, Draugui, Skautų Aidui, 
skautiškai veiklai L.A., a.a. Vices Zaunienės Fondui, 
Pabaltiečių parodai, kuri vyko Liuteronų Universitete, 
Thousand Oaks, CA., Šv. Mišioms už mirusiuosius 
skautus ir t.t.

Bėga laikas, lyg vėjo dvelkimas. Išauš pavasaris, 
sužydės gėlės, tik mūsų jaunystės dienelės niekad 
nebesugrįš. Tad gyvenkime gražiais skautiškais 
prisiminimais. Linkiu ir toliau skautauti, nepavargti ir 
puoselėti skautišką liepsnelę Ramiojo Vandenyno 
pakrantėje. Mūsų visų širdys tegul jungiasi su tėviške 
prie Baltijos ir Nemuno krantų.

Budėkime!
v.s. Alfonsą Budriūnaitė-Pažiūrienė 
Seniūnė

Kaziuko Mugė 1966 m.

Paskutiniai pasiruošimai Kaziuko Mugės atidarymo.
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

Tęstinumo kelias
Filisteris Jonas Damauskas buvo vienas iš 16 

skautų-čių, kurie įsteigė Studentų Skautų Draugovę 
1924 m. spalio mėn. 16 d. Lietuvos Universitete 
Kaune.

Štai trumpa santrauka minčių apie S.S.D. kurias 
mes girdėjome iš fil. J. Dainausko kai jis viešėdavo pas 
savo dukrą Jūratę ir žentą Juozą Jacobs-Jakubonį.Jo 
gimtadienio, sausio 21 d., proga suvažiuodavo būrys 
skautų akademikų Jo pasveikinti ir pasiklausyti.

S.S.D. nuo pat pradžios buvo ideologinė, gimnazijos 
laikais skautavusių jaunuolių grupė, sutarusi Lietuvos 
Universitete ir asmeniškame gyvenime vadovautis 
skautybės principais. Savo grupėje, Studentų Skautu 
Draugovėje, gyventi josios pasirinktu obalsiu: “Ad 
Meliorem” ir galimai tapti lietuvių jaunimo rinktiniu 
junginiu. Fil. J. Daunauskas parengė tos draugovės 
ženklelio projektą ir pasiūlė šūkį Ad Meliorem!

Fil. J. Damauskas teigė, kad SSD įsteigimas buvo 
pirmutinis ir, iki šiol vienintelis pasaulio skautų 
šeimoje, kada gimnazijose skautavę ir tuo metu išėję 

skautiško patyrimo programą jaunuoliai, sudarė 
Draugovę Universitete.

Lietuvių skautų bandymas pasisekė, nes 
akademinė skautija egzistuoja 77 metus.

Studentu Skautų Draugovė, organizaciniu 
požiūriu, išgyveno daug persitvarkymų: visų pirma 
susiskaldę į SSD (dabar ASD) bei Korp! Vytis, greta 
kurių atsirado Filisterių vienetai. Sekė okupacija, 
sugriovusi lietuvio laisvą gyvenimą. Išeivijoje 
akademinė skautija atsikūrė apjungdama į ASS 
įvairiausiu pasaulio kraštų universitetų studentus bei 
alumnus, kurių bendras “jungiklis” yra buvimas 
lietuviu, praeitas skautavimas LSS Brolijoje ar 
Seserijoje ir gyvas rūpestis Lietuvos valstybės ir 
lietuvių tautos reikalais. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose studentų organizacijos, bei jų padaliniai 
atsiranda ir veikia už universiteto veiklos ribų.. Užtat 
“studentavimas”, kaip kvalifikacija kokiai 
organizacijai, tėra vien tos organizacijos nuostatas. 
Tuo pačiu, Akademinis Skautų Sąjūdis, jo padaliniai, 
nors ir studijuojančių studentų sudaromi, pavaldūs 
tėra savo ASS vadovybei ir LSS Tarrybai.

1994 m. sausio 21 d. švenčiame fil. Jono Dainausko 90-jį gimtadienį. 
Salia sėdi jo duktė Jūratė ir A.S.S. pirmininkė Birutė Viskantienė.
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Daug ASS narių gana aktyvūs Lietuvių 
Bendruomenėje ir energingai dalyvauja įvairiose 
kultūrinėse ir profesinėse organizacijose. Daugelis ASS 
narių vadovauja LSS Brolijos ir LSS Seserijos 
vienetams. Išeivijos lietuviškos visuomenės ateities 
egzistencija, jos išsilaikymas ir tęstinumas priklauso 
nuo šio darbo su skautišku jaunimu, pabrėžė fil. Jonas 
Damauskas, kuris iki savo mirties 2000 m. gegužės 27- 
tą dalyvavo ASS veikloje.

Fil. Jonas Damauskas kaipo istorikas, bibliografas, 
pedagogas ir publicistas buvo Akademinės Skautijos 
Leidyklos narys-redaktorius. Jis redagavo pavergtoje 
Lietuvoje ėjusio rezistencinio leidinio Aušra — 15 
numerių. Redagavo Generolo Stasio Raštikio “Lietuvos 
Likimo Kelias” tris tomus. Sis prasmingas knygų 
leidimo darbas įjungė į veiklą visą eilę ASS narių ir 
tokiu būdu jie dalyvavo lietuviškame gyvenime.

Fil. J. Damauskas daugelį metų dalyvavo ASS 
Vydūno Jaunimo Fondo vadovybėje. Jis dalyvavo VJF 
tarybos posėdyje vos mėnesį prieš mirtį. Fil. Vytautas 
Mikūnas pranešė, kad VJF ateinančiais metais švęs 50 

metų gyvavimo sukaktį. Pagrindinės VJF pajamos - 
aukos už Kalėdų korteles ir aukos-palikimai 
specialiems fondams. Paskolos išduotos studentams 
lietuviams ir pinigų apyvarta siekia vieną milijoną 
dolerių. Fil. Vytautas Mikūnas, kuris vadovauja VJF 
daugelį metų, pranešė, kad šiais metais bus 62,000 dol. 
išlaidų. Lietuvoje stipendijas ir paskolos studentų 
studijoms užsienyje, gavo 35 studentai ASS Vydūno 
Fondo knygų leidimo komisija kuriai ir vadovauja 
Vytautas Mikūnas, pranešė, kad spausdinimui jau yra 
paruošta 110 puslapių apimties knyga “Skautų šeimos 
genocidas”. Vydūno Fondas knygų leidimo kultūrinį 
darbą tęsia jau daugelį metų, išleisdamas 17 knygų ir 
parengta spaudai dar keturios. Prie Vydūno Fondo 
veikia visa eilė specialių, šeimų stipendijų fondų, prof. 
L Končiaus, prof. S. Kolupailos, prel.. J. Prunskio, 
Sofijos Čiurlionienės, Vincės Jonuškaitės-Zaunienės. 
Vydūno Fondo įgaliotinis Lietuvoje fil. Edmundas 
Kulikauskas rūpinasi konkursu pravedimu Lietuvos 
universitetuose ii- Lietuvos Muzikos akademijoje.

Vydūno Fondo būstinėje

1991 m. LSS Ramiojo Vandenyno Rajono “Motiekienės Fondo” valdybos pirm. Birutė 
Viskantienė ir nariai: Zigmas Viskanta, Albinas Sekas. Eugenijus Vilkas ir Gediminas 
Leškys įteikė $5,000 auką Vydūno Fondo Valdybos pirm. Vytautui Mikūnui. Kairėje jau 
miręs fil. E. Korzonas. Viduryje fil. Dalia Ječienė, Mūsų Vytis administratorė, gavo $3,000 
auką. Skautų Aidui $3,000, Skautybės Keliui pasiųsta $2,000.
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS 
Los Angeles skyrius

Tęstinumo Kelias

LA skyrius įsisteigė 1954 m. gegužės mėn. 9 d. 
Senj. A. Audronis sušaukė Los Angeles apylinkėse 
gyvenančius ir Lietuvos universitetus lankiusius ar 
baigusius akademikus skautus pokalbiui į Pomoną, 
pas dr. J. Naujokaitį. Dalyvavo tik septyni nariai, bet 
visi ryžtingai nutarė steigti ASS skyrių ir laikytis 
Lietuvoje puoselėtų tikslų: steigti Korp! Vytis ir ASD 
skyrius ir padėti jau veikiantiems skautų-skaučių 
vienetams. Bendrojo skyriaus ir ASD vadove buvo 
išrinkta A. Naujokaitienė, o Korp! Vytis vadovu-fil. V. 
Petrauskas.

Tuo metu Los Angeles gyveno prof. Mykolas 
Biržiška, 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras, 
su šeima. Jis buvo vietos lietuvių gerbiamas ir 
ypatingai skautų remiamas. Korp! Vytis skyrius 

pradėjo rūpintis porf. M. Biržiškos pagerbimu kaipo: 
Korp! Garbės Nario. 1955 m. liepos 24 d. parapijos 
salėje buvo suruošta vieša akademija kurioje Korp! 
Vytis Garbės Nariui, prof. Mykolui Biržiškai buvo 
įteiktos Korp! Vytis spalvos ii- Korp! kepurė. Toje 
akademijoje buvo paminėtas a.a. fil. Juozo Milvydo, 
buvusio Korp! Vytis pirmininko, 1941 m. sukilimo 
dalyvio, tragiška mirtis. Šioje akademijoje dalyvavo iš 
Čikagos atvykę jau mokslus baigę Korp! nariai A. 
Avižienis, A. Dundzila, ir V. Variakojis. Po iškilmių 
įvyko trumpa sueiga, kurios metu LA Korp! skyriaus 
pirmininku išrinktas A. Avižienis, o nariais - V. 
Petrauskas ir A. Dundzila. Rudeniop ASD spalvas 
gavo Ina Bertulytė-Bray ir Sigita Dobkevičiutė- 
Abelkienė. Jonas Navickas tapo pirmoju LA Korp! 
junijoru.

1955 m. liepos 24 d. prof. M. Biržiška gavo Korp! Vytis Garbės Nario spalvas ir 
buvo paminėtas J. Milvydas žuvęs 1941 m.sukilime. Viršuje: dail A. Rakštelės 
paveikslas, A. Dundzila ir A. Avižienis. H-je eilėje: V. Variakojis, V. Petrauskas, 
Biržiškos, dail. A. Rakštelė, M. Naujokaitis, J. Naujokaitis, VI. Pažiara. I-je eilėje:J. 
Naujokaitienė, E. Rakštelytė, A. Audronytė, J. Varnienė, J. Kaributas, apačioje A. 
Audronis.

Vyresnieji ASD ir Korp! Vytis nariai susispietė į 
Akademikų Skautų Ramovę. Veikla vyko bendrai ir 
atskirai, bet nuoširdus darbas buvo rūpestis 
prieaugliu.

1962 m. Akademiniam Skautų Sąjūdžiui buvo 
suteiktas trečios šakos statutas, mūsų skyrius 

persiorganizavo, ir naujoje struktūroje veikia šie 
padaliniahKorp! Vytis,ASD, Filisterių skautų Sąjungos 
skyriai. Šitie trys padaliniai yra apjungti ASS 
skyriaus, kurio vadovas - pirmininkas yra renkamas 
padalinių valdyboms susitarus. Skyrius savo skautiška 
veikla reiškėsi tuntuose, skautų stovyklose ir Ramiojo
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Vandenyno rajono vadovybėje. Nepamiršta ir 
visuomeninė veikla: 1941 m. sukilimo minėjimai, 
akademijos prof. M. Biržiškai prisiminti, prezidento 
Kazio Griniaus akademija, Lietuvos universiteto 
įkūrimo minėjimas, meno paveikslų, parodos. 
Koncertų, “Antro kaimo” spektaklis, knygų 
pristatymai, šalpos reikalams pasilinksminimų 
organizavimas. 1990 m. rudenį įvyko Alės Rūtos 
knygos “Mėlynojo Karvelio Šviesa” pristatymas ir 

ASD Garbės narės Lietuvos Operos solistės 
pagerbimas. Ta knyga buvo išleista ASS skyriaus 
pastangomis ir ta knyga lietė Vincės Jonuškaitės- 
Zaunienės gyvenimą. Fil. Valentinas Varnas rūpinosi 
ii' savos spaudos reikalais: surinko straipsnius apie 
prof. Mykolą Biržišką, 1941 m. birželio sukilimą, apie 
Lindę Dobilą specialiems “Mūsų Vyčio” numeriams

1990 m. ASS LA metinės šventės dalyviai pagerbia ASD Garbės narę Lietuvos Operos 
solistę Vincę Jonuškaitę-Zaunienę, ASS vadijos pirmininkę Danutę Eidukienę ir rašytoją 
Alę Rūtą.

Didelis ir svarbus darbas atliktas 1979 m, kuomet 
skyrius, fil. E. Kulikausko iniciatyva pasiryžo paminėti 
Vilniaus universiteto 400 metų sukaktį. Pagal 
skulptoriaus V. Kašubos projektą buvo pagamintas 
gražus medalis. Sudarytas medalio gaminimo ir 
platinimo komitetas, kuriam vadovavo fil. dr. A. 
Kliorė.

Skyrius ruošdavo metinę šventę kiekvienų metų 
rudenį prisiminti spalio mėn. 16 d. ir kviesdavo svečią 
kalbėtoją. 1996 m. svečias buvo fil. Antanas Dundzila, 

iš Wašingtono, kuris kalbėjo apie Mykolą Naujokaiti 
1940-1941 m. Rezistencijoje. "Prasmė ir Proga” 50 
puslapių knygelė buvo atspausdinta ir įteikta fil. M. 
Naujokaičiui. 1997 m. metinei šventei buvo 
atspausdinta knygelė “Jaunimo Žygiai” Lietuvos 
okupantu atsikratant 1941 m. Toje knygelėje penkių 
akademikų prisiminimai. Mūsų svečias buvo fil. 
Vytautas Šliupas iš San Francisko, vienas iš 5 parašęs 
atsiminimus.

60



LAPKRITIS 61

1996 m. metinėje šventėje buvo pagerbtas fil. Mykolas Naujokaitis.

FU. Mykolas Naujokaitis ir Birutė Viskantienė aprišusi jubilijantą juosta

Vidinė ASS veikla pasireiškė įvairiose formose: 
dalyvavimas kasmetinėje Kaziuko mugėje, rengiant 
tradicinę kavinę, išvykos į įvairias Kalifornijos 
vietoves, eiliniai skyrių susirinkimai, vasaros ir žiemos 
stovyklos. Daugelis narių dalyvaudavo ASS 

suvažiavimuose, tautinėse ir jubiliejinėse Lietuvių 
Skautų Sąjungos stovyklose. Pirmoji ASS stovykla 
“Šiuo Keliu Eik!” Rambyno stovyklavietėje įvyko 1999 
vasarą. Daugumas tų pačių akademikų dalyvavo 8-je 
Tautinėje stovykloje “Draugystės” pastovyklėje.

1996 m. Kaziuko Mugėje Vydūno Fondo knygų išpardavimas. Iš kairės Alfa Juodikis, 
Aldono Kūdirkienė, Eugenijus Vilkas ir Valentinas Varnas

Fil. Eugenijus Vilkas
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Korp! Vytis A.S.D.

A.S.S. Los Angeles skyriaus pirmininkai

Valentinas Varnas/1963 -1965/

Liūtas Grinius /1966 -1967/

Valentinas Varnas /i 968 -1976

Edmundas Kulikauskas /1977 -1979/

Vaidotas Baipšys/1980 -1982/

Gediminas Leškys/1983 -1989/

Birutė Viskantienė /1990 -1998/

Teresytė Giedraitytė /1999 - 2001/ 
Vilija Žemaitaitytė/1999 - 2001/

Teresytė Giedraitytė/2001 -

Trūksta: s. fil. G. Leškio 1994 -1996 ir s. fil. R. Griškelio 1997 -
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ NUOTRAUKOS

1957 m. rugpjūčio mėn. 24 d. Los Angeles 1959 m. sausio mėn. 31 d. Los Angeles

A.S.S. žiemos stovykla Big Bear Lake, CA.Iš kairės V. Variakojis, A.
Dundzila, S. Dobkevičiūtė ir prof. A.
Biržiška

1964 m. A.S.S. Metinė Šventė

A.S.S Metines Šventės atidarimo 1964 m. metinės A.S.S. Šventės dalyviai.
metu kalba pirmininkas f U.
Valentinas Varnas.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ NUOTRAUKOS

1988 m. A.S.S. Metinė šventė 1989 metais

A.S.D. rikiuotėje, dešinėje V.S. fil.
Vytautais Vidugiris.

1989 m. šventės proga fil. Ph.D. A. 
Avižieniui įteikta Vydūno Fondo 1989 m. 
premija už organizavimą Vytauto Didžiojo 
Universiteto atgaivinimą Lietuvoje. Kairėje 
fil. E. Vilkas V.F. tarybos narys.

1990 m. A.S.S. metinė šventė 1990 m. spalio mėn.A.S.S. metinė šventė

Pirmoje eilėje A.S.D. pirm. Vida 
Čekanauskaitė, A.S.S. pirm. Birutė 

Viskantienė ir Korp! pirm. Linas Venckus.
Iš kairės senj. Linas Venckus,Korp! sk. pirm., 
t.n. Vida Čekanauskaitė, A.S.D. sk. pirm., fil. 
Daina Petronytė Kasputienė, pranešėja, fil. 
Valentinas Varnas, viešnia fil. D. Eidukienė 
A.S.S. Vadi jos pirm. fil. Birutė Viskantienė, 
A.S.S. sk. pirm., fil Milda Mikėnienė, F.S.S. 
pirm, ir fil. Eugenijus Vilkas.(ne visa valdyba 
trūksta Aldonos Kudirkienės ir Rimo Stoškaus).
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ NUOTRAUKOS

1991 m. spalio 13 d. 1991 m. A.S.S. valdyba

Akademikų Skautų metinė šventė įvyko 
Pasadena Country Club, ją pravedė f U. Alma 
Stočkienė.

Pirmoje eilėje: R. Baipšienė, A. 
Kudirkienė, Linas Venckus Korp! pirm. 
Antoje eilėje: A. Venckūnienė, sekr., Vida 
Čekanauskaitė, A.S.D. pirm., Birutė 
Viskantienė, A.S.S. pirm., dr. Leopoldas 
Trečiokas, F.S.S. pirm, ir Rimas Stočkus, 
iždininkas.

1991 m. metinės šventės dalyviai

Pirmoje eilėje naujieji spalvas gavę akademikai, - es: t. n.: U. Mulokaitė, L. 
Tompauskaitė, L. Žemataitytė, T. Barauskaitė, T. Giedraitytė, T. Petrušytė, M. Frankėnaitė. 
Senj: J. Baipšys, A. Kudirka, T. Petokas ir M. Variakojis.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ NUOTRAUKOS

1992 m. A.S.S. Metinė šventė Los Angeles

Naujosios tikrosios narės ir senjorai: Iš 
kairės Globėjas V. Baipsys, Rima Mulokaitė, 
Paulius Kudirka, Vilija Žemaitaitytė, 
POiUlius Viskanta, Nida Paplauskaitė, 
Globėja R. Baipšienė.

1997 m. Metinės šventės tema: “Jaunimo 
Žygiai”. Svečiai: fil. R. Griškelis, A.S.S. 
vadijos pirm. Fil. V. Šliupas kalbėjo 
pagrindine tema.

Iš kairės: G. Leškys, FSS sk. pirm., E. 
Vilkas, redaktorius, M. Naujokaitis, A. 
Kudirkienė, V. Šliupas, B. Viskantienė ir R. 
Griškelis

1998-jų metų 80-ji Tautinė Stovykla

■

1998 metais

Akademikų skautų pastovyklėje 
“Draugystė” dalyvavo ir mūsų vėliavos su 
daugeliu palydovų, /nuotraukoje tik šeši/.

S. fil. DDS Alma Vilkaitė-Stočkienė, buv. 
ASD pirm., Palangos tunte įv. par. ir ps. fil. 
inž. Rimas Stočkus, FSS ižd.,”Rambyno” 
stovyklavietės kom-to pirm.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ NUOTRAUKOS

L.S.S. R.V.R. stovykla “Draugystė- 
Rambynas 1999”

R.V. Rajono metinė sueiga
1999 metais

Iš kairės: kun. kan. Juozas Gražulis SJ, 
Tadas Dabšys, Vytenis Vilkas, Eugenijus 
Vilkas, V.S. Albinas Sekas, A.S.S. vadijos 
pirm. R. Griškelis, Zita Rahbar, stovyklos 
viršininkė

Sueigos metu fil. Auris Jarašūnas, Korp! 
pirm, pranešė, kad Korp! Vytis, 75-to A.S.S. 
gimtadienio proga išrinko Korp! Garbės 
narius: Mykolą Naujokaitį ir Eugenijų 
Vilką. Fil. Vilija Žemaitaitytė, A.S.S. ko- 
pirm. atnešė tortą su 75 žvakėmis, kad 
naujieji G.N. užpūstų. Kairėje stovi L.S. 
Brolijos V.S. fil. Albinas Sekas.

A.S.S 75-kių veiklos metų šventė
1999 metų spalio mėn. 10 d.

“Aušros Liutkutės” Koncertas
2000 metais

Po šventės dalis akademikų. Aušra Liutkutė Lietuvoje laimėjusi 
“Vincės Zaunienės” premiją $1000 solistų 
varžybose. Vydūno Fondas administravo. Fil. 
Z. Viskanta organizavo kelionę. ASS 
pirmininkės organizavo reklamą į solistės ir 
jos akomponatorės priėmimą ir pagerbimą. 
Nuotraukoje rengėjai su abiem viešniom.
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ NUOTRAUKOS

2001 m.Stovykla Rambyno stovyklavietėje Pastovyklės vardas: “Čia tik pradžia”.

Akademikai dalyvavo “50-LA” R.V.R. 
stovykloje ir turėjo savo sueigas. FU. Teresytė 
Giedraitytė sutiko būti A.S.S. L.A. skyriaus 
pirmininkė. Išeinančiai iš pareigų f ii. Vilijai 
Žemaitaitytei buvo padėkota ir ji dirbs kitose 
pareigose.

Jaunieji stovyklautojai su savo tėveliais.
Jaunų šeimų stovyklai vadovavo fil. Rita 
Žakienė ir fil. Lina Ruplėnienė

A.S.S. pastovyklė “Šiuo Keliu Eik” Korp! 
Vytis Senjoro Pasižadėjimą duoda: Rimas 
Avižienis, Audrius Avižienis, Romas 
Kudirka. Prie vėliavos Linas Venckus.

1991 m. Andrius Kudirka Korp! Senijoras.
1994 - 1996 m. Korp! Vytis Los Angeles 
skyriaus pirmininkas. 2001 m. gavo M.D. 
diplomą.
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RALI FORMUOS SKAUTŲ pAlKjZr 
žodžiai V.Kevalatoės muzika G-Gudauskienės

Ošia, šlama žalios pušys 
Tolimuose vakaruose, 
Skamba, aidi skautų dainos 
Kalifornijos kalnuos

I stovyklą, į stovyklą 
Mes žygiuojam su daina. 
Mes atnešim naują viltį 
Tau, Tėvyne Lietuva.

Pastatysim drobių miestą 
Po melsvu dangaus skliautu, 
Ir uždegsim savo laužus 
Taip arti, arti žvaigždžių.

Baltą smėlį išrašysim 
Su lietuvišku žodžiu, 
lAškelsime trispalvę 
Plėvesuoti virš kalnų.
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70 SKAUTŲ AIDAS

50 METŲ SKAUTAVIMO LOS ANGELES JUBILIEJAUS 
proga gautos aukos:

R.V.R. “Kunigaikštienės Gražinos” vyr skaučių būrelis
L.D.K. Birutės Draugija, Los Angeles skyrius
R.V.R. ASD, Los Angeles
R.V.R. ASS, Los Angeles
A.S.S. Filisterių Skautų Sąjunga, Los Angeles skyrius 
a.a. v.s. Vlado Pžiūros atminimui, v.s. Alfa Pažiūrienė 
v.s. Vytautas ir Elena Vidugiriai
L. A. Šv. Kazimiero šeštadieninė lituanistinė mokykla 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga Los Angeles skyrius 
Kalifornijos Amerikos Lietuvių Respublikonų Sąjunga 
Los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai
Ramiojo Vandenyno Rajonas
R.V.R. “Palangos” tuntas
R.V.R. Skautininkų-ių Ramovė
R.V.R. “Kalniškiu” tuntas
s. Danutė ir Algis. Basiuliai
Jonas Talandis
Rimas, Alma, Auksė ir Tauras Stočkai
v.s. Dalia ir Montė Sodeikai
Lietuvių Kredito Kooperatyvas
v.s. Nijolė Grinienė (“Palangos” tuntui)
M. ir G. Leškiai
v.s. Alė ir Vytautas Namikai - Chicago
v.s. Birutė Prasauskienė
Victoria Prišmantas ir Tauras Radvenis
ps. Audra ir ps. Kęstutis Reivydai
Tanya Barauskaitė
Tara Barauskaitė
Tina ir Linas Udriai

$1,000.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200,00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
25.00
20.00
15.00

v.s. Gediminas ir Jina Leškiai paaukojo vitražinį Vytį loterijai.

■.inri'd States 1 octal Service
■ Statement of Ownership, Management, and Circulation

1. PvblcaUon TMe

S Ar-A U TU A INA S
2. PublcaUon Number _ 3. Fifing Date

i o-o/- ol
4. Issue Frequency

ZB/- MOI-4THL.Y
5. Number of Issues Pubt-shed Annually 6. Annual Subscop'ion Pnce 

■& 10.00
7. Complete Mating Address ol Known Office ol Pubile-stron (Notprinter)(Street, city. county, stale. and HP, 4)

4^/3 PL, (2A A LAW il~

Contact Person
A, /IAmAMAI/SA^
Telephone 
(1U&) 42.3-^02)5

8. Complete Maling Address d Hendquartors or General Business Omco ol PuWishor (Notprinter)

IV. PL OAn i-AWN IL- 4&Č7453-

8. full Minei and Complete Marling Andresses ol Pubfeber, Ędlor. end Managog Editor (Do not leave Mink)
PvbCshcr (Name and complete mailing address)

f~iTH UAW/AN POk. l'MFIF OO/tT.)
m O/XZ./ ARiNGTcjN MA 51

Editor (Name andcomplete mailing address) -- _ ...

ALp-
l=. PAfZ-p- Avė. E-L.Mi-'tUlttT //_ frOI'ZC,-

NL-&INA p.AMANAL’Ž’KA^ 
M l Pi-, &AK. L-AWN , ti-

10. Owner (On not team blank H the publication is owned by a cwpomtion. give the n.vne and adifress ot the corporation Immediately Wowed bv tie 
names and addresses of eU stockholders Owmog or hohtng 1 pvercent or more of the tout amorali ol slock. If not owned by a mnLation. oh/thr 
names and addresses of the tndN0jaf owners If owned by a partnership cr other unincorporatedtirm. give Its name and address as well as trose ot each individual owner. U the pubfeabon Is pubfished by a nonprofit  orgMihation. give Us name and address )

Full Name Complete Matting Address

L-ITHU^NlieN SCOUTS/SrfAC.IATW 18 N<2fLt>VN& vCvIP-.

rip-Utg &AKAITI&' pfz&tndbht ^Ri^r^T^hd MA 0<m»l

11. Known Bondholders. Mortgagees, and Othor Security Holdora Owning or 
Holding 1 Percent or More cri Total Amount ol Bends, Mortgagee, or 
Other Securities, If none, check box __________ __________ ——----P- PS- None

Full Name Complete Milling Addreaa

12. Tm Stalui (rvreompfebon by nonprofit orpanttallonsaulhorbcd to mat at nonprofit mtes)(Chee)i one) 
T71. purpose. kmctlon. and nonprofit status ot Hi orgnnitalten and ha a.ampt etatus for t oda < ai Ineortre lai 
<3. Has Not Changed During Preceding 12 Mondi a
O Hm Changed During Precodlng 12 Months (PiMtsbar mint aubmft asptanatfon o! change wfiti INa statement)

nq Form 3526. October 1M9 (See Instructions on fleverse)

I's. IhXAcelron Trite •iK.AU TO AlDA^ 14. Issue Data tor Circulation Oaia Bdo
/eO-fS~OI

Event and Nature of Circulation Average No, Copies Each Issue 
During Preceding 12 Monlha

7/S2a. Total Number ol Copleri (Netpress tun)

PaMfflegitsIld Outside Count) Usl Substripiiont Suted on 
Tone 3$<l. patirte sdvtrbWsproolasteKHafr toficsl

--------
(1) 7/4,

b. Paid antVor 12) Paid In-County Svbscriptkns Staled on Fo-m 3541 
(tndude advertiser's proof and cvchange cepis) tZ-iQ -5^

Circulation 0) Sales Through Coders and Carriers. Street Vendnrs. 
Counter Sales, and Other Mon-USPS P«d Distribution NONE: NtONG

l<) Other Classes Mated Through the USPS
'2.7 7

0- Total Paid an<Vor Bequealed Circulation 
/Sum ot l th (1). (t).(3).and (4)) ► Z232.

"Free
Distriutton <1) OulsidoCounty m Stated on Form 3541
by MaS 
(Samples, 
compliment

(2) In-County as Staled on Form 3541 NONE NONE

other free) P) Other Classes Marled Tlrrough U» USPS NONE NONE
•- Free DistribuEon Outside the Mai 

(Caniers or other means) NONE: NOnS
*’ Total Free Distribution (Sum of ISd. and ISe) ► HON&- None

Total Distribution (Sum of ISC and I SI) ► 113'2. IZ32.
Copies nol Distributed 2.0 *2.0

Total (Sum o/ 15g. andhj ► H52. I'Z.S'Z.
1 Percent Paid aod'or Requested Circulation 

(tSc. divided by 15g times 100) too e/o 1000/0
16 Pubfcatton of Statement of Ownership 

{^Pubteallon required. WA bo printed tn the_ Issue ol llris pulJIc-ilion. O PuNicallon nol required.
17. Signature and TUte Ot Editor. Publisher, Bullness Manager. or Owner

MA/vArft/A/^ GrPf-TOK.
C"7'2.5-01

1 certify that atl Wozmallon kimlthod on thia form is irve and complete. 1 understand that anyono who furnishes false or misleading kitormallon on this lonn 
or who omits material or Information requested on the form may be subject to criminal sanctions (Including fines and Imprisonment) and/or evil sanctions 
(Induding dvi penalties),____

Instructions to Publishers
1. Complete end filo one copy ol this form with your pos&nastcr nnnuaSy on or before October I. Keep a copy of the completed loon 

for your recorda.
2. In cases where the stockholder or security holder Is a trustee. Include in Items 10 and 11 the name ol the person or corporation lor 

whom the trustee is acting. Also Irtdude the names and addresses ol individuals who are stockholders who own or hold 1 percent 
or more of the total amount of bonds, mortgages, or other securities ot the pubishing corporation. In item 11, If none, check the 
box. Use blank sheets II mote space Is required.

3. Bo sure to furnish all circulation information called for In item 15. Free circulation must be shown In iloms I5d. e. and I.
4. Item 15h.. Copies not Distributed, must include (1} newsstand copies originally slated on Form 3541, and returned to die publisher. 

(2) estimated returns from news agents, and (3). copies for office use, leftovers, spoiled, and all other copies not distributed.

5. II the publication bad Periodicals authorisation as a general or requester publication, this Statement of Ownership, Managemenl, 
and Circulation mult be published; II must bo printed In any issue In October or, II Uta publication Is nol publlshnd during October. 
U>e first Issue printed after October.

6. In Horn 16. Indkato the date of the issue In which this Statement ol Ownership will be published.
7. Item 17 must bo signed.

Failure to nit or publish a statement ot ownership may It ad to suspension of Periodicals aulhorl/allon.

PS form 3526, October 1WJ (ntvirse)

70



2001 metų Rambyno stovyklavietėje 
įvykusio 50 metų jubiliejaus ženklo konkursą laimėjusių 

jubiliejinis ženklas

Ženklą sukūrė ir laimėjo konkursą skautai-skautė: Tomas Mikuckis, Lukas Dzidolikas, 
Gytis Joga ir Daina Mattytė

“Žvaigždyno” stovyklos dalyviai su RVR vade v.s. Birute Prasauskiene, viešnia 
v.s. Birute Banaitiene irKun. Stanislovu Anužiu viduryje 2000 metais.
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ALp(LK)3083
2001, Nr.6

SKAUTŲ AIDAS
4613 W. 106th PLACE 
OAK LAWN, IL 60453-5246

S10 P2
Lith» Resarch
5620 S CLAREMONT AVE
CHICAGO IL 60636-1039

Rajono sueiga 1973 m. gruodžio mėn. 2 d. 
lankantis LSB v.s. P. Moliui

Šv. Kazimiero parapijos salėje Ramiojo Vandenyno Rajono sueigoje. 
Pabandykite save atpažinti.
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