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IŠKELIANT ŽYGIO VĖLIAVĄ

Lietuvos jūros skautija yra labai svarbi skautijos šaka — mūsų pajūrio tautai taip reikalinga, 
įsidėmėtina, jog ji išdygo toli nuo jūros, Lietuvos krašto viduje prie gražiųjų vingiuojančių upių 
ir nuotaikingų ežerų. Jaunieji jūros skautai ten ėjo skautamokslį bei laivininkystę ir, sudarę, 
drausmingas valčių įgulas, upėmis plaukdavo į jūrą. Pats vandens sportas jiems buvo tik priemo
nė idealui siekti. Klaipėdos jūros skautų “Būdys”, skrodęs Baltijos vėjus ir net audringas ban
gas, buvo taip pat pirmasis Lietuvos laivas su lietuvių įgula ir lietuvių kapitonu. Jis buvo lie
tuviškojo laivyno pirmūnas ir net vadovas, rodęs savo tautiečiams kelią į jūrą ir į jūrininkystę. 
Atseit nepilnamečiai jūros skautai vykdė vyriškus ir nuopelningus darbus, nes skautybė auklėja 
vaikus ir ugdo-brandina vyrus, įsipareigojancius tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

“Būdys”, kaip paskiau ir Nepr. Lietuvos valstybė, žuvo tragiškai. Todėl mūsų jūros skautai, 
šiandien gyvendami svetimuose Kraštuose, vėl privalo būti žygininkai: auklėti ir ruošti idealistus 
lietuvius jūrininkus bei vadus būsimiems Lietuvos karo ir prekybos laivams — lygiai taip pat, 
kaip jie tai darė praeity.

Lietuviai įūros skautai anuomet pajusdavo jūrinius Lietuvos reikalus ir, juos pavertė savo už
daviniais, dirbdavo su pasišventimu iki tikslą pasiekdavo Lietuvos gerovei. Ir šių dienų įūros 
skautai, pasišventusių senųjų jūros skautininkų vadovaujami, ryžtasi sekti Lietuvos jūrinės skau
tuos pavyzdžiu, laikytis jos tradicijų ir siekti tų pačių idealų. Šventosios- Palangos- Klaipėdos 
krantai laukia šauniųjų savo Būdžių atplaukiant laivais ir su tokiais pabūklais, kurie skina ke
lią į leisvę!

Gero vėjo Lietuvos įūros skautų budėjimui 1
PETRAS JURGĖLA

Lietuvos Jūros Skautijos vadas 1925- 27 mm.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos Sky
riui, paaukojusiam $300,- ir tuo didžiai pa
rėmusiam laikraščio leidimą, skautiškai dė
kojame.

“MUSU VYTIS”

VIRŠELY!E: Čikagos jūros skautai Mičigano ežere. Nuotr. L. Knopfmilerio.
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LIETUVA, JŪRA IR SKAUTAI
Bronius Kviklys

Baltijos jūra Lietuvai yra netiktai lan
gas į pasaulį. Tai mums visas pasaulis, 
tai mūsų gyvybės ir laisvės garantija ir 
sąlyga.

Prof. Mykolas Rbmeris

Modemiškosios valstybės teritoriją su
daro sausuma, oro erdvė ir jūra. Laiminga 
tauta, kuri pastarąją turi, nes jai, be sa
vosios žemės, dar atsiveria platūs galimu
mai laisvai santykiauti su plačiuoju pasau
liu. Mat, tik 5 klm. pajūrio ruožas yra tos 
valstybės nuosavybė, visi kiti jūros plotai 
priklauso visiems kraštams. Tik mokėk 
semtis iš jos turtų! Taigi ir mažos tautos, 
jeigu tik pasiekia jūrą, gali savo teritoriją 
žymiai padidinti. Gražūs pavyzdžiai - 
olandai, belgai, portugalai ir kitos negau
sios tautos, tapusios didžiomis galybėmis 
vien todėl, kad tinkamai ir laiku įvertino 
jūros reikšmę.

Lietuva - jūros valstybė. Nors nepri
klausomybės metais į Baltijos jūrą ji buvo 
atsirėmusi tik 80 km ruožu, bet ištikrųjų 
mūsų entnografinis pajūris yra žymiai il
gesnis. Tai yra dėlto, kad lietuvis iš se
no jūrą mylėjo, prie jos glaudėsi, joje žve
jojo, jai dainas dainavo.

Kai praūžus l-ojo pasaulinio karo aud
rai Lietuva kėlėsi gyventi i« naujo, jos 
ribose iki 1923 m. dar nebuvo M. Lietuvos 
ruožo su Lietuvai natūraliu Klaipėdos uos

tu. Jį dar valdė alijantai, kurie Lietuvos 
ir lietuvišką pajūrį ketino atiduoti vienam 
ar kitam mūsų kaimynui, tik ne jo tikrajam 
savininkui. Bet štai, tada dar suvargęs, 
nuskuręs, dažnai pusalkis, apiplyšęs arto
jas, suspaudęs rankoje kad ir nemoderniš
ką ginklą, išdrįso pasakyti: Nešdinkitės 
lauk, jūs, mūsų žemės, jūros ir kraujo 
pirkliai, čia mūsų žemė ir mūsų jūra ir 
mūsų žmonės gyvena!" Keista, bet šiuo 
atveju ir menkas balsas buvo išklausytas: 
Lietuva priėjo plačiau prie jūros, jūra prie 
Lietuvos.

Per trumpą laiką buvo daug kas padary
ta. Atitraukiant lėšas ir rankas nuo kitų 
labai svarbių reikalų, buvo pagilintas uos
tas, pastatyti reikalingi įrengimai, svetimi 
ir savi laisvai lankė Klaipėdą. Lietuvis 
prekiavo su visu pasauliu, žvejojo, buria
vo. lankė pajūrį, maudėsi... ir kai 1939 
metais Laaa visagalinčio Hitlerio ultimatu
mu buvo netekta žymiosios pajūrio dalies, 
niekas negalėtų aprašyti mūsų tautos di
džiojo skausmo. Daugelis mūsų svetimųjų 
bičiulių mus ramino, guodė. Ir šiandien ge
ru žodžiu galime paminėti JAV-bes, kurios 
pirmosios įteikė protestą hitlerinei Vokie
tijai. Maža to. Amerika pradėjo taikinti 
represinius muitus visoms prekėms, kurios 
iš okupuotos Klaipėdos pateks į JAV-bes.

LJCTUVOS 
NACIONALINE 
M. MAŽVYDO
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Klaipėdos uosto švyturys — Lietuvos pajūrio sargas. (Iš L. Knopfmilerio foto albumo).

Anglijos, Prancūzijos parlamentarai, Len
kijos, Latvijos, Estijos vyriausybės mus 
broliškai užjautė. Gi tvirto charakterio lie
tuvis, sukandęs dantis, nieko nelaukdamas, 
ėmėsi dar likusiame 20 km ruože statytis 
naują, šventosios uostą,.

Kai kalbame apie jūrą, laivyną, uostus, 
negalima nepaminėti ir mūsų jūros skauti- 
jos. Jūros skautai buvo pirmoji or-j a, ku
ri dar 1922 metais, dar neturint platesnio 
savojo pajūrio ruožo, iškėlė jūros vėliavą 
vidaus vandenyse, kurią vėliau sėkmingai 
perkėlė į Baltiją. Jie, tie dažniausia ma
žamečiai vyrukai, buvo tie, kurie pirmieji 
iš mūsų tautiečių primityviškais laiveliais, 
nedideliu jūrišku natyrimu, bet labai pla
čiai jūra alsuojančia krūtine skrodė Balti
jos vandenis, lankė kaimyninius jūros kraš
tus, garsindami mąsų trispalvę. Pagaliau 
jie buvo tie, kurie mūsų prekybos ir karo 

laivynui davė apie 75<% personalo, jų skai
čiuje daugelį kapitonų. Pagaliau, jie buvo 
tie, kurie dėl jūros kentėjo ir joje skendo, 
mirė. Visiems jiems priklauso mūsų tautos 
nemirštama pagarba.

Gražios Lietuvos jūros skautų tradicijos, 
o ypač jų meilė jūrai, meilė iki gyvybės 
netekimo, mus, šiandien esančius toli nuo 
savosios jūros, įpareigoja ryžtingai ruoštis 
būsimos Nepriklausomos Lietuvos jūros gy
venimui. Įvairių rūšių specialistų, mokslo 
vyrų ir paprastų darbininkų reikės Lietuvai. 
Bet didžiausią dovaną suteiks mūsų jūros 
skautai, jeigu jie įstengs paruošti čia, 
svetimuose vandenyse, Lietuvos laivynui 
reikalingus kadrus. Mūsų gi visų pareiga 
remti gražius jūros skautų,-čių norus, rem
ti Lietuvos jūros skautiją, kad ji būtų tvir
ta ir savuose vandenyse.
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4



LIETUVOS JŪROS SKAUTŲ KELIAS
Leonas Knopfmileris, jūr. psktn.

Lietuvos jūros skautų Įkūrėjas yra sktn. 
Kostas J urgėla/) 1922. IIL 12 d. “Aušros” 
gimnazijoje Kaune jis suorganizuoja "Ūd
rų” ir "Vėbrų” vandens skautų skiltis, 
veikusias prie Vytauto D. Dr-vės. Tų pa
čių metų balandžio 19 d. iš šių skilčių su
kurta pirmoji jūros skautų "Algimanto” 
draugovė., jai vadovavo sktn. Julius Jurgė- 
la. skiltininkų tarpe matome P. Jaruševi
čių, Eo Vajevodskį, J. Dainauską, P. Laba
nauską, Al go Mošinskįo 1923 m. pirmą kar
tą dr-vė viešai pasirodė vandens sporto 
šventėje, o kiek vėliau 5-i draugovės 
skautai suruošė pirmąją mūsų jūros ir iš 
viso skautų išvyką į užsienio Aplankyta 
Ryga. Užmegsti ryšiai su kitų kraštų jū
ros skautaiSo Ypatingai jūros skautai budi 
potvynių metu, padėdami nukentėjusiemSo

Visuomenė pamažu ima įvertinti jūros 
skautuSo Lietuvos jacht-klubas, inž. Vl„ 
Skardinsko rūpesčiu, padovanoja gražią ir 
brangią vėliavą,, Lietuvos Jūrininkų S-ga 
padeda jūros skautams. Į rėmėjų tarpą vei
kiai įsitraukė gen. Nagevičius, gen. Dau
kantas ir daugelis kitų bičiuliųo

1923 metais, Klaipėdos krašto vadavimo 
akcijoje jūros skautai jau aktyvūSo 1924 m. 
balandžio mėn. pasileidžiama į pirmąją jū
ros skautų kelionę Kaunas - Klaipėdau Dar 
ledams beplaukiant pakilusiu Nemuno van
deniu "Gulbė” su “Ruoniu” (dvi valtys), 
Ko Jurgelevičiaus ir p. Labanausko vado
vaujamos, pasiekia atvaduotąjį pajūrį Ke
lionė pavojinga, bet tikslas laimingai pa- 
siektaSo Kauniškiai čia įkūrė jūros skautų 
-budžių vienetą ir įvedė tradiciją kas me
tai aplankyti Klaipėdos uostąo Steigėjų tar
pe matome Dr. ML Braką, V. ir Fo Buntinus, 
Ao Kybrancą, Ko Plonaitį, Fo Stikliorių, Eo 
Purviną ir k L

1925 m. jūros sk. dalyvauja Kauno jacht 
-Klubo plaukimo rungtynėse ir laimi keletą 
pirmųjų vietUo 1925. IL 6 Panevėžyje įsi
kuria 3-sis jūros skautų vienetas - "Ša-

Psktn. JULIUS JURGĖLA, 
Lietuvos jūros skautų, kūrėjas. 

Dabar me d. gyd. JAV-bėse.

rūno” laivaSo Jį įkuria ir vadovauja Bro
nius Michel evičius. iv. 17-19 d.d. Kaune 
įvyksta pirmasis jūros skautų vienetų ats
tovų suvažiavimas, kuris nutaria įsteigti 
atskirą jūros skautų or-ją - Lietuvos Jū
ros Skautijąo Jos vadu išrenkamas Petras 
JurgelevičiuSo IVo 27 do sudaromas or-jos 
štabas, priimama uniforma, statutas ir pra
sideda smarkus skautiškai jūriškas veiki- 
maSo VIL 20-28 dod. Panemunėje ruošiami 
kursai - jūros skautų stovykla, kurios tiks
las paruošti daugiau vadovų. Greitai Tel
šiuose, Mažeikiuose, Viekšniuose, Šiauliuo
se, Jurbarke ir kt. išdygsta jūros skautų 
židiniai. Dr. Vydūno patariama, Klaipėdos 
jūros skautų dr-vė pasivadino jūros skau
tų-budžių dr-ve. 1925 m liepos mėn. bū- 
džiai, vadovaujami M. Brako, iškylauja Ry
goje ir dalyvauja latvių jūros skautu rung
tynėse, laimėdami II-ą vietąo Būdžiai tuo 
tarpu naudojasi kap. P. Stulpino maža irk
line žvejų valtimi su lotyniškomis burėmis, 
kol įsigyjamas nuosavas "Būdys” (Apie 
jį plačiau kitame rašinėlyje. M. V.)

1926 m. įvyksta II-sis jūros sk. suva
žiavimas, kuris išreiškia pageidavimą su-
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sitarti dėl bendro darbo su Liet Skautų 
Brolija. 1927 m. rudenį Lietuvos jūros 
skautai prisijungia prie Brolijos. Pirmuoju 
jūros sk. skyriaus vadovu skiriamas stud. 
P. Labanauskas, ir naujuose rėmuose vei
kimas tebevyksta. “Būdys*’ ir kiti laivai 
padaro eilę kelionių, tiek į užsienį, tiek 
vidaus vandens keliais. Taip pav. 1928 m. 
7-i Panevėžio jūros skautai astuonių irklų 
valtimi atlieka kelionę iš Panevėžio Nevė
žiu ir Nemunu į Tilžę. Koks buvo žygis 
matyti iš to, kad jiems teko persikelti per 
12 malūnų užtvankų.

Pamažu jūros skautija netenka senųjų 
vadovų. 1928 m. birželio mėn. P. Labanaus
kas ir vyt. Kuizinas išvyksta studijuoti. 
Į JAV-bes išvyksta broliai Jurgelevičiai - 
Jurgėlos, tiek daug padarę mūsų skautijai. 
Ir jūros sk. vairas tenka jaunesniems. Sky
riaus vadu skiriamas ps. Br. Michelevičius. 
1929 metai dar gausūs buriavimu bei kelio
nėmis. Ypač aktyvus “Būdys“, vis lankąs 
užsienio skautus.

1933 metai Lietuvos jūros skautams ypač 
atmintini ir skaudūs. Liepos 15 d. žūna 
BŪDYS, o su juo drauge ir trys pasišven
tėliai jūros skautai: jasiukevičius, Šidlaus
kas, Amulevičius. Nuo čia ir prasideda ku
riam laikui Lietuvos jūros skautų veiklos 
menkėjimas. Senieji jūros vilkai išvykę į 
platų pasaulį. Trijų jūros skautų žuvimas 
kiek atšaldo tėvus ir šie nenoriai leidžia 
savo vaikus į jūros skautų eiles. Neturėji
mas tokio gero laivo pristabdo keliones. 
Tenkinamasi mažytėmis irklinėmis valtimis 
bei baidarėmis. Kaune pavargsta, susilpnė
ja ir likviduojamas pirmasis “Algimanto“ 
laivas, tačiau greitai įsikuria “Vaidoto“ 
laivas, Vasiliausko vadovaujamas ir tęsiąs 
tradicines keliones Kaunas - Klaipėda. 
1930- 1933 m. bėgyje stipriai pasireiškia 
Mažeikių “Vytauto Didžiojo“ jūros sk. lai
vas, vad. vyr. valt. Vytauto Gedgaudo. Pa
nevėžio “Šarūnas“ tęsia tradicinius plau
kiojimus Panevėžys - Klaipėda. Rengiami 
minėjimai su jūrine programa, dalyvaujama 
varžybose, valčių lenktynėse. Dar paminė
tini Biržai, iš kurių 1933 m. rugpiūčio mėn. 
du jūros skautai būrine valtimi pasiekė 

Klaipėdą ir audringą dieną, Baden Powel- 
lio atvykimo metu, jūra pasiekė Palangą.

1934 m. Kaune šaukiamas III-sis jfir. 
sk. vadų suvažiavimas - kursai. Dalyvau
ja 50. Čia dalyvauja ir daug padeda Prof. 
Kolupaila, pulk. A. Michelevičius, kursams 
vadovauja psktn. A. Pieta. Neringoje įvyks
ta jūrininkystės stovykla - kursai, kuriuos 
veda šviesaus atminimo ps. H. Čerkesas.

Daug gyvumo jūros sk. gyvenime įneša 
Prof. Kolupailos vienu ar kitu būdu organi
zuotos baidarių kelionės, jų būdavo kas 
metai. 1934 m. 50 baidarių plaukia Nemunu 
Alytus - Kaunas - Klaipėda į jūros die
nos iškilmes. Antroje kelionėje iš Panerių 
dvaro p aliai demarkacijos liniją plaukia 
jau 82 baidarės.

1935 m. iš Italijos grįžta sktn. p. Laba
nauskas ir vėl perima jūros s k. skyriaus 
vedėjo pareigas. Pasaulio liet, kongreso 
metu suruošiamas baidarių paradas, kuria
me dalyvauja jau 115 jūros sk. ir vandens 
sporto mėgėjų baidarių. Klaipėdos jūros 
būdžiai įsigyja jachtą “Skautas“. Biržų 
skautai padaro ilgesnę kelionę Lietuvos ir 
Latvijos upėmis iki Rygos. 1936 m. Klai
pėdoje suruošiami jūrininkystės kursai, su
traukę 50 vadovų. Liet. Buriuotojų S- ga 
atidaro burininkystės mokyklą Klaipėdoje. 
“Žuvėdrų“ valtis su 6 skautukais nuplau
kia Kaunas - Nida - Klaipėda ir visi įs
toja į Bufiavimo mokyklą. 1939. VII. 16 d. 
vėl tragiškas įvykis: žūsta du jūros skau
tai, buriavimo mokiniai, Garmus ir Niemči- 
navičius. Jie buvo bangų nuplauti nuo pie
tinio Klaipėdos molo maždaug priešais tą 
vietą, kur žuvo BŪDYS. Buriavimo mokyklą 
baigė 14 skautų, kurie labai daug padėjo 
jūros skautų idėjai toliau plisti. Į jūros 
skautų tarpą įsijungė Dr. Diržys, kap. M. 
Kukutis, inž. Buntinas ir eilė kitų.

Kauno “Vaidoto“ laivas su 13 j. skautų, 
vad. vyr. valt. Algirdo Aglinsko, tęsė tra
dicinę kelionę, pratęsdami ją iki Palangos 
ir nuplaukdami 300 klm. Akademinėse apie 
500 km. lenktynėse ežerais ir upėmis šio 
laivo skautai laimėjo 2 ir 3 vietas. Kauno 
“Žuvėdros“, persitvarkę į “Birutės“ laivą, 
vad. ps. V. Švedo, taipgi gražiai veikė.
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I~sis Lietuvos jūros sk. vadų suvažiavimas Kaune 1925 m. Sėdi: v. s. Itn. Petras Jur- 
zėla ir ps. Martynas Brakas. Stovi (iš kairės) vyr. valtininkai: P. Labanauskas, Br. Miche- 
evičius ir Vyt. Kuizinas. (Iš P. Jurgėlos archyvo).

1937 m. “Aušros’* tunte Kaune sukurta net 
speciali j. sk. eskadra. Šiame mieste įsi
kūrė dar dvi valtys. Jūros skautai iš Aly
taus, Marijampolės, Telšių, Rokiškio, Uk
mergės ir kt. vietovių įvairiomis upėmis, 
ežerais, traukė pajūrio link.

1937 m. liepos mėn. Klaipėdos j. sk-tai 
pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje regatoje 
Liepojuje ir Ventspilyje, kuo labai nuste
bino pažangesnius kaimynus. Mūsiškiai pir
mieji neatplaukė, bet ir nebuvo paskuti
niai.

Aktyvus j. skautų rėmėjas kap. M. Kuku
tis dėjo visas pastangas, kad jūros skau
tai įsigytų daugiau jachtų. Šiam reikalui 
jis pasiunčia paskautininką Kazį Paužą į 
Talliną lenktyninei jachtai pirkti. 1938. 
VII. 19 d. tarptautinėje regatoje Klaipėdoje 
mūsų jūros skautai dalyvauja net su 4 jach
tomis. “Baltajai lelijai” vad. K. Pauža, 
“Gražinai” _ B. Bervingas, “Budžiui I” 
- M. Jagutis ir “Budžiui II” - L. Knopf- 
mileris. Reikia dar pridurti, kad Klaipėdos 
Lietuvos eksporto įmonė, vad. direkt. Gruz- 
dinsko, pati viena parūpino jūros skautams 
jachtą, Lt. 11.000 vertės. Tarptautinėse 
varžybose laimėtos dvi antros vietos. Ne
trukus po to j. skautus ištiko vėl smūgis; 
prie Juodkrantės nuskendo j. sk. Leonar

das Lechavičius. Sezono uždarymo proga 
jūros skautai laimėjo pirmą vietą. Mūsų 
jūros skautų veikla ypatingai plečiasi ir 
vis naujesni, geresni jų laivai ima raižyti 
Lietuvos vandenis.

Deja, ateina nelaimingoji 1939. III. 23 
diena. Lietuva netenka Klaipėdos krašto ir 
uosto. Jūros skautai apleidžia Klaipėdą. 
Su Vokietijos valdžia vedamos derybos ir 
dėl skautų jachtų. Liepos mėn. Pulk. Ša- 
rauskas Kaune sušaukia jūros skautų va
dus, paveda jiems sudaryti įgulas ir nubu- 
riuoti jūros skautų laivus iš Klaipėdos į 
Šventosios uostą. Atvykę į Klaipėdą skau
tai skubomis tikrina, remontuoja, dažo jach
tas, kurios nuleidžiamos į vandenį ir vis
kas paruošiama kelio net Kitą dieną kelia
mos. burės, stiebe suplevėsuoja mūsų tri
spalvė, salinguose keliama vokiečių vals
tybinė vėliava - taip reikalauja buriuotojų 
tradicijos. Skautų jachtos viena po kitos 
apleidžia Klaipėdą. Toje vietoje, kur žuvo 
BŪDYS, jachtos nuleidžia vėliavas pusiau 
stiebo. Išsirikiuojama ir pagerbiama žuvu
sieji skautai. Tai buvo paskutinis mūsų 
jūros skautų atsisveikinimas - su jais. Po 
trijų valandų jūros skautų jachtos laimin
gai pasiekė Šventąją, čia kuriasi jūros 
skautai. Nors jų nėra daug, 1939 m. liepos

75

7



. Taip atrodo uolos, £ kurias sudužo Lietuvos skautų laivas BŪDYS. Ant jų matosi ir pasku
tinės laivo skeveldros. (Iš E. JasiukaiČio foto albumo).

"BŪDŽIO" GARBĖS DIENOS IR ŠIURPUS LIKIMAS
A. Kalnaitis

Iš visų laivų, kuriuos kada nors yra 
turėję Lietuvos jūros skautai, be abejo, 
didžiausią barą bus išvaręs BŪDYS. Jo 
istorija nuotykinga, įvairi, o gyvenimo pa
baiga šiurpi.

1926 metais Lietuvos jūros apsaugos tar
nyba sugavo kontrabandininkų laivą “Ma
laya”, kuriuo susidomėjo Dr. m. Brakas ir 
visi Klaipėdos juros skautai. Moterų Dr- 
jos Tautiniam Laivynui Remti ir kitų bi
čiulių padedami, šį laivą įsigyja. Nuo čia 
ir prasideda naujas m ūsų j ūros skautų gy
venimas. Laivas remontuojamas ir pavadi
namas “Budžiu”. Tokį vardą parinko A. A. 
Dr. Vydūnas, nuoširdus jūros skautų bi
čiulis. 1927 m jūros skautai padaro juo 
pirmą didesnę bandomą kelionę Klaipėda _ 
Visby, Palanga - Nida - Kintai - Juod
krantė, o taipgi atlieka eilę pratimų jūro
je, viso nuplaukdami apie 960 jūrmylių. 
Sekančių metų gegužės 25 d. “Būdys” iš
plaukė į Gotlando salą, o liepos mėnesį 
aplankė Danijos skautus. Viso 1928 me
tais nuplaukta 1500 jūrmylių. Nuo dabar 
BŪDYS kas metai neatsisako nuo didesnių 

kelionių. 1929 m. įsileista į ilgesnę kelio
nę, kurios metu aplankyta visby, Liepoja, 
Karaliaučius, Nida, Juodkrantė. Jaunieji 
jūros skautai pergyveno nemažą 9 balų au
drą ir tai sutvirtino jų jėgas, o savisto
viai nuplauktos 1290 jūros mylios parodė 
jų nemenką jūrininkystės orientaciją. Se
kančiais 1930 metais BŪDYS tenuplaukia 
600 jūrmylių, bet jūroje išbūna apie sa
vaitę laiko. Gi 1931 m. vėl įsileidžia į 
didesnę kelionę Klaipėda - Piliava - Dan
cigas - Riga _ Liepoja - Palanga _ 
Klaipėda, viso tada, įskaitant ir pratimus, 
nukeliauta 1388 jūrmylės.

1933 metai - mūsų skautams,-ėms 
džiaugsmo metai. Į Lietuvą atvyksta pats 
Skautų or-jos Įkūrėjas Lordas Baden-Po- 
well’is su pasaulio Skaučių Šefe ir keliais 
šimtais anglų skautų,-čių. visi ruošiasi 
juos sutikti. Nesnaudžia ir “Būdžio” įgu
la. Laivas skubiai tvarkomas, remontuoja
mas. “Būdys” dalyvauja svečių sutikime, 
kurie atplaukė anglų laivu “Kalgarik”. 
Ateina lemtingoji liepos 15-oji diena. 
“Būdžio” 13 narių įgula, vadovaujama to-

77

8



“Būdys” Klaipėdos uoste 1929. VIII. 16 d. 
prieš išplaukdamas į Karaliaučių.

(Iš ps. R. Kukutytės-Vyšniauskienės albumo, 

limojo plaukiojimo kapitono Broniaus Krikš 
tonaičio (vėliau mūsų prekybinio “Mari
jampolės” laivo kapitonas), išplaukia ban- 
domojon kelionėn į Liepoją, Tačiau gar
bingajam mūsų skautų laivui netenka iš
vysti tikslą. Dėl kažkokių priežasčių su
stojo laivo motoras ir dar Klaipėdos uosto 
ribose tarp molų siaučiančios bangos už
nešė “Būdį” ant šiaurės molo, “Būdys” 
sudaužomas ir žūna pačiuose uosto var
tuose, Žuvo laivas, tiek kartų gražiai gar 
sinęs Lietuvos vardą ir vežiojęs mūsų tri
spalvę po eilę Baltijos jūros uostų, Drau
ge su savimi “Būdys” nutraukia ir tris 
jūros skautus: Jasiukevičių, Šidlauską, 
.Am Ulevičių,

Ši šiurpi katastrofa giliai sujaudino ne
tik jūros skautus, bet ir visą mūsų visuo
menę, Liepos 15-oji pamažu virto mūsų 
jūros skautų susikaupimo diena. Tada toje 
vietoje, kur sudužo “Būdys”, Klaipėdos 
jūros skautai duodavo savo įžodį. Sūrus 

savosios jūros vanduo, bangoms siaučiant, 
neretai apliedavo jaunuosius jūrininkus. 
Tai būdavo jų jūros krikštas. Po apeigų 
senieji jūros vilkai numesdavo į jūrą iš 
pušų šakelių nupintą vainiką žuvusiems 
skautams pagerbti, Nuo šios tradicijos ne
buvo atsisakyta netgi netekus Klaipėdos 
krašto.

Senas mūsų jūros skautininkas L, Knopf- 
mileris savo atsiminimuose apie “Būdį” 
(žiūr. “Vyčio” 1950 m. Nr. 9- 10) rašo:

- prisimenu, kai 1939 m. vienintelis 
Lietuvos karo laivas “Prezidentas Smeto
na” liepos 15 dieną paleido garus ir iš
plaukė į jūrą. Jūros kapitonas P. Laba
nauskas pats vadovauja gedulingoms apei
goms, Mašinos sustabdomos. Laivo vėlia
va nuleidžiama pusiau stiebo, Bocmano 
švilpukas. Kareiviai išsirikiuoja. Ramiai! 
Kepures nusiimk! Kapitonas meta per lai
vo kraštą vainiką žuvusiems Lietuvos jū
rininkams ir jūros skautams atsiminti. Ir 
vėl švilpukas, vėliava pakyla į stiebo vir
šūnę, mašinos pradeda veikti, karo laivas 
plaukia Šventosios uosto link...

Skaudus mūsų mylimos Tėvynės, lygiai 
Kaip ir “Būdžio” likimas, mūsų jaunuome
nę šiandien ypatingai įpareigoja budėti jū
ros skautų eilėse ir svetimuose vandenyse 
sėkmingai ruoštis savųjų vandenų užkaria
vimo darbui.

Paminklinis kryžius prie šiaurės molo Klai
pėdos uoste, kur 1933. VII. 15 žuvo BŪDYS, 

nusinešdamas tris jūros skautus.
(Iš L. Knopfmilerio foto albumo)>
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Telšių, jūro$ skautų, “Vytenio” valties skautai 1926 Vidury sėdi vadovas Ed. Korzonas 
(dabar sktn. Čikagoje ), jo dešinėje — J. Raibužis (dabar jūros sk. dvasios vadovas Čikagoje j.

JUROS SKAUTAI TREMTYJE
Algirdas Aglinskas

Drauge su atgimstančia mūsų skautija, 
Vokietijoje kūrėsi ir pirmieji jūros skautų 
vienetai. Jiems vadovavo daugiausia se
nieji jūros skautų vadovai. Vienetų atsi
kūrimas vyksta spontaniškai, be specialių 
instrukcijų ir centro, visa tai vaizdžiai 
rodo, kokia dar gyva buvo mūsų jūros skau- 
tijos dvasia. 1945- XII. 1 prie LSB vadijos 
įsteigiamas jūros skautų skyrius, v. s. V. 
Šarūno vadovaujamas.

Mūsų skautiškame gyvenime Britų zonoje 
aktyviai reiškiasi ir veikia trys laivai: 
“Baltijos** - Hamburge, “Vaidoto** - Liu
beke, “Kastyčio“ _ Spakenberge. Ameri
kiečių zonoje 1946- 1950 m. bėgyje jūros 
skautų laivai veikė šiose vietovėse: Nuer- 
tingene, Hanau, Kasselyje, Seligenstadte, 
Schweinfurte, Kemptene, Schw. Gmuende. 
Neatsiliko ir Prancūzų zona. Freiburge bu
vo įsteigtas studentų j. sk. laivas, o rue- 
bingene - atskira j. sk. valtis.

Jūros skautų skyrius stengėsi koordinuo
ti minėtų vienetų veikimą ir suorganizavo 
pirmąjį tremtyje jūros skautų vadovų su

važiavimą, įvykusį 1947. VI. 28-30 d.d. Se
ligenstadte, kur suvažiavo 24 jūros skautų 
vadai. Nustatytos ateities veikimo gairės, 
priimtos programos, aptarti bėgamieji rei
kalai

1947. VIII. 25 jūros skautų skyriaus va
dovybę perėmė Alg. Aglinskas. Į vadiją 
dar įėjo: Gyd. K. Aglinskas, inž. Kodatis, 
L. Černyšovas ir ps. B. Grabauskaitė - jū
ros skaučių reikalams. Naujoji vadija sten
gėsi tęsti senosios darbą, vykdyti suva
žiavimo nutarimus, sukurti j. sk. statutą, 
rūpintis vadų paruošimu ir pan. Ypač gra
žiai mūsų jūros skautai pasirodė III-oje 
tautinėje stovykloje Alpėse.

Pagyvėjo ir sesių veikla. Jau 1946 m. 
Nuertingene,brolių Aglinskų pastangomis, 
įsteigta “Vandenių** valtis, ps. B. Grabaus
kaitės vadovaujama. Tų pačių metų rugsė
jo 20 d. įsisteigė ir antroji moksleivių 
mergaičių “Juračių** valtis, sesės Lilės 
Liniauskaitės vedama.

Tremtiniams jūros skautams,-ėms teko 
nugalėti dideles kliūtis: pastatų, uniformų
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JŪROS SKAUTU VEIKLĄ STIPRINANT
Jūros sk.

Nepamirškime, ♦) kad lietuviškoji jūros 
skautija turi nebetaip jau trumpą, kelią pa
likusi. Matuojant metais bus 32, taigi am
žiumi jau pilnametė skautijos šaka, per
leidusi per savo eiles tūkstančius jauni
mo, perpratusių jūros reikšmę valstybei, 
taip pat išauginusi nors ir negausų būrį, 
bet užgrūdintų ir patyrusių vadų. Tie va
dai atėjo į skautų sąjungą vaikais, išėjo 
skautišką mokyklą, kada sąjunga buvo pa
čiame stiprume, o vėliau išėjo jūrinę var
go mokyklą. Ir prieš karo pradžią, kada 
susidarius jūrų skautų vadijai, vadovau
jant energingam vadui inž. R* vysockiui 
(buv. Klaipėdos uosto direkcijos pirminin
kas ), jūrų skautų vienetai gausėjo, kaip 
tos žuvys pavasaryje, kada visa jūrų skau
tijos veikla buvo statoma ant tvirtų ir pa
stovių pagrindų, net su savų vadų mokyk
lomis prie Dusios ežero ir Šventojoje, rei
kėjo viską palikti ir darbą nutraukti.

Teisybė, jūrų skautų veikla nesustojo ir 
okupacijų metais, nes buvo dirbama buriuo
tojų klubų vardu. Vėl kaip vėjas pakilo 
jūros skautai Vokietijoje, bet su mažesniu 
idealizmu, nes buvo tokių nemaža, kurie

*) Str- diskusinis. MV.

B. Stunažia 
stojo į jūrų skautų eiles dėl neturėjimo 
kas veikti stovyklose, dėl veltui gaunamų 
uniformų ir kitų smulkių lengvatų, teikiamų 
skautams. Tai tiesa, nes šie, patekę į 
normalias gyvenimo sąlygas jūros skautų 
eiles paliko.

Senieji vadai prisimena apie tada vyra
vusius skautų sąjungoje vėjus, nevisada 
palankius jūros skautų veiklai, k. a. no
ras pakeisti vardą į “vandens skautus”, 
siekimas neleisti dėvėti jūrininkiškos uni
formos, neigimas jūrų skautų specialios 
paskirties, na ir asmeninės antipatijos. 
Vienu metu jūros skautai buvo priversti 
išeiti iš sąjungos ir sudaryti atskirą orga
nizaciją (1925- 1927 m.) Bet susitarta bro
liškai ir vėl susijungta, pripažįstant jūros 
skautams jų savitumą, specialius uždavi
nius ir savivaldą, kurios, kaip matysime, 
tik šešėlis liko.

Pirmiesiems vadams pasitraukus iš dar
bo, jūros skautų veikla apmirė ir jau buvo 
pavojus, kad šaka visai išnyks, kaip tos 
gulbės iš Lietuvos vandenų. Dėl to tuome
tinė L. S. S. vadovybė nelabai tesijaudino, 
kad vienu “posūniu” bus mažiau. Apie 
bendrą jūros skautų vadovybę ir kalbos 
negalėjo būti, nes praktiškai nebuvo vadų

trukumą, neretai ir patyrimo bei savo spe
cialybės reikalų permenką žinojimą. Nežiū
rint to, visur buvo stengtasi buriuoti ir 
stovyklauti, čia reikia pažymėti, kad ge
riausias sąlygas susikūrė bei išsikovojo 
mūsų studentų jūros skautų laivas Freibur- 
ge, išsirūpinęs išimtiną teisę buriuoti Bo- 
deno ežere, prancūzų okupacinės įgulos 
jachtomis. Tai tikrai didelis vyr. valt. Alg. 
Raulinaičio nuopelnas. Kitose vietose gra
žiai reiškėsi šie jūros sk. vadovai: ps. 
Bioševas - Seligenstadte, vyr. valt. Ži
linskas - Hanau, sk. Rušas - Schweinfur- 
te, Sktn. K. Aglinskas ir vyr. valt. V. Žy- 
gas - Schw. Gmuende, ps. Br. Juodelis — 
Kemptene ir daugelis kitų, tikrai gražiai 

jūros skautų sąjūdžiui atsidavusių žmonių.
Be buriavimo ir skautavimo praktikos, 

susirūpinta ir savosios jūrininkystės lite
ratūra: išleistas ps. E. Jasiukaičio paruoš
tas Jūrininkystės vadovėlis, jūros skautų 
ABC. Neužmiršti nei teorijos, nei prakti
kos reikalai: nustatytos j. skautų patyrimo 
laipsnių programos, LSS Tarybos Pirmijos 
patvirtintos, virtusios vienu svarbiausių 
kelrodžiu mūsų jūros skautams.

Iš viso, jūros skautai - skautės tremty
je, kiek jų kuklios jėgos leido, stengėsi 
tremties jaunimo tarpe ugdyti jūrininkystės 
mintį, mokėsi jūrininkystės praktikos ir 
tokiu būdu, nors ir siauru mąstu, ruošė jū
ros žmones mūsų ateities Lietuvai.
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Vieni iš pirmųjų Lietuvos jūros skautų pio
nierių — dešinėje kariūnas Mikas Kukutis ir 
kairėje — vilnietis tuntininkas ir gusaras Pet
ras jurgėla, tarnavę savanoriais Lietuvos ka
riuomenėje, susitikę Kaune, 1919* III. mėn.

(Iš P. jurgėlos foto archyvo).

o jų paruošimu irgi niekas nesirūpino, nors 
sąjunga materialiai netaip jau blogai sto
vėjo. Esantieji keli vienetai veikė, kaip 
išmanė.

Apie 1933 metus reikalai vėl pradėjo tai
sytis, nes ir bendra Lietuvos jūrinė poli
tika rodė palinkimą keistis, kadangi jau 
sekančiais 1934 m. Lietuvoje buvo šven
čiama Jūros Diena, ir nuo to laiko jūros 
skautai, pasigavę pastovų ir smagų vėją, 
augo, kaip bangos jūroje.

Ir štai mes gyvename keliuose kontinen
tuose. Jūrų skautams vadovauja buvusios 
jūros skautų vadijos, emigracijoje gyveną 
jūrų skautininkai; šaka sudaro tvirtą pajė
gą brolijoje, bet dar galima būtų tvirčiau 
stovėti, o tam reikėtų paieškoti ir naujų 
kelių ir pavyzdžių.

O pavyzdžių toli nereikia ieškoti: paim
kime tik kokios no rs pajūrio valstybės 
ginkluotąsias pajėgas. Ar ten raitelių bei 
pėstininkų karininkai vadovauja tiesiogi
niai laivyno daliniams? Ar kitose skautų 

sąjungose jūros skautai neturi savo vy
riausios vadovybės, kuri betarpiai vado
vautų jūros skautų vienetams? Taigi, jū
ros skautininkų nuomone, jūros skautai tu
ri patys savo reikalus tvarkytis, nes jiems 
nebereikia auklių. Jų vadai turi pakankamą 
skautišką ir jūrinį patyrimą. Juk daugelis 
sutariame, kad reikia keisti ir pritaikyti 
sąjungos statutą dabartinėms sąlygoms.

Nors viršūnėje atrodo, jog viskas cent
ralizuota, bet praktiškai nei brolija, nei 
seserija visų savo padalinių neaprėpia. 
Gal tiksliausia būtų, kad jūros skautų ša
ka brolijoje sudarytų vieną junginį, su sa
va vyriausia vadovybe, kuri būtų atsakinga 
tik vyriausiam skautininkui, arba kitaip sa
kant jūros skautai tvarkytus! pagal savo 
statutą, kurį tvirtintų V. S.

Šiuo atveju nei tuntininkai, vietininkai, 
nei vadeivos nevadovautų jūros skautams, 
tik pastebėję kur netvarką jūros skautų 
veikloje praneštų V. S., o tas savo keliu 
“griebtų*’ jūros skautų vadovybę. Bendrai 
jūros skautų vienetai tuntininkų, vietininkų 
ir vadeivų atžvilgiu būtų tokioje padėtyje 
kaip ir seserijos vienetai, kurie kviečiami 
prisidėti prie bendro skautiško darbo.

pagal dabartinę padėtį, jūros skautų sky
rius LSB vadijoje praktiškai nevadovauja 
jūros skautams, tik eina patarėjo pareigas 
V. S. ir brolijos vadijai. Matant iš toliau, 
jog kuris nors vienetas netvarkoje, bet jei
gu tuntininkas, vietininkas ar vadeiva nors 
ir nepažinodami jūrų skautystės, bus prie
šingos nuomonės ar asmeniškumų vedini, 
jūrų skautų vadovybė nieko negalės padary
ti. čia,sakyčiau, ne visiška tvarka. Jūros 
skautų vadovybė turi turėti tiesioginėje pri
klausomybėje visus vienetus, kontroliuoti 
jų veiklą, instruktuoti, tvirtinti ir atleisti 
jų vadus, kelti į vyresniškumo laipsnius 
iki vyr. valtininko imamai (jeigu tam vie
netui nevadovauja jūros skautininkai) pri
statyti betarpiai v. S. tarpininkavimui pa
kėlimams į jūrų skautininkų laipsnius ir 
apdovanojimams.

Iš kitos pusės, koks gi tikslas tuntinin- 
kui ar kitam pareigūnui turėti savo žinioje 
vienetą, kurio pažangumo jis negali kon-
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MŪSŲ JŪROS SKAUTES
J. Vandene

Jūros skaučių šaka įvairiuose kraštuose 
per keliasdešimt veikimo metų atnešė gra
žių vaisių. Tačiau Lietuvoje jų kelias ne
buvo lengvas. Tik 1936 m. Kaune įsistei
gė pirmoji jūros skaučių valtis. Sesėms, 
šio didelio darbo pionieriems, trūko patyri
mo, pastatų, lėšų. Kiti skautų - skaučių 
vienetai nevisada į jas žiūrėjo draugiškai. 
Nelengva tad buvo joms išsilaikyti. Vis 
dėlto jos ir pati idėja nežuvo.

Mūsų sesių noras būti arčiau jūrininkys
tės reikalų nesumažėjo ir tremtyje. 1946 
m. Nuertingene, Vokietijoje, darbas prade
damas iš naujo. Čia įsisteigė “Vandenių’* 
valtis, savo veikimą, gražiai derinusi su 
jūros skautų laivu. “Vandenės” uolios, 
darbščios. Jungbomo stovykloje pasirodo 
pavyzdingos ir puikiai susitvarkiusios, už 
ką apdovanojamos pirmąja dovana.

Netgi emigracija užjūrin jų darbo nebe- 
nutraukia. Kai Toronte susirinko jų dides- 

troliuoti, nežino kada to vieneto vadą pa
kelti į vyresniškumo laipsnius, ar vienete 
yra reikiama dvasia ir t. t.

Kad ir mokesčių sistema: iš jūros skau
tų vieneto pav. laivo atskaitomas vienodas 
% kaip ir iš draugovės, tuo tarpu laivas 
turi 10 kartų daugiau išlaidų kaip draugo
vė.

Tik gink Dieve nepagalvokite, - kad jūros 
skautininkai yra kokie maištininkai, norį 
skaldyti Sąjungą, ar iš jos visai išeiti. 
Jeigu jie to norėtų, tai dabar nedirbtų jū
ros skautų eilėse, bet organizuotų buriuo
tojų klubus, šito gi nesigirdi - reiškia 
skautystė jiems lygiai artima kaip ir kitiems 
broliams skautininkams. Bet juk dažnai re
formų siekimai siejami su maištais. Gal 
šios padrikos mintys ir nepatiks ne vienam 
senam skautininkui, bet mūsų visų pastan
gos ir priemonės (palapinė ir valtys) tar
nauja vienam tikslui - išlaikyti lietuvišką 
sąmonę jaunimo tarpe.

nis skaičius, čia jos vėl susibūrė į atski
rą valtį, tuo tarpu veikiančią greta stip
resniųjų brolių vaidotiečių. Po kiek laiko 
tunto vadovybė, matydama jūros skaučių 
savarankiškumą, gerą veiklą ir drausmę, 
nutarė leisti įsteigti atskirą nuo berniukų 
jūros skaučių laivą, kuriam paliekamas se
nasis “Vandenės” vardas. Tokiu tai būdu 
1950. VIIL 9 “Vandenė”, valt. B. Grabaus
kaitės vadovaujama, pradeda savarankišką 
kelią.

Torontiškės uoliai mokėsi jūrininkystės 
dalykų, lankydamos jūros skautų kursus 
1951 metais ir ruošdamosios patyrimo laips
nių egzaminams. Drauge su broliais remon
tuoja valtis, mokosi buriavimo meno. 1951. 
VIII. 19, krikštyjant brolių naująją valtį 
“Daivą”, “Vandenių” laivas dalyvavo pil
name sąstate. Tų pačių metų rudenį sesės 
suruošė trumpą radijo valandėlę, kurioje 
buvo propaguojama jūros meilė ir keliama 
jos reikšmė Lietuvai.

Nepamirštami ir kiti reikalai. 1952 m. pa
vasarį jūros skaučių iniciatyva įsisteigia 
tautinių šokių grupė, gražiai pasirodydama 
lietuvių ir kanadiečių parengimuose. Sesės 
padeda “Skautų Aidui”, remia jaunesnią
sias, ruošia kultūrinius parengimus ir kt.

1952. VI. 27 diena yra reikšminga mūsų 
jūros skaučių gyvenime: jos įsigyja 16 Pė
dų “Comet” klasės burinę jolę. Nuperka
ma ir 14 pėdų palapinė. Buriavimo prakti
ka sustiprinama.

Laivui vadovauja valt. Gražina Anysaitė- 
Sekdamos torontietes, Montrealyje (Ka

nadoje) gyvenančios lietuvės skautės taip 
pat įsteigė mažą jūros skaučių valtį.

Kanadietės, kaip matome, buvo pirmo
sios,. Tačiau nuo jų nemano atsilikti ir 
JAV-bėse gyvenančios lietuvės skautės. 
Š. m, pradžioje Čikagoje, prie didžiulio 
Mičigano ežero, įsisteigė pirmoji JAV-bė- 
se lietuvių skaučių valtis, pasivadinusi 
*'Žuvėdrų” vardu. Jos organizatorė ir va-
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II

Toronto jūros skautės. 
Jų, tarpe _ jūros sktn. 
P. Labanauskas.

STOVYKLŲ BELAUKIANT
K. Palčiauskas

1. Stovyklavimo laikas artėja žaibo grei
tumu. Skautų vadai jau ruošia planus, o 
skautai skaičiuoja dienas ir samprotauja 
ką veiks stovykloje. Skautų tėvai taip pat 
šį klausimą dažnai svarsto ir su viltimi 
žvelgia į skautų vadų nenuilstančias pa
stangas. juk skautų stovykla tai vieninte
lė proga jųjų vaikams išvykti iš suodino 
ir dulkino miesto ilgesniam laikui į tyrojo 
oro ir neužteršto žemės paviršiaus gamtą.

2. Ruošiant skautų stovyklą, pirmiausia 

uovė — vyr. skltn. Ringailė Jonynaitė — 
Gustaitienė, diplomuota kūno kultūros mo
kytoja, dabar Čikagos Meno Instituto stu
dentė, aktyvi ASDS narė.

Ir Čikagiškės jūros skautės ruošiasi šį 
pavasarį ir vasarą išplaukti į JAV vande
nis. Jų norai, kaip pareiškė mums vadovė, 
esą tokie: “Kad baltos burės iš Kanados, 
JAV-ių ir kitų tolimųjų vandenų, atėjus 
laikui, būtų pakeltos gintaro pakrantėse - 
Baltijos jūroje.”

Gero vėjo sesėms!

turi būti išsvarstytas ir aiškiai apibrėžtas 
stovyklos tikslas. Jei, pavyzdžiui, norima 
suorganizuoti poilsio stovyklą, tai tokios 
stovyklos programoje netenka numatyti jo
kių užsiėmimų bei darbų, nesurištų su pa
čios stovyklos sukūrimu ir išlaikymu. Te
dirbama tik tas, kas reikalinga stovyklai 
egzistuoti, pavyzdžiui: palapinių ir guolių 
įrengimas, virtuvės ir stalo pastatymas, 
virimas, apsivalymas ir p. Daug laiko ski
riama žaidimams, paplūdimiui, lengvam 
sportavimui. Tokios stovyklos vidurdienio 
poilsis ilgesnis ir skautai privalo sąžinin
gai miegoti ar bent gulėti. Šiuo atveju at
skiri stovyklautojai jokių specialių uždavi
nių nenusistato siekti, nebent liesesnieji 
pabando prisiauginti kokį svarą svorio. 
Silpnesnio sudėjimo skautus verta paska
tinti šio tikslo siekti ir, kad reikalas bū
tų tikresnis, nepamiršti pakontroliuoti.

Tačiau, jei stovykla organizuojama sto
vyklautojų skautiškam pažangumui pakelti, 
pa v., kiekvieną skautą pavaryti vienu pa
tyrimo laipsniu į aukštį, tokios stovyklos 
programoje, be stovyklos sukūrimo ir išlai-
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kymo darbų, reikia skirti daug laiko skil
čių užsiėmimams ir individualinėms praty
boms. Tokioje stovykloje, be abejo, ir 
kiekvienas skautas turės savo tikslą: vie
nu laipsniu aukštyn.

Paminėti poilsio ir skautiško pažangumo 
tipai dažniausia praktikuojami, bet nevi- 
suomet grynoje formoje. Beveik visuomet 
vienas su antru susimaišo, tik su vieno 
katro persvara. Tas nepeiktina, tik stovyk
los vadovams sunkiau, nes tenka daugiau 
elementų suderinti stovyklos programoje ir 
tvarkaraštyje.

Kartą nustačius stovyklos tikslą, negali
ma jo pamesti iš akių visose stovyklos 
organizavimo fazėse: projektavime, įrengi
me ir pravedime. Stovykla turi būti praves
ta taip kaip nustatyta, o ne išeiti tokia 
kokia įvairūs atsitiktinumai ją padarys.

3. Stovyklos organizacija turi atitikti 
Brolijos vienetų organizacinę schemą, bū
tent: stovyklautojai suskirstomi skiltimis, 
o jei stovykla gausinga, ir draugovėmis. 
Jei skilčių tebus vienai draugovei sudary
ti - išeis organizacijos atžvilgiu tipinga 
draugovės stovykla, o jei jų bus užtektinai 
kelioms draugovėms - bus tipinga tunto 
stovykla, stovyklavimo laikui sudarytos 
skiltys ir draugovės turi turėti vardus ir 
reikalingus ženklus. Skiltys turi gyventi 
pilną skilties gyvenimą: turėti savo gyve
namąjį plotą, palapines, gairelę, lazdas. 
Skilties skautai turi vartoti savo skilties 
šūkį, mokėti piešti savo skilties siluetą, 
susikurti skilties dainą, atitinkamai pasi
puošti, kad lengva būtų atpažinti kas per 
“gyviai” kuriame sklypelyje gyvena, jei 
skilčių tėra vienai draugovei sudaryti, tai 
jas į draugovę apjungia stovyklos viršinin
kas kaip draugininkas. Bet jei susidaro 
kelios draugovės, tai jas visas apjungia 
stovyklos viršininkas kaip tuntininkas.

Stovyklos suorganizavimas skilčių siste
mos pagrindais palengvina stovyklos val
dymą ir ypatingai padeda sukurti stovyklos 
vieningumo dvasią. Gi vieningumo dvasia 
labai reikšminga stovyklos pasisekimui.

4. Stovykla yra tvarkos mokykla. Stovyk
los tvarkaraštis nurodo, kaip ir kam nau-

Jūros sktn. Povilas Labanauskas, vienas di
džiausių, Lietuvos jūros skautų ir mūsų laivyno 
pionierių, karo laivo “Prezidentas Smetona” 
kapitonas. (Jš “Kario”).

dotinas laikas, o taisyklės — kas ir kaip 
darytina. Stovyklautojas turi pajusti, kad 
jis yra įsijungęs į sunormuotą gyvenimą. 
Jis turi įprasti tą gyvenimą gyventi. Ypa- 
tingaf atkreiptinas dėmesys į asmeninį su
sitvarkymą: aprangos, guolio ir daiktų. Ži
nau iš patyrimo, kad stovykloje įpratęs 
tvarkingai susidėti savo aprangą eidamas 
miegoti skautas, grįžęs iš stovyklos namie 
jautėsi daug lengviau tą galįs padaryti. Jo 
batukai, pavyzdžiui, visuomet būdavo pa
dedami prie lovos vis toje pačioje vietoje 
gražiai suglausti, lyg tartum stovėtų rikiuo
tėje patikrinimo metu. Tik reikia skautus 
pamokyti kaip savo aprangą susidėti, pa
aiškinti prasmę šito papročio ir, žinoma, 
nuolatos patikrinti. Galima skautams paaiš
kinti, kad tvarkingai aprangą pasidėjęs 
skautas pavojaus atveju ir patamsyje vis
ką susiras ir greitai apsirengs. Tam tiks
lui juk daromi ir naktiniai stovyklos pakė-
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limai ir išrikiavimai pavojaus trimitui gau
džiant.

Čia paminėjau tik vi eną pavyzdį. Sto
vyklos vadovybė ras daugelį dalykų sto
vyklos gyvenime, kur galima pratinti skau
tus tvarkos, jei tik įvertins tvarkos auklė
jamąją reikšmę.

5. Nėra stovykloje nei vietos, nei daik
to, nei veiksmo, už kuriuos kas nors ne
būtų atsakingas. Skautas atsako už savo 
kampelį palapinėje ir už save patį, skiltis 
atsako už skilties gyvenamąjį plotelį, bu
dinti skiltis - už visą rajoną ir virtuvę 
ir t. t. visi turi šitą suprasti ir matyti, 
kad atsakomybės iš visų reikalaujama. Tam 
tikslui verta daryti patikrinimus. Kiekvieną 
dieną būtinai reikia daryti rytinį patikrini
mą. Neprošalį ir antras patikrinimas bet 
kuriuo dienos metu, geriau skirtingu metu. 
Patikrinimo duomenys turi būti skelbiami 
ir daromos išvados.

6. Sveika stovykla - laiminga stovykla. 
Stovyklaujančių skautų sveikata ypatingai 
domisi tėvai. Tačiau jauni stovyklautojai 
dažnai neapsisvarsto, o kartais ir visai 
nesvarsto, kas pavojinga ir kas ne. Sto
vykla turi padėti išmokti, kaip saugoti sa
vo sveikatą, ir įpratinti ją saugoti. Daž
niausiai pasitaiką pavojai esti: persidegi- 
nimas saulėje, persimaudymas iki nušali
mo, permirkimas lietuje, ko nors šalto iš
gėrimas sukaitus, ir p. Negerai, jei sto
vyklos gydytojas užsiima vien tik gydymu 
susirgusių jų. Kiek tik įmanoma, reikia ne
prileisti prie susirgimų. Tam tikslui reikia 
nepagailėti nurodymų ir sekti užsimiršėlius 
ir neklaužadas. Sekti turi visi vadai: nuo 
skiltininko iki stovyklos viršininko.

Jei rimtesnis susirgimas - būtinai pra
nešti tėvams, išvažiuojant į stovyklą gali
ma tėvams paskelbti: miegokite ramiai iki 
iš mūsų jokios žinios negaunate - tai 
reiškia, kad jūsų vaikas sveikas.

7. Kitų stovyklų naktiniai užpuolimai 
sukelia, daug nesusipratimų, pykčio ir kerš
tavimų, todėl turėtų būti vengiami, šie už
puldinėjimai yra gražūs ir romantiški tik 
aprašymuose, bet kiek jų mačiau gyvenime 
- visi baigdavosi nesmagiai. Atrodo, kad 

neigiamumai persveria teigiamumus,ir to
dėl, auklėjimo požiūriu, šis indėniškas pa
protys turėtų būti užmirštas.

8. Vėliavos rytinis pakėlimas ir vakari
nis nuleidimas yra dvi iškilmingiausios va
landėlės kasdieniniame stovyklos gyveni
me. Esu matęs jas įvairiai pravedant, kai 
kur net be logiško sąryšio. Abi šios iškil
mės susideda iš trijų elementų: 1. maldos, 
2. himno ir 3. įsakymų bei nurodymų. Tie 
trys elementai surikiuojami skirtingai rytą 
ir vakare. Ryto metą: pirmiausia kalbama 
malda (geriausia kalbėti kun. J. Mažono 
parašytą maldą “Gražios gamtos ir viso 
pasaulio Kūrėjau, Dieve.toliau gieda
mas himnas ir keliama vėliava, o po to tik 
skaitomi įsakymai ir nurodomi dienos dar
bai ir užsiėmimai. Gi vakare: pirmiausia 
dar prie vėliavos perskaitomi įsakymai, ap
žvelgiami prabėgusios dienos darbai; pas
kui giedamas himnas ir leidžiama vėliava; 
ir galų gale - malda. (Vakare maldos vie
toje patartina giedoti “Marija, Marija”). 
Tuo būdu, laužui pasibaigus, jokia malda 
nebekalbama. Laužą baigiant giedamoji 
“Ateina naktis” nėra nei malda nei. baž
nytinė giesmė, tik šiaip susikaupimui ir 
nusiraminimui priimta daina. Rytinė malda 
ir vakarinė giesmė prie vėliavos neužkerta 
kelio individualiems skautų poteriams rytą 
ir vakarą.

9. Stovyklos nuotaika yra stovyklos pa
sisekimo rodiklis. Juo daugiau šypsenos, 
entuziazmo ir atmintinų džiaugsmo pergy
venimų, tuo daugiau geros nuotaikos sto
vykloje. Bet visa tai turi atsiremti į drau
giškumo ir broliškumo jausmų įsiviešpata
vimą stovyklautojų širdyse. Šių jausmų tu
ri parsivežti namo ir užtekti jų visiems 
metams iki kitos stovyklos. Broliškumas 
ir draugiškumas turi taip sujungti stovyk
lautojus, kad pasijustų esą vienos šeimos 
nariai, ir čia, šitokios stovyklos nuotaikos 
sudaryme pirmoji vieta priklauso stovyklos 
viršininkui. Jis - didysis stovyklos nuo
taikos šaltinis. Visi jo padėjėjai, iki pat 
skiltininko, turi lengvinti šiam šaltiniui 
reikštis ir tuo būdu bendrai sukurti skau
tiško broliškumo nuotaiką stovyklą.

85

16



KELETAS PATARIMŲ SUEIGŲ ŠAUKĖJAMS
p s. Vyt. Mikalavičius

• Nešauk sueigos be svarbaus, rimto 
reikalo.

• Prieš šaukdamas sueigą, sudaryk jai 
smulkią, įdomią ir naudingą skautišką pro
gramą.

• Ištirk, kuris laikas yra priimtiniausias 
sueigos dalyviams. Geriausia laikytis pa
stovios tvarkos, pa v. kiekvieno mėnesio 
pirmą penktadienį, 7 vai. vak.

• Surask galimai jaukesnę ir patogesnę 
patalpą. Nuo to daug pareis sueigos daly
vių nuotaika.

• Tik aukščiau minėtus klausimus išri
šęs, skelbk sueigos vietą ir laiką, tačiau 
nevėliau kaip 7-9 dienas prieš sueigą. 
Naudokis lietuviškos spaudos puslapiais, 
radiju, telefonu, paštu, arba nustatyk as
menišką ryšį.

• Būk pats punktualus ir reikalauk punk
tualumo iš kitų.

• Kiekviena sueiga privalo būti pakili, 
lyg mažoji šventė. Venk besikartojančių 
einamųjų reikalų sueigų. Jų tąsa - garan
tuotas nepasisekimas. Einamiesiems reika
lams skirk nedaugiau kaip ketvirtadalį vi
so sueigos laiko.

• Skirk sueigų pobūdį: tikrųjų narių, kan
didatų (pas akademikus - junjorų). Suei
gos dar gali būti bendros su sesėmis, kul
tūrinės, pagaliau, minėjimai,

• Vyresniųjų skautų sueigose nepamiršk 
perskaityti pereitos sueigos protokolo; vesk 
būrelio - skyriaus - skilties kronikos kny
gą.

• visos diskusijos turi būti pravedamos 
jaukioje skautiškoje nuotaikoje. Geriau ma
žiau sueigų, bet jos turi būti taip paruoš
tos, kad dalyviai jų lauktų, ilgėtųsi.

• Skautų vyčių, vyr. skaučių, akademikų 
ir jūros skautų sueigose tenesistengia va
dovai patys pirmininkauti. Sueigos pirmi
ninkas turėtų būti renkamas.

• Prisilaikyk seniau sukurtų tradicijų, 
jų negriauk ir neapleisk. Pav., skautų vy
čių sueigoje nepamiršk sugiedoti vyčių

Sktn. B R. STUNDŽIA,
L SB Jūros Skautų, Skyriaus Vedėjas.

tradicinės. Akademikai ir jūros skautai tun 
taip pat savo dainas. Jų nereikia apleisti. 
Stenkis sukurti daugiau savų tradicijų.

• Mažos vaišės ar žaidimai po sueigos 
padės suartėti sueigos dalyviams ir, už
miršus kasdieninius rūpesčius, praleisti 
jaukią valandėlę skautiškoje nuotaikoje.

• Iškylos nelaimingiesiems padėti nėra 
tik Kalėdų pramoga, vargšai pagalbos rei
kalingi ne vien tik švenčių metu. Pagalba 
artimui - .geriems skautams nuolatinis dar
bas. visa tai įtrauk į sueigos darbų tvar
ką.

• Blogas vadovas ar valdyba, kuri ne
moka paskirstyti darbo, o pati imasi juos 
visus vykdyti, vadovai bei valdybos turi 
tik vadovauti, kitaip vieneto skautai liks 
tik stebėtojai.

• Skatink kandidatų,-čių (junjorų) ini
ciatyvą, iš jų ruošk pakaitus senesnie- 
siems.

• Sueigą skaityk pasisekusia, jeigu pa
žengei skautybėje, įgijai naujų žinių, nau
dingai ir jaukiai skautiškai pabendravai, 
sustiprėjai lietuvybėje, nes jos išlaikymas 
šiuo metu yra vienas svarbiausių reikalų.

Daugiau naudingų ir jaukių sueigų!
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“Žuvėdrų” valties skautės Čikagoje, skaučių darbų konkurse laimėjusios pirmąją kolektyvinę 
premijų, Trečioji iš kairės _ valties įsteigėja R. Gustaitienė.

JŪRA IR MOTERIS
V aiva

Neapmatuojami vandens plotai, apgaubti 
dangaus mėlyne, jau nuo senų laikų trau
kė ir žavėjo moters akį. Ji su meile šir
dyje klausėsi ritmiško bangų ošimo, kvato
jo su vėju pajūriais, svajojo baltų burių 
plevenimu pakeldama žvilgsnį aukštyn su 
baltomis žuvėdromis ar nugrimzdama minti
mis į marių gelmes, prie puošnių gintaro 
rūmų.

Moters vaidmuo, išmarginęs jūrinių tautų 
sąmonę legendomis ir padavimais, nesibai
gė- Ji, kaip reali būtybė, atsistoja šalia 
vyriškio jūrų tautų gyvenime, įprasminda
ma jį ir suteikdama jam naują pilnutinę 
formą. Susiformuoja realios ir pozityvios 
moters tipas - žvejų bei jūrininkų žmonos 
ar dukters, kurioms jūrinis gyvenimas, 
drauge su savo visomis apraiškomis, virs
ta realia tikrove. Jos drauge su vyrais 
dalijasi sunkia jūrine našta, savo ranko
mis mezga ir lopo tinklus, budi prie švy
turio, taiso ir dažo pastatus, siuva bures, 

talkininkauja žvejyboje ir atlieka kitus, 
susijusius su jūra, darbus

Taigi keistas ir nesuprantamas mums 
atrodo tvirtinimas, sukurtas žmonių, nusi
sukusių nuo jūros, nepajėgiančių įsijausti 
į jūrinės tautos paskirtį, esą jūra ir van
duo priešingi moters charakteriui, nesude
rinami su moters psichologija. Tai klaidin
ga pažiūra ir pražūtinga išvada, nesuderi
nama su mūsų tautos paskirtimi, istoriniu 
būtinumu ir priešinga netolimos tautos pa
tyrimui, jūrinių tautų tradicijoms, vien jau 
faktas, kad princesė Elžbieta stovi.anglo
saksų jūros skaučių priešakyje, yra lai
das, kad tai moters charakterio nedefor
muoja, o tik daugiau išryškina, užgrūdina.

jei anglai su pasigėrėjimu teigia, esą 
jų tautos moterų gyslose teka “sūrus jū
ros vanduo“, tai mes galime pridurti, kad 
mūsų tautos moterų gyslose, be jūros van
dens, dar randamos ir tauraus gintaro nuo
sėdos, glūdinčios giliai jų širdyse.
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istorijos lapai išmarginti vardais moterų, < 
kurios suprato jūros reikšmę ir visą, eilę 
didžiųjų jūros žmonių bei svetimų kraštų 
atradėjų ne tik įkvėpė didvyriškiems žy
giams, bet ir lydėjo juos jų kelionių me
tu. Užteks paminėti, kad Egipto karalienė 
Hatshepsat suruošė pirmąją, kelionę jūra į 
Rytų Afrikos pakraščius jau prieš 3500 
metų. Karalienė Semeranida siunčia fini
kiečius į tolimas tyrinėjimų keliones. Jų 
laivai pasiekia net Baltiją ir parveža pa
slaptingojo gintaro. 1492 m. Kastilijos ka
ralienė sudaro sąlygas Kolumbui ieškoti 
naujų kelių, o 1587 garsioji Anglijos Elž
bieta pajėgia iškovoti D. Britanijai pasau
linį dominavimą jūrose, sutriuškinusi gar
siąją Ispanų nenugalimąją armadą, ir mūsų 
laikais visa eilė moterų ryžtingai perplau
kia Gibraltarą, Lemanšą, o 1953 m. sausio 
24 d. ponia A. Davison su būrine 23 Pėdų 
jachta viena nugali ir klastingąjį Atlantą. 
Susiformuoja ir moters - jūros sporto mė
gėjos tipas. Tai įvykdyti padeda visa eilė 
sporto bei jaunimo or-jų, kurių tarpe di
džiausias vaidmuo priklauso pasauliniam 
skaučių sąjūdžiui, pagaliau, Pasaulio Jū
ros skaučių organizacijai ima vadovauti 
Princesė Elžbieta.

Moterų vaidmuo ir Lietuvos jūriniame 
gyvenime buvo gana reikšmingas. Moterys 
bene pirmosios įkūrė specialią Moterų dr- 
ją Lietuvos tautiniam laivynui remti, va
dovaujamos Ponios Račkauskienės pasis
tatė sau uždaviniu remti tautinio laivyno 
mintį bei padėti studijuojantiems jūrinin
kystės dalykus, pagelbėti jūros skautams 
jų veikloje. Ir šį savo uždavinį gražiai 
įvykdė. Įsisteigusios jūros skautės gražiai 
tęsia moterų - pirmtakūnių darbus, čia 
ypač tenka paminėti Koletą chmieliauskaitę, 
Haliną Lorencaitę - Plaušinaitienę - di
deles jūrinio sporto entuziastes, imta sėk
mingai taikyti jūrininkiški metodai mūsų 
skaučių gyvenime. Mūsų priaugančioji mo
terų karta ima vis daugiau domėtis savo
sios jūros reikalais ir tuo būdu visa tauta 
atsisuka veidu į jūrą. Prisiminkime tik 
kiek mūsų žmonių, prisirišusių prie gimto
sios žemės, jūros dienų proga traukdavo

MŪSŲ JŪRA
L. Vainikonis

Tave ant rankų neša broliai.
Tviskėk, mūs Baltija, sužibusi gintarais!
Banga aplieja pilką plotą molų,
Rieškutėmis artojai naują vagą tau čia aria.

Tviskėk, mūs Baltija, per amžius!
Čia burės lai baltuoja tolumoj kasdieną.
Visi maldas aukojame Praamžiui...
Už ją, kai reiks kovot, visi kovosime lig vieno!

Tave ant rankų neša broliai.
Tviskėk, mūs Baltija, sužibusi gintarais!
Tu mūs buvai ir būsi kaip ligšiolei,
Lai tavo skliautai visada žibės naujais paža

rais!

prie jūros, tarsi į pažadėtąją žemę. Ir 
kiek ten buvo moterų! O tai žymia dalimi 
ir jūros skaučių nuopelnas.

Užėjusi karo audra šį kilnų darbą su
trukdė. Jūros skautės buvo išblaškytos. 
Bet vos pirmieji audros šėlimai praėjo, 
pradėjo atsikurti ir jūros skautės, pirmuti
nis jų vienetas susiorganizavo Nuertinge- 
ne, sktn. B. Grabauskaitės- Mažeikienės 
vadovaujamas. Atsikūrimo reiškiniai gra
žiai reiškėsi ir kitose vietose. Emigruoda- 
mos į tolimesnius kraštus, jūros skautės 
nepamiršo pasiimti ir savo jūriškų sieki
mų. Toronte įsisteigia pirmoji jų valtis ir 
sesės Marytės Vasiliauskienės, vėliau Gra
žinos Anysaitės vadovybėje, išauga į lai
vą, gražiai užsirekomendavusį kanadiečių 
tarpe. Jų idėjos paskutinėmis dienomis ra
do atgarsio ir Čikagoje, kur jau įkurtas 
pirmasis jūros skaučių vienetas Rimgailės 
Gustaitienės ir Danutės Kundrotaitės pa
stangomis. Tikrai gražūs ir daug žadą už
simojimai.

Kas gali būti grasesnio ir kilnesnio, 
kaip visas savo jėgas, žinias ir sugebėji
mus pavesti lietuvių tautos uždaviniams 
įgyvendinti, skleisti jūrinę mintį mūsų jau
nimo tarpe ir išmokyti jį visa širdimi pa
milti mūsų nuosavą jūrą?
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Lietuvos jūros skautai ant 
Visby uosto molų, Gotlando 
saloje.

KAI MŪSŲ SKAUTAI BALTIJĄ RAIŽĖ
GĖLĖS IŠ L1EP0JAUS LIETUVAIČIU SKAUČIŲ • KAI JACHTA ANT ŠONO VIRSTA... 
NAKTINIS ŽYGIS j 23 METRU STIEBĄ • KLUMPAKOJIS SU ŠVEDAITĖMIS • H ANSOS

LAIKU UOSTE • MŪSŲ TRISPALVĖ BALTIJOJE.

(Keletas nuotrupų iš Seno Jūros Būdžio 1939 m. dienoraščio)

Šie metai mums, Lietuvos jūros skau
tams, kaip ir visai tautai, labai skaudūs; 
netekome didžiosios mūsų pajūrio dalies 
su Klaipėdos uostu. : Ir dailiosios jūros 
skautų jachtos “įšalo” okupuotoje Klaipė
doje.

Jau ankstyvą, pavasarį Šventojoje ir Kau
ne gyveną jūros skautų vadai bei instruk
toriai pradėjo rūpintis Klaipėdoje likusių 
jachtų pargabenimu į Šventąją. Brolijos va
dui pulk. J. Šarauskui padarius nemažai 
žygių įvairiose įstaigose Kaune ir Lietu
vos Konsulo Klaipėdoje intervencija, jach
tos buvo grąžintos ir pirmosios įplaukė į 
pagilintą naująjį mūsų uostą. Jų priežiūra 
pavesta psktn. L. Knopfmileriui. Jachtų su
laukus, jūros skautų skyrius suruošė bu
riavimo kursus - stovyklą. Kursų dalyvius, 
įsikūrusius keliose palapinėse prie pat 
žvejų krantinės, aplankė daug ekskursijų 
ir nemažas Palangos vasarotojų skaičius. 
Tarp jų buvo ir Maž. Lietuvos patriarchas 
Martynas Jankus, ats. gen. T. Daukantas 

(abu ilgesnį laiką buriavo jūroje) ir k t. 
Dažniausia gi kursus lankė ir buriavimo 
kursą išėjo nenuilstamas mūsų Brolijos va-- 
das pulk, šarauskas. jo rūpesčiu suorga
nizuotos abiejų pamainų baigiamosios ke
lionės ilgesnėmis distancijomis Baltijos 
jūroje.

Šaulių S-gos vadovybei maloniai leidus, 
j. skautai turėjo progos pasinaudoti jų 
jachta ŠAULIU, su kuria ir buvo atlikta 
kelionė į Gotlando salą. Kelionę atliko ne 
kurie nors seni, patyrę buriuotojai, o jau
nuoliai iš Šiaulių, Telšių, Mažeikių, Biržų, 
Tauragės, Kauno, kurie per dvi savaites, 
sumanių instruktorių vadovaujami, sugebė
jo taip pasiruošti, kad pavestą jiems užda
vinį atliko gerai.

Penktadienis, 1939- VIII. 18
Šiandien 16 vai. stovyklos v-kas ps. 

Dačinskas praneša mums džiugią naujieną, 
jog išvykstame tolimesnėn kelionėn. Vieni 
galvoja Gotlandan. Bet tai atrodo nelabai 
įtikima. Juk tokiai kelionei reikia šiokio

I
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tokio pasirengimo, o įgula taip pat negali 
būti iš kelmo išspirta. Lieka latvių vents- 
pilė. Nutariame, kad ji greičiausia ir bus 
mūsų kelionės tikslas.

Prieš pat “Šaulio” išvykimą, mūsų išly
dėti atvyksta pulk. Šarauskas. Išklausome 
jo žodžio, o baigus sušunkame “Gero vė
jo!”

Šiltas ir ramus vakaras atviroj jūroj. 
Dangus giedras be menko debesėlio, visa 
įgula, susėdusi ant denio, niūniuoja “Ei, 
jūreivi, pirmyn... “Vėjelis po truputį kyla 
ir pradedame jausti malonų supimą. Nors 
sargybos jau senai paskirstytos ir jachtos 
vadovas sktn. Labanauskas ragina visus 
eiti pailsėti, bet niekas apie tokius žemiš
kus dalykus nė negalvoja.

Mūsų buvo 14. Navigaciją tvarkė jachtos 
šturmanai (kapitono padėjėjai) - ps. Da- 
činskas ir ps. Aglinskas, o vėliau dar ps. 
Perekšlis.

Šeštadienis, 1939. VII L 19
1,20 vai. naktį visus tiesiog išmeta iš 

guolių smarkus švilpukas: įgula ant denio! 
Bėgdami klausinėjame vienas kitą, kas at
sitiko. Bet tuoj pat nuramina visus štur
mano komanda: “Reifuot bures”. Pasirodo, 
kad visų taip smarkiai buvo sumigta, kad 
nė nepajutom, kaip pakilo stipresnis vė
jas, kuris perdaug pradėjo jachtą guldyti 
ant šono. Nors šitoks ėjimas mums ir la
bai patinka, bet kągi padarysi - reikia 
klausyti įsakymo. Matuojamas greitis: 8 
jūrmilės per valandą. Greitis tuoj pat už
registruojamas logo knygon. Atlikę visas 
pareigas, einame dar “porą punktų” nu
snausti, nes tolumoje jau matosi Liepojaus 
švyturio blykčiojimai. Netrukus mus ir vėl 
prikelia, bet šį kartą jau ne švilpukas, o 
malonus kavos kvapas.

Lygiai 4 vai. jau Liepojaus uoste. Su
tvarkomos burės, o prie pačios krantinės 
prieinam motoro pagalba. Atlikę visus for
malumus su muitine bei policija, išvykome 
apžiūrėti miesto.

18 vai. mus aplanko svečiai. Tai Lietu
vos Konsulas p. Jovarauskas ir mielos se
sės - Liepojaus lietuvės skautės. Jos at
nešė gražių gėlių mūsų vadui ir visai įgu

lai. Atsidėkodami pavaišinome jas gerai 
su žibalu paskoninta kava.

Čia mums paaiškėjo mūsų kelionės tiks
las. Padidinę maisto ir vandens atsargas, 
pasukom į šiaurės vakarus - žuvėdrų že
mėn ...

Sekmadienis, 1939- VIII. 20
Esame atviroj jūroj. Apie vidurnaktį kilo 

smarkesnis vėjas su perkūnija ir žaibais. 
Buvome pašaukti į denį tvarkyti burių ir 
virvių. Jachta gulėjo smarkiai ant šono, 
dideliu greičiu šniokšdama per bangas. Sli
dus, bangų dažnai perpilamas denis, vertė 
imtis visų atsargos priemonių, kad nenu- 
slydus į tamsią, šėlstančią jūrą. Dirbome 
be raginimo, apgraibomis, dabar tik gerai 
suprasdami, kodėl vadai kursų metu mus 
pratino prie visokio oro ir kodėl reikalavo 
visas laivo dalis mokėti mintinai, jų nė 
nematant. Kiek prieš tai buvo trūkusi di
džiąją burę palaikanti virvė. Teko į 2.3 
metrų aukščio stiebo viršūnę siųsti vieną 
lengvesnį jūros skautą savanorį, kad įver
tų naują virvę. Šį darbą aukštai ir tamsoje 
gražiai atliko Mažeikių jūros skautas Ma
ciukas.
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Virtuvėje streikas, šturmanai juokauja, 
kad sutaupysime daug maisto - nebevisi 
eina valgyti. Kai kurie jau pradeda kalbė
tis su jūros dugne plaukiančiomis menkė
mis ,„ Tačiau vėjas greitai nutyla ir jūra 
pasidaro rami, kaip veidrodis. Nutariame 
pasinaudoti gera proga, išsimaudyti, išaltas 
vanduo mus atgaivino ir pataisė nuotaiką. 
Vėl dainos ir juokavimai.

Pirmadienis, 1939. VIII. 21
4 vai, ryto pamatom krantą. Iš pradžių 

pamanom, kad tai Gotlandas, bet vėliau 
paaiškėja, jog čia Fero sala, kuri randasi 
šiek tiek į šiaurę nuo Gotlando, Tą dieną 
apsistojame Slitehamne, Uostas čia įlanko
je, kurią nuo vėjų bei audrų saugo trys 
akmeningos salelės su nedideliais fortais 
ar kitais kariškais įrengimais. Miestas ir 
uostas turi apie 3,000 gyv. Čia yra vienas 
didžiausių cemento fabrikų Švedijoje,

Pavakare prie mūsų jachtos susirinko di
džiuliai būriai jaunų ir senesnių švedų, 
Skautams padainavus lietuviškas dainas, 
švedai ilgai plojo. Norėdami išjudinti ir 
juos, psktn, Aglinsko diriguojami, pradėjo
me dainuoti kažkur girdėtą vieną švedų 
liaudies dainą, žinoma, klaidingai. Švedai
tės choru tuoj mus greit pataisė, o senes
nieji švedai neatsiliko. Atsiradus armoni
kai, užsimezgė ir tautiniai šokiai, išmokė
me švedaites “Noriu miego**, “Klumpako- 
jo** ir “Suktinio**, Drauge su švedų jauni
mu sušokome keletą jų tautinių šokių. Vi
sa tai vyko krantinėje, ties mūsų jachta, 
apšviestoje lempų ir mėnulio šviesomis. 
Lygiai 10 vai, vado švilpukas mus pašau
kė jachton, o susirinkusieji švedai išsi
skirstė, niūniuodami mūsų dainų melodijas.

Antradienis, 1939. VIII. 22
Anksti rytą apsitvarkę ir pasipuošę, trau

kiame kiton Gotlando salos pusėn - į se
nąjį Hansos laikų Visby uostą. Tik jau ne 
jachta, o autobusu. Nors švediškų pinigų 
mes ir neturėjome, bet konduktorius, o kar
tu šoferis ir paštininkas maloniai sutiko 
mus nuvežti be pinigų, su sąlyga, kad su
mokėsime grįždami atgal. Lėtai slenka Got
lando vaizdai pro autobuso langą. Matyti, 
kad žemė labai nederlinga, bet kur jau lo

pelis geresnės - nė viena pėda nepalikta 
tuščia. Labai švarios ir tvarkingos ūkinin
kų sodybos. Lankėme senus miesto mūrus, 
bažnyčias, uoste stovėjusias vokiečių ir 
lenkų jachtas, apžiūrėjome karo laivus ir 
kt.

Grįždami galvojome galėsią pailsėti mū
sų jachtoje. Bet jau iš tolo pamatėme ties 
ja didžiausią žmonių minią. Manėme, kad 
kokia nors nelaimė ištiko. Ne, Tai buvo 
vakarykščiai mūsų draugai, tik jau šiuo 
kartu su savo šeimos nariais, pažįstamais. 
Vėl suskambėjo nauji skautiški šūkiai ir 
cementinė krantinė nuo “klumpakojo**, Vėl 
dainavome. Švedai atsilygino tuo pačiu. Šį 
kartą jie visi buvo drąsūs ir vakaras pra
ėjo linksmoje nuotaikoje.

Lygiai 22 vai,, po suktinio, atsisveikinę 
ir jachton įšokę, mes per keletą minučių 
jau buvome už uosto vartų. Toks staigus 
išplaukimas nebuvo jų lauktas. Gal dėlto 
taip ilgai skambėjo tą vakarą nuo švedų 
krantinės jų išmokti lietuviški šūkiai,

Trečiadienis, 1939. VIII. 23-25
Paėmę Šventosios kryptį, plaukome jūro

je dvi dienas ir tris naktis, kol ją pasie
kėme, Turėjome visokiausio oro bei vėjo, 
matėme daug įvairiomis kryptimis plaukian
čių laivų. Vieną rytą gavome net palenkty
niauti su dideliu tristiebiu vokiečių burlai
viu, kuris stebėjosi kam mažai matyta jū
rose vėliava.

Šią mūsų trispalvę jūros skautai vis daž
niau ir dažniau rodydavome pasauliui. Nuo 
dabar mūsų šūkis: Kuo mažesnis laivas, 
tuo didesniu jūrininku reikia būti, kad 
plauktum per jūras. Kuo mažiau mes jūros 
turime, tuo daugiau ja rūpinkimės ir mylė
kime !

V. A. ŠIMKUS
KONTRAKTORIUS

Stato naujus namus pagal kontraktą.. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

įvairūs remonto darbai.

4645 South Keating Avenue
CHICAGO, ILL.

Skambinti nuo 6 vai. vak.
Tel. RFJlanee 5-8202
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Kūčių vakarui priskiriama daug burtų. 
Riešutų kevalai su įlipdytomis pačių su
lipdytomis vaško žvakutėmis paleidžiami 
plūduriuoti į didelį bliūdą su vandeniu — 

I buriantis sujudina vandenį savo ranka ir 
iš to, kaip laikosi ’’laiveliai“, sprendžia 
apie savo ateitį. Batai ir klumpės sustato
mi vienas už kito nuo pečiaus iki lauko 
durų — kieno batas atsidurs ant slenkš- 
cio, netrukus ištekės ar ves. Klausomasi* 
iš kur šunys loja —iš ten piršliai atva
žiuos. Vidurnakčiui keliaudavom bažny
čion Bernelio mišių klausyti.

Kūčių naktis — ypatinga naktis. Visi 
gyvulėliai per vidurnaktį ima žmogaus 
kalba kalbėtis, bet nevalia jų kausytis — 
mirsi, šiaip, tą naktį nieko bloga negali 
įvykti, nes Kristaus gimimo palaima už
kertanti kelią visoms blogoms jėgoms. 
Vanduo, kur jis beoūtų, vienai akimirkai 
pasidarąs saldus.

Kūčių ir Kaleaų pirmoji diena turi savo 
prietarus — pav., tą dieną nieko negali
ma sukti — k. a. malti girnomis, verpti, 
net aguonas kūčioms reikia sutrinti iš 
anksto, kitaip avelės sirgs kvaituliu, šu
nelius reikia ypatingai mylėti, negalima 
jų tuo laiku mušti, varinėti, reikia gerai 
pašerti — turėsi per visus metus ištikimus 
sargus. Nusunktas kviečius ar žirnius ver
dant vanduo užpilamas ant šiaudų kulio 
ir tais šiaudais tuoj aprišami jauni vaisi
niai medeliai, kad derlius būtų geresnis ir 
kad jų zuikiai nesugriaužtų. Kas Kalėdų 
rytą pirmas atsilankys į namus, su tokios 
rūšies žmonėmis per visus metus turėsi rei
kalą. Per kūčias grąžink visas skolas ir nis- 
ko tą dieną nesiskolink bei neskolink ki
tiems — būsi turtingas ir laimingas. Per 
kūčias valgyk obuolį, tai per rugiapiūtę 
gerti nenorėsi. Per kalėdmetį — iki Trijų 
Karalių giedamos saulės grįžimo giesmės, 
panašios į adventines. Jaunimas lošia iš 
riešutų, šoka ir, kai kur, vaikšto kauki- 
ninkais. ūkyje tuo laiku nedirbdavo jo
kių sunkesnių darbų ir tai tik iki sutem

stant. Paprastai, per Kalėdas samdydavo 
naują šeimą (darbininkus). Pasiliekan
tieji ūkyje darbininkai gaudavo šiuo metu 
atostogas — eidavo aplankyti savo gimi
nes. Todėl sakydavo ’’Kalėdos — ūkinin
kui bėdos“.

Naujieji metai Lietuvoje buvo visuomet 
sutinkami labai iškilmingai. Tradiciniu 
pasidarė N. M. sutikimas Karo Mudiejaus 
sodelyje (Kaune) ir prieš tai ’’Traviatos“ 
vaidinimas valstybinėje operoje. Buvo pri
imta tai dienai siuntinėti laiškelius ar as
meniškai pažįstamiems palinkėti gerų atei
nančių metų. Ne tik mieste, bet ir kaime 
buvo priimta sutinkant N. M. nemiegoti, 
kad nepramiegotum savo laimės. Dvyliktai 
mušant (Lietuvoje iki pat pastarųjų lai
kų plačiai buvo vartojami dideli sieniniai 
laikrodžiai, kurie ’’mušdavo“ — skambin
davo valandas. Tokių buvo ir viešų — 
bažnyčių, rotušių bokštuose, stotyse irt.p.), 
net maži vaikai buvo žadinami. Per šv. 
Silvestrą — N M. išvakarėse, lietuviai val
gydavo iškilmingą vakarienę, daug kur 
Naujųjų Metų kūčiomis vadinamą. Tvere
čiaus parapijoje, anot dr. Balio, prieš pat 
vidurnaktį svečiai nustodavo valgę bei 
gėrę ir šeimininkės vikriai pakeisdavo ne
lik valgius bei indus, bet ir naują staltiesę 
padengdavo . N. Metus sutinkant, jauni
mas šaudo, eina imtynių, sniego gniūžtė
mis mėtosi. Labai priimtas yra vaidini
mas — apsiskarmalavusio senio, pavaiz
duojančio senuosius metus, grumtynės su 
giltine ir iškilmingas N. M. (vaikutis, pui
kus jaunikaitis ar baltais ilgais rūbais pa
sipuošusi mergaitė) sutikimas. Naujuosius 
Metus palydėdavo dar įvairios simboliškos 
figūros,, k a. tikėjimo, vilties ir meilės. 
Naujųjų Metų dieną persirengėliai pakar
totinai pasirodo. Tiek šv. Silvestro vaka
rą,tiek N. M. dieną pakartojami kūčių va
karo būrimai. Yra ir tik tai dienai pri
taikintų — pav. liejamas i vandenį ištir
pintas vaškas ar švinas, deginamos beržo 
žievės ar popieriaus atplaišos ir iš susida-
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Jūros budžių vieneto Čikagoje steigėjai. Sėdi is kaires: sktn. A. Aglinskas, Kun. J. Rai
bužis S. J., sktn. Dr. K. Aglinskas, ps. L. Knopfmileris. Stovi (iš kairės ): vyr. valt. L. 
Slėnys, ps. E. Jasiukaitis, vyr. valt. A. Levanas ir sktn. Urbonas.

riusių figūrų buriama mergaitės ateitis. 
Mergaitės ateina į kryžkelę, sulygina 
grėbliai sniegą ir kitą rytą eina žiūrėti 
pėdsakų, kieno ir kur eita ar važiuota. 
Bet negalima vėluoti, nes šv. Silvestro 
naktį, esą, keliais vaikšto raganos ir nu
mirėliai. Einant gulti prieš N. Metus rei
kia vestuvinį žiedą įdėti į pilno vandens 
kibiro dugną, iš abiejų kibiro šonų pasta
tyti po degančią žvakę; žiūrint į žiedą 
galima pamatyti kas tau lemta. Panašiai 
pastato du veidrodžius, vienas prieš kitą 
ir iš abiejų šonų didesnio veidrodžio užde
ga po vaškinę žvakę. Jei nusirengus nuo
ga ilgai nemirksėdama žiūrėsi veidrodin, 
pamatysi, kas tave šiais metais laukia. 
N. Metų prietarai panašūs į kūčių dienos 
prietarus. Svarbiausias — kokia bus N. 
M. diena, tokie bus ir ištisi metai. N. M. 
rytą tekanti saulė šoka ar būna su ratais. 
Kartais galima matyti net tris saules. Grįž
damas iš bažnyčios ūkininkas stengdavosi 
visus aplenkti, kad ir ūkio darbuose būti 
pirmu. Gerai yra tą dieną iš rogių išvirsti 
— tuomet javai gerai derėsią. Miestelėnai 
mėgsta per N. M. susitikti kaminkrėtį, (Vil
niuje); ką pirmą sutiksi po vidurnakčio, 
vyrą ar moterį, pėsčią ar važiuotą, su to
kiais bendrausi.

Trys Karaliai visur buvo laikomi svar
bia bažnytine švente. Išvakarėse mūsų 
močiutės išorines namų, tvartų, klėčių du
ris paženklindavo trijų karalių K. M. B. 
inicialais. Tam vartodavo specialiai tam 

tikslui bažnyčioje pašventintą kreidą. Jei 
tie ženklai išsilaikydavo per visus metus, 
namai ilgam laikui būdavo apsaugoti nuo 
gaisro, perkūno ir ligų, klėtyje neišsekda
vo grūdai ir kitoks turtas, o tvartuose sek
davosi auginti visokie gyvulėliai. Trijų ka
ralių išvakarėse paskutinis būrimo termi
nas — vėliau negalioja. Trijų Karalių va- 
Kare vaikščiodavo persirengėliai — Trys 
Karaliai su visu palydovų būriu. Pamatysi 
čia ir angelą ir velnią, giltinė mojuodavo 
dalgiu. O kiek dar žydų, čigonų, visai ne
atspėjamų kaukių! Kartais nepersirengę 
vaikai nešiodavo meistriškai padarytą 
prakartėlę. Visus persirengėlus, apsilan
kant jiems namuose, reikėdavo vaišinti 
saldainiais, riešutais, meduoliais ar bent 
obuoliais. Trim Karaliais baigdavosi mo
kinių Kalėdų atostogos.

(Bus daugiau).

M V SKAITYTOJAMS-OMS

Šio numerio medžiagos ir iliustracijų daugu
ma skiriama mūsų jūros skautų, - čių reikalams. 
JĮ ruošiant mums maloniai talkininkavo LSS- 
gos (kūrėjas Petras Jurgėla, Čikagos jūros bū- 
ažiai, ypač ps. L. Knopfmileris, sktn. A. Aglins
kas, sktn. ar. K. Aglinskas, R. Kukutytė- Vyš
niauskienė, Pov. Labanauskas, E. Jasiukaitis, 
Br. Stundžia, o taipgi daugelis kitų jūros skau
tų,-šių bei jų bičiulių. Visiems nuoširdus ačiū.

Nevisą medžiagų galėjome į šio numerio rė
mus sudėti. Ji bus atspausdinta kita proga.

Gero vėjo mūsų jūros skautijai!
MŪSŲ VYTIS
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Lietuviai jūros skautai 
Clevelande, iš amer. 
s kautų, gavę, carterį. 
Nuotr. V. Bacevičiaus.

SVETIMUOSE VANDENYSE
BANGOS, DUOKIT KELIĄ!

Prie Erie ežero - clevelande, 1951 m. 
balandžio mėn. pirmą kartą pūstelėjo ne
drąsus vėjelis _ sukrusta organizuoti jūrų 
skautus. Tuometinio Cleveland© sk, vieti
ninko v, s, v. Kizlaičio įsakymu Nr, 9, 
1951 m, gegužės 10 d, clevelande organi
zuojamos jūrų skautų valties vado parei
gos eiti pavestos ps. Vytautui Jokūbaičiui, 
Steigiamoji , šios valties sueiga buvo 1951 
m, bal, 23 d, joje dalyvavo 6 skautai, val
tis talkininkavo 1952 m, vas, 16-sios mi
nėjime, parėmė vietininkijos iždą kaukių 
vakaro rūbinėje gautu pelnu. Ši valtis gy
vavo iki 1952 m, vasaros.

Ir vėl nuo Erie ežero pūstelėjo gaivus 
vėjelis,,. Bet nenusčiuvo, o supūtė drau
gėn smagių jūreiviškos dvasios bernelių 
būrelį. Taip 1952 m. rugpiūčio 8 d. susi
formavo jūrų skautų valtis NARAS. Valties 
vadu tapo paskirtas jūrų skautas Emanue
lis K. Jarašūnas, pradžiai susirinko 13 
“narų”. “13” - negeras skaičius, prasi
tartų “seni vilkai”. Kažin, o “narams” 
tas skaičius nepakenkė! Jie, jūrų sktn. 
Vlado Petukausko instruktuojami, sėmėsi 
žinias iš programų, lavinosi praktiškai, 
kiek leido priemonės bei aplinkybės.

“JŪRA NEMĖGSTA TAUTOS, KURI BI
JO JOS!” - buvo šūkis, su kuriuo NARAS 
kreipėsi į Clevelando lietuvius, o reikalas 

aiškus: “narai” nebijos vandenų platybių, 
tik jiems reikia - laivo, burių - į tas 
platybes išeiti! Tas šūkis sutraukė daug 
svečių 1953 m. bal. 11 d. į “narų” jūrei
višką vakarą, jo pelnas pateko saugion 
lobių skrynion, bet ne amžiams ten dūlėti, 
o “narų” plaukiojamam pastatui įsigyti. 
Ten su “geru vėju” buvo priimtos ir ps. 
V. Bacevičiaus, Ed, Karnėno bei Šatkausko 
dešimtinės. Darnios “narų” dainos, jūri
ninkų šokis, žvali išvaizda žavėjo vakaro 
svečius. Su pasisekimu jie dainavo ir sve
timiesiems.

Bet jūrininkams savo uoste per ankšta! 
Taip ir “narai” nenusėdėjo namie. Nors 
dar ir neburiuoti, bet nukeliavo Rocheste- 
rin, N. Y., į skautų vakarą ir ten pavergė 
sesių širdeles savo dainomis....

Atėjo 1953 m. vasara, o su ja ir Niaga
ros jubiliejinė Stovykla. Kas neprisimena 
“narų” kiemo tame Brolijos stovyklos šlai
te? Gal ten buvo nepatogu miegoti palapi
nėse, bet užtat ten puikiai plevėsavo NA
RO stiebe kodo gairelės.

1953 m. rudenėjantį rugsėjo sekmadienį 
gražiu būriu padaryta iškila į Ashtabula, 
Ohio, jachtklubus. Ten rastas, lyg tai pa
sakos Pelenei tinkąs batelis - 26 Pėdų 
8 irklų dvistiebis laivas. Dar savaitė kita 
ir šis pi. pastatas darbščiųjų “narų” par-
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gabenamas clevelandan.
“Narų’* - jau 17, plaukiojimo pastatas 

irgi yra, o čia ir Lietuvos Skautijos 35- 
metis ateina. Augam, stiprėjam, bujojam, 
o to pasėkoje jubiliejinėje clevelando 
skautų,-čių sueigoje 1953 m. lapkričio 8 
d. vietininko įsakymu Nr. 30 jūrų skautų 
valtis NARAS performuojama į jūrų skautų 
Kapitono Stepono DARIAUS laivą. Laivo 
vairą, budrios j. s. v. Petukausko akies 
priežiūroje, laiko valtin. Em. K. jarašūnas.

Lapkričio 29 d. Kpt. Stp. DARIAUS lai
vas iš Clevelando Councilio 5-jo distrik- 
to Executive - reikalų vedėjo Ph. Diamond 
gauna BSA čarterį ir narių liudijimus,. Su 
čarteriu laivas gauna ir eilės numerį — 
Sea Explorer Ship Nr. 311.

Taip žiemos laike, tarp pasirodymų vie
šumai, šis laivas intensyviai ruošiasi atei
nančiam plaukiojimo sezonui. J. skautai ir 
kandidatai mokosi programos dalykus, o 
kartu darbščiai pluša prie remontuojamo 
laivo.

1953 m., gruodžio 16 d. per clevelando 
WXEL televizijos stotį 7 Kpt. Stp. DA-

PRIE MIČIGANO

1950 m. sausio mėn. Čikagoje buvo įkur
tas pirmasis liet jūros skautų vienetas, 
kurio branduolį sudarė j. sk., atvykę iš 
Kempteno, Seligenstadt© ir Ranau vienetų. 
Vienetas pasivadino A. A. v. s. kap. M. Ku
kučio vardu. Kiek vėliau čia įsikūrė D.L.K. 
Gedimino jūros skautų laivas, kurį sudarė 
daugiausia Kaselyje skautavę jūros skau
tai. Abudu vienetai, patyrę daugelį sunku
mų, nutarė susijungti į vieną laivą. Tai ir 
buvo įvykdyta 1950 m. rugsėjo mėn. Su
ruošti keli visuomeniško pobūdžio pasiro
dymai, šaukiamos sueigos. Tačiau 1951 m. 
laivas nustojo beveik pusės įgulos: mūsų 
broliai buvo pašaukti Dėdės Šamo karo tar
nybon. Juos betgi papildė nauji kandidatai. 
Ruošiamasi egzaminams, duodamas įžodis. 
1951 m. vasarą Čikagos j. skautai gražiai 
pasirodė tunto stovykloje.

1952 m. pasiryžta išplaukti į Mičigano 
vandenis. Laivas įregistruojamas pas amer.

RI AUS laivo j orų skautai padainavo kelias 
dainas. Jie ne tik kaip pirmi lietuviai pa
sirodė Clevelando televizijoje, bet kartu 
tada atstovavo ir vietos skautus (B. S. A.).

1954 m. amerikiečių skautų savaitės 
programoje (vas. mėn.) šis laivas pasirodė 
puikia parodėle (“Dirvos” vitrinoje). Mū
sų jūrų skautų nagingumas buvo gražiai 
įvertintas ir atžymėtas mėlynu kaspinu 5- 
je clevelando Councilio distrikte.

Nepriklausomybės šventės sueigoje, 1954 
m. vas. 20 d., Kpt. Stp. DARIAUS laivas 
gražiai reprezentavosi prieš svečius tiek 
oficialioje dalyje, tiek meninėje programo
je su savo dainomis, kurias paruošė su A. 
Bielskum.

Tai tiek šiam kartui apie šį laivą ir jo 
jūrų skautus. Jų baltos burės dar plasdės, 
bangos duos kelią - o mes dar ne kartą 
žavėsimos jų dainomis bei skaitysime spau
doje apie jų darbus.

Kpt. Stp. DARIAUS laivas jau eina su 
geru vėju, tad linkėkim —

STIPRAUS VĖJO!
J. Gerkėnas

EŽERO, ČIKAGOJE

jūros skautus, gauna charterį ir numerį - 
5481. Laivo vadovybė lanko amerikiečių 
ruošiamus j. sk. vadovų kursus. Dalyvauja
ma varžybose ir su amer. skautų laivu lai
mima viena pirmųjų vietų. Gaunama teisė 
naudotis Čikagos jūros skautų uostu ir lai
vais. vasara vėl gražiai stovyklauta tunto 
stovykloje. 1953 m. laivas išeina kaip sa
varankiškas, prityręs vienetas. Įsigyjamas 
nuosavas mokomasis burlaivis, vykdomas 
savaitinis apmokymas. Lygiagrečiai veikia
ma tunto ribose. Šių metų vasarą Čikagos 
jūros skautai tikisi dar labiau sustiprėti. 
Vadovauja vyr. valt. Levanas.

1953. VII. 15 senieji jūros skautų vado
vai čia įsteigė pirmąjį jūros budžių viene
tą tremtyje. Šiuo metu vienete yra 8 nariai 
ir 7 kandidatai. Būdžiai turi savo statutą, 
rūpinasi jūros idėjos ugdymu skautų or-jos 
ir visuomenės tarpe. Jie taip pat pasiryžę 
globoti užjūryje gyvenančius jūros skautus.
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KIEKVIENAS IŠBUVOME ANT VANDENS PO 300 VALANDŲ,

1950 m. pavasarį Montrealyje, Kanadoje, 
4 jūros skautai ir 8 kand. iškėlė lietuvių 
jūros skautų vėliavą, juos įsteigė visiš
kai neskautas - laivų statybos inž. L. 
Balsys. 1951 m. žiemą laivo vado L. Bal
sio ir pranc. skautų komisionieriaus E. 
Hulle rūpesčiu, gauta iš laivų statyklos 
“Vickers*’ dovanai 21 Pėdos ilgio, 6 irklų 
varomas pastatas. Mūsų nariai įdėjo daug 
darbo ir pinigų, kol valtis buvo sutvarkyta.
VI. 29 valtis įleista į two Mountains eže
rą. pirmoji valties kelionė - į tunto sto
vyklą VL 29-30 d. d.

Ilgainiui betgi jūros skautų veikla čia 
apmirė: valtis stovėjo ant kranto, o prie 
jos nesimatė nė vieno jūros skauto... Tik 
1952 m. pavasarį du j. sk. kandidatai ėmė
si iniciatyvos ir valtis vėl plūduriavo vau- 
dreuil įlankoje. Deja, vietoje šešių, ji te
turėjo du irkluotojus. Teko ieškoti jūros 
skautų mieste ir traukti juos iš dulkių, ir 
štai, jau Kanados rajono stovykloje prie 
Hamiltono dalyvavo jau 7 vieneto nariai.
VII. 21 d. laivo vado pavad. paskirtas Alg. 
Pilypaitis. Laivo veikla palengva sukasi 
veiklesne kryptimi. VIII. 30-31 d.d. suren
giama j. sk. stovykla Vėžlių saloje. 1953 
m. pradžioje vėl po kiek veikiama. Drauge

RUOŠIAMĖS PLAUKTI 

su jūros skautėmis suruošiamas “Kranti
nės“ pobūvis. II. 15 trims skautams užriš
ti jūros skautų kaklaraiščiai. DLK Gedimi
no laivo veikla stiprėja, valtis iš pagrin
dų atremontuota, įtaisytas 10 P. S. moto
ras. Daug plaukiojame. išraižėme visus 
apylinkės ežerus ir upes. Nuo Lachine’ 
iki Soulanges kanalo ir nuo St. Anne de 
Bellevue šliužų iki carillon kanalo plevė
savo mūsų vėliava. Įgavome daug praktikos. 
Sekėsi ypač naktinės kelionės, vien kom
paso pagalba. Kartais tekdavo daug pavarg
ti, sušlapti, bet entuziazmas nemažėjo. Iš 
viso padarėme 420 jūrmylių ir kiekvienas 
mūsų išbuvo ant vandens 300 valandų. Se
zoną užbaigėme spalio 31 d.

XII. 13 suorganizavo jūros skautų rėmė
jų būrelį, kuris 1954. II. 16 suruošė vaka
rą jūros skautams paremti. Žiemą darėme 
sueigas, mokėmės, vasarai ruošiamės už
sidėti stiebą su burėmis. Na, ir tada gero 
vėjo! Laukiame daugiau pagalbos iš LSB 
jūros skautų skyriaus.

Palaikome glaudžius ryšius su sesėmis. 
Gaila, kad jos turi kai kurių trukdymų sa
vo veiklai plėsti.

Montrealio Jūros Skautas

REINU l BODENO EŽERĄ

Mūsų jūros skautai Vokietijoj e, Diepholze.

Su gausia tremtinių emigracija ir jūros 
skautų veikla Vokietijoje buvo nutraukta. 
Tačiau ši idėja dar giliai slėpėsi neišemi
gravusių skautų tarpe. 1953. VIL 24 d. 
“Aušros” tunto ribose Diepholze įsteigta 
“Lydžių” valtis. Taigi dar nėra pilnų me
tų nuo šio vieneto įsisteigimo, o tačiau 
jau kai kas padaryta, pradžioje mums trū
ko vadovų ir patyrimo. Atvykus į Diephol- 
zą v. valt. St. Gasneriui, ši kliūtis buvo 
nugalėta. O kai gavome kelis egz. Br. Stun
džios “Buriavimo ir Laivininkystės”, įga
vome ir teoretinių žinių. Ruošėmės į paty
rimo laipsnius, mokėmės jūrininkystės da
lykų, stovyklavome. Buv. Tu*.cininko p s. 
Gešvento dėka, du mūsų skautai vltn. v. 
Brakauskas ir vltn. p. Kazirskis galėjo nu-
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vykti į vokiečių buriavimo mokyklą, tuo 
praturtindami ne tik savo, bet ir visos val
ties jūreiviškas žinias, persikėlus gimna
zijai 4 naujas patalpas, buriavimui sąlygos 
bus geresnės, nes nepertoli Reinas, o juo 
atostogų metu gal ir į Bodeno ežerą nu
plauksime. Mūsų skaičiui padidėjus, persi
organizavome į “Baltijos” laivą, kurį su* 
daro “Lydžių” ir “Narų” valtys. Esame 
16. Daug mums padeda Čikagos jūros bū- 
džiai ir kiti geri mūsų bičiuliai.

V Itn. P. Kazirskis

JŪROS SKAUTAI TORONTE

jau kuris laikas čia veikia stiprus jūros 
skautų laivas, sumanių ir patyrusių rankų 
vadovaujamas,, Mūsų broliai, padėję daug 
pastangų, įdėję daug lėšų, darbo ir triūso, 
įsigijo net tris plaukiojančius pastatus, iš 
kurių didžiausias motorburlaivis NIDA. 
1953 m. liepos mėnesį Toronto jūros skau
tai atliko pirmąją platesnio masto kelionę 
iš Toronto į Ročesterį, JAV-hėse. Laivas 
vis stiprėja.

1953 m, gruodžio mėn. čia buvo įkurti ir 
jūros būdžiai. Svarbiausias jų tikslas - 
padėti jaunesniems broliams jūros skautams, 
globoti užsienyje esančius liet, jūros skau
tus ir skleisti jūrininkystės idėją,. Budžių 
vienetui vadovauja pats L SB Jūros skautų 
skyriaus vedėjas sktn. Br . Stundžia, 89 
Glenlake Ave., Toronto, Ont, Canada. Kaip 
žinia, Br. Stundžia yra autorius labai svar-

Toronto jūros skautai, atplaukę į Niagaros sto
vyklą savo laivu NIDA. Nuotr. P. Labanausko.

baus visiems jūros skautams.-ėms veikalo 
“Buriavimas ir Laivininkystė”, kurį perei
tais metais išleido Jūros skautų skyrius.

PIRMASIS KRIKŠTAS KARAIBlį JŪROJE

Venecueloje liet, .'jūros skautai įsikūrė 
1953. IX. 27 d. Tą dieną 12 liet, jūros 
skautų kandidatų išplaukė į Karaibų jūrą 
ir gavo pirmąjį jūros krikštą. Buvo įdėta 
nemažai pastangų. Pasišventęs vadovas 
Albertas Butvilas nenuilstamai dirba iki 
šiandien. Jo dėka ir turime valencijos 
mieste L. K. Vaidoto laivą.

Didelės paramos susilaukėme iš vieno 
gero bičiulio venecueliečio, kuris suteikė 
mums savo motorlaivį, kurio pagalba moko
mės jūrininkystės dalykų, pono L. Jablons

kio asmenyje taipgi suradome nuoširdų mū- 
sq idėjų rėmėją. Vateneietis

IR PIETŲ ŽEMYNE BURIUOJAME
Melbourne, Australijoje, taipgi veikia lietu

viai jūros skautai. Buriuoja drauge su Buriuo
tojų, Klubu. Kai šią Australijos vasarą buvo 
ruošiama skautą stovykla prie Morningtono, mū
są jūros skautai nuburiavo į. ją burlaiviu NIDA. 
Nors kelio buvo tik 30 jūrmylių, tačiau priešin
gam 6 balą vėjui pučiant, kelionė užtruko iki 
15 vai. Vadovavo psktn. A. Gabeckas, stovyklo
je pravedęs ir užbaigiamąjį laužą. Atskira “Del
finą” valtis stovyklavusi pilname sąstate, bur
laivio NIDOS atplaukimo proga visą savaitę ga
vo patirti geros praktikos.

AL
97

28



t

REMKIME STUDIJUOJANČIUS JŪRININKYSTĘ
Kiekvienoje šeimoje rūpinamasi, kad jos 

nariai įgytų tinkamo mokslo bei gyvenimo 
patyrimo. Tėvai aukoja savo uždarbį, svei
katą, kad tik jų vaikai gautų geresnį gy
venimą. Panašiai daro ir valstybė: išrenka 
pačius gabiausius studentus ir juos siun
čia į kitus kraštus, kad ten įgytų jie dau
giau žinių. Taip dalydavo ir mūsų Lietu
va, kol buvo nepriklausoma.

Šiandien neturime gerosios motinos Lie
tuvos, tačiau turime apsčiai ją mylinčių 
jaunuolių, kurie galėtų būti didžiai naudin
gi savo gimtajam kraštui. Deja, jiems daž
nai trūksta gerųjų tėvelių paramos, lėšų.

Mūsų tremties jaunimo didžioji dalis 
studijuoja, studijų objektu dažniausia pa
sirinkdama tuos dalykus, kurie šiandien 
jiems atrodo naudingi ir, galbūt, pelningi. 
Čia dažnai galvojama tik apie save, daug 
mažiau jau apie Lietuvos reikalus. O ko
dėl gi nepagalvoti apie studijas tų dalykų, 
kurie tikrai bus reikalingi ateities Lietu
vai, gi ir svetimuose kraštuose suteiktų 
galimybę gražiai pragyventi. Štai keletas 
profesijų, kurios ateities Lietuvoje būtų 
labai naudingos ir reikalingos: laivų, jų 
mašinų, uostų statyba, jūros teisė, jūrinin
kystė (ateities laivų kapitonai), jūrinin
kystės komercija, žvejyba, etc. Tai yra 
mokslo sritys, kurios pareikalautų iš jau
nuolio didelio pasišventino, net laikino 
ilgesnio atitrūkimo nuo savo tėvų bei lie
tuviškųjų kolonijų, bet yra būtinos mūsų 
krašto interesams. Žinoma, be paramos iš 
šalies sunkoka mokslus eiti, o beveik vi
siškai neįmanoma minėtus dalykus studi
juoti.

Kai jau tos paramos nėra apsčiai ir kai 
mūsų visi fondai perdaug liesi, tai tos lė
šos, kiek dar jų kur yra, turi būti raciona- 
liškiausia naudojamos. Šiais finansiniais 

sumetimais parama pirmoje eilėje turi būti 
skiriama Europos valstybėse studijuojan
tiems sąmoningiems mūsų jaunuoliams, nes 
dėl valiutos skirtumo jų išlaikymas leng
viau įmanomas. Antra vertus, Lietuvos atei
tis pirmoje eilėje surišta su Europa, o ir 
patys moksl dalykai ten Lietuvai artimes
ni.

Meskime dar žvilgsnį į praeitį. Atgavus 
Klaipėdos uostą, prisireikė įvairių sričių 
jūros specialistų. Beveik visi jie prisiėjo 
kviestis iš svetur ir jiems mokėti aukštus 
atlyginimus. Vėliau Suomijoje ir kitur buvo 
paruošta jau ir savųjų specialistų, bet tai 
užtruko aštuonerius metus. Kai mūsų ben
drovės pradėjo pirktis laivus, greitai jų 
turėjome daug, bet ar buvo jiems pakanka
mas savųjų specialistų skaičius? Panašūs 
dalykai kad ir kitokiu mąstu, gali vėl pa
sikartoti. Juk ateities Lietuva tikrai bus 
jūros valstybė ir to mes neturime jau da
bar užmiršti.

Tad visų mūsų stipendijų Fondų kryptis 
turi būti nukreipta atitinkama linkme, ir 
mes, skautai, turime Dr. Vydūno vardo Šal
pos Fondą. Gal jis nėra labai aktyvus ir 
gausus lėšomis, bet užtat jo surinktos lė
šos turi būti labai apgalvotai naudojamos. 
Kodėl jis negalėtų paskirti bent vieną ki
tą stipendiją jūrininkystės reikalams Euro
poje studijuojančiam jaunuoliui? Ar tas 
pats Fondas ir mes visi, skautai,-ės ne
galėtumėm paveikti kitus Fondus bei mūsų 
visuomenę, kad ji daugiau remtų ne tas 
sritis, kurių specialistų mes turime gal 
net perdaug, o kaip tik tas, kurių trūksta?

L. K. Pamarėnas.
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Dr. Vydūno vardo skautų vyčių būrelis Čikagoje, vadovaujamas sktn. I. Serapino, su dideliu 
pasisekimu Čikagoje ir Ciceroje suvaidino veikalą “Pelenė”.

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS HARTFORDE

Vasario 20-21 d,d, i-osios jAV-bių sri
ties .skautų vyčių skyrius sušaukė sąskry
dį Hartforde, kurį atidarė ps, V. Nenortas, 
Hartfordo vietininkas, pasveikindamas su
važiavimo dalyvius, sudarytas suvažiavimo 
prezidiumas iš v, si, Raškevičiaus, si, Ber
noto ir psl, R, Tamošiūno, Toliau buvo iš
klausytos Bostono “Senųjų Lapinų”, Hart
fordo “Geležinio vilko” būrelių ir New 
Yorko skautų vyčių dr-vės darbo apyskai
tos, iš kurių paaiškėjo kaip dirbo mūsų 
skautai vyčiai. Neatsiliko ir sk, vyčių sky
rius, sušaukęs ir šį suvažiavimą,

S, v, Vyr, si. G. Surdukevičius, sk, vyčių 
draugininkas New Yorke, pravedė pašneke
sį tema “Kur turi reikštis skautų vyčių 
veikimas. Prelegentas nurodė, kad sk, vy
čiai turi jungtis į s k, vienetus, palaikyti 
glaudų ryšį su skautiška spauda, bandyti 
sudaryti būrelius pagal amžių ir aktyvumą,

S, v, vyr, sk, K, Kuzma skaitė referatą 
“Vyčiavimo prasmė”, paaiškindamas kas 
yra skautas vytis, kokie jo siekimai, kam 
ši šaka reikalinga ir pan, vyr, si. R, Mie
želis kalbėjo apie vyčio įžodžio reikšmę 
ir pasiruošimą jam, o v, si, vyt, Pileika 
vaizdingai perdavė eilę minčių apie tradi
cijas, budėjimą, ps, A, Banevičius klausy
tojus supažindino su srities einamaisiais 

reikalais, kurių eilėje nepaskutinėje vieto
je yra paremti “Skautybės Berniukams” 
išleidimą. Visi veikią trys vienetai jau pa
skyrė savo aukas. Sąskrydžio dalyviai at
kreipė dėmesį į skautiškąją spaudą - “Mū
sų Vytį” ir “Skautų Aidą*’, Šiltai buvo 
sutiktas MV redaktoriaus pasiūlymas išleis
ti vieną MV numerį, kurio medžiagos dau
guma būtų skirta specialiai skautų vyčių 
reikalams.

Srities vadovas ps. A, Banevičius savo 
pareigas perdavė naujam vadovui vyr, sklt, 
V, Pileikai, Naujasis vadovas kvietė visus 
energingai dirbti skautiškam reikalui.

Suvažiavimo metu buvo pravestos skau
tiškų komandų krepšinio rungtynės, nuotai
kingas laužas ir šokiai su sesėmis bei 
Hartfordo lietuviška visuomene.

Reikia manyti, kad šis suvažiavimas pa
skatins skautus vyčius ir didesniems dar
bams, Dalyvis PT.

Ai skaitai vienintelį lietuvių, bibliografijos 
laikraštį

KNYGŲ LENTYNA?
Jeigu domiesi mūsų, rašto laimėjimais, tiri jį 

būtinai užsisakyti 1954 metams. Pr-tos kaina 
JAV ir Kanadoje g 1.50, kitur — $ 1. Adresas: 
Mr. A. Ružancovas, 602 Harvey str., Danville,
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tejjCWEHIHAS
Skyrių, veda senį. ps. Bronius Juodelis, 5601 So. Winchester Ave., Chicago, ILL., U. S. A.

MUSŲ VAIRAS IR BURES
Bronius Juodelis

Visuomeniškumo vėjui glostant organiza
cinės veiklos vandenis, šimtai laivelių su
pasi tų vandenų bangose ir kiekvienas jų 
skrieja ta kryptimi, kurią nustato valtelės 
vairas .

Daugelis valtelių, skriejančių šiais van
denimis, plaukia viena kryptimi, kurią pa
laiko vairai su įrašu: “Dievui, Tėvynei, 
Artimui”. Daugelyje šių laivelių sėdi jauni 
žmonės, aukštųjų mokyklų auklėtiniai - 
studentai,-ės. Tai akademikai skautai,- 
ės. jų laiveliai išsiskiria iš kitų tos kryp
ties laivelių savo aukštais stiebais, kurių 
viršūnėse plevėsuoja vėliavėlė su “Ad 
Meliora!” Tų laivelių įgulos ne tik nori 
plaukti, bet nuplaukti toli, pamatyti daug 
plačių horizontų, pažinti daug dar nežino
mų krantų ir pasiekti savąjį uostą, į kurį 
kaip tik ir pūčia vėjas.

Tačiau ir šie aukštastiebiai laiveliai 
plaukia labai nevienodai, vieni iš jų skrie
ja pilnu tempu, kiti vietoje plūduriuoja ir 
bando iškelti bures, treti gi stovi vietoje, 
pamiršę burių reikšmę ir keikia vairą, kad 
jis nevaro laivelio.

Vairas yra reikalingas krypties išlaiky
mui, tačiau jis bereikšmis laiveliui stovint 
vietoje. Nevienas akademikas,-ė griebia į 
rankas irklus, kad įgalintų vairą atlikti sa
vo funkciją; pamažu kasasi pirmyn ir pa
miršta pakelti bures, kuriose įkinkytas vė
jas lengvai neštų per plačius vandenis. 
Stiebas šiuo atveju lieka bereikšmis ir su 
vėju juokiasi iš prakaitą bebraukiančio 
akademiko, - ės.

Sis mįsų laivelis yra Akademinis Skautų 
Sąjūdis, o jo aukštas stiebas - studijos, 
mokslas, ant kurio laikosi tos burės - 
akademinis veikimas. Šiam laiveliui būtina 
turėti skautišką vairą ir pakeltas bures, 
norint, kad laivelis pilnai atliktų savo pa
skirtį. Be vairo burės nuneš jį klaidinga 
kryptimi; be pakeltų burių laivelis stovės 
vietoje ir vairas neturės savo reikšmės. 
Laivelio stiebas pastatytas ne tam, kad 
iškėlus vėliavėlę su skambiu šūkiu stovė
ti vietoje, bet tam, kad ant jo iškelti tas 
bures - akademinę veiklą - ir plaukti pir
myn.

Nekartą pasigirsta balsų, kad mes esam 
skautai ir mums tereikia dirbti tik skautiš
koje šeimoje; mūsų veikla turinti ribotis 
pasiruošimu vadovauti tuntų vienetams ir 
mes turį veikti kaip skautai vyčiai ar vy
resnės skautės. Jei visa tai būtų neginči
jama tiesa, nebūtų reikalo egzistuoti Korp! 
“Vytis” ir stud. Skaučių Dr-vei. Būtų la
bai išmintinga stud, sesėms stoti į vyr. 
skaučių dr-ves, o korporantams į skautų 
vyčių būrelius ir dirbti skautiškąjį darbą 
tuntų ribose.

Deja, akademikai skautai,-ės priklauso 
ne vien tik skautiškąjai šeimai. Jie pri
klauso dviems šeimoms: skautiškajai ir 
studentiškajai. Jų laiveliai nepasitenkina 
irklų galia, bet turi aukštus stiebus, kurie 
įgalina bures paleisti į darbą ir pasiekti 
geresnius plaukimo rezultatus, vairo paži
nimą ir vairavimo teoriją akademikas, - ė 
yra gavę gimnazijos pastogėse, skiltyse,
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būreliuose, draugovėse, dabar gi belieka 
paleisti vairą į darbą ir išvesti laivelį į 
vandenų olatumas.

Toks priklausymas dviems šeimoms ne
leidžia akademikui,-ei plaukti kitos ideo
loginės organizacijos laiveliu, tačiau tai 
iškyla iš skauto,-ės pasiryžimo siekti 
mokslo, įsigyti profesiją, šviestis ir švies
ti, ką akademikas, - ė vertina pirmiausia 
kaip priemonę sėkmingiau tarnauti savo 
tautai ir visai žmonijai.

Norint sėkmingai dirbti visuomenėje, tar
naujant artimui, tautai ir Kūrėjui, neužten
ka ruoštis vien sav^i profesijai, neužtenka 
būti savo srities žinovu. Reikalingos ne 
tik sėklos, bet ir lauko pažinimas, ir tam 
jau reikalingas visuomeniškumas, organiza
cinė orientacija ir kuo platesnė erudicija.

Suprantama, kad skautiškajai šeimai mes 
negalime likti skolingi už geresnių valte
lių patikėjimą, tačiau jai pilnai naudingi 
būsime tik visapusiškai išsilavinę.

Vadovavimo darbas bus mums lengvas 
tada kai turėsime ne tik skautiškąjį paty
rimą, bet ir visuomeninį subrendimą, visa 
tai reikalinga pažinti būsimam intelektua
lui ir šių horizontų jau nepasiekia skau
tiškieji irklai.

Akademiko,-ės laiveliui priklauso pilnas 
organizacinės veiklos vandenų pažinimas 
ir jam yra būtina raižyti tuos vandenis ga
limai plačiau. Susilaikymas ar bijojimas 
pasukti platesniu kursu, neabejojant savo
jo uosto vieta ir pasitikint vairo tvirtumu, 
atimtų privilegiją ir garbę vadintis akade
miko vardu, kuris iš sesės ar brolio reika
lauja daug daugiau, negu tik skautiškosios 
ideologijos pažinimo bei jos praktikavimo 
gyvenime.

Dalyvaudami studentiškoje veikloje kaip 
skautai, mes ten paliekame ir skautiškos 
šilumos, kuri teigiamai veikia sutinkant 
šaltos atmosferos nešėjus. Įsigyjame ten 
daug bičiulių, bendraminčių, gauname pro
gos pažinti kitus, kitas organizacijas ir 
įgyjame toleranciją. Beabejo, iškėlus dide
les bures reikalinga tvirčiau laikyti savo
jo laivelio vairą, nes padidėja tempas, ta
čiau kol netrūksta jėgų, nelaikykime nu

leistų burių kai toks geras vėjas ir taip 
platūs vandenys.

VYTIECIAI URBANOJE GRAŽIAI VEIKIA

Su rudens semestru universitetą baigė senj. 
E. Jankus, įsigydamas bakalauro laipsnį iš me
chaninės inžinerijos. Studiją metu profesorią 
aukštai įvertintas, brolis Eugenijus gavo darbo 
pasiūlymą iš Chrysler Corp., kuri is visą bai
gusią kvietė tik du inžinierius! Taip pat į Ur- 
baną atvyko studijuoti du senjorai, čikagiškiai; 
M. Jazbutis ir K. Mikėnas. Š. m. vasario 27 d. 
Urbana Skyrius praturtėjo 4 senjorais: A. Avi
žienis, A. Bakaitis, V. Germanas ir R. Viskan
ta davė iškilmingą senjoro pasižadėjimą ir ga
vo Korp! spalvas. Korp! Garbės Narys Prof. 
St. Kolupaila dalyvavo sueigoje, uždėjo nau
jiesiems senjorams spalvas ir tarė sveikinimo 
žodį. Šiuo žygiu skyriaus senjorą skaičius pa
didėjo 80%! Tikimasi, kad skyrius dar susi
lauks naujo prieauglio.

DALYVAUKIME STUDENTU SĄJUNGOJE

Jau trys metai prabėgo, kai JAV-bėse sėk
mingai veikia Lietuvių Studentų Sąjunga, ap
jungianti visus aukštąją mokyklą studentus. 
L. S. Sąjunga, pradėjusi veiklą su apie 150 na
rių, šiuo metu yra smarkiai išaugusi ir dabar 
turi per 500 narią. Labai džiugu, kad joje ak
tyviai dalyvauja mūsą akademikai skautai,-ės 
ir nebus perdėta pasakius, kad paskutinius du 
metus sąjungos priešakyje stovėjo mūsą vytie- 
čiai, bei skautai vyčiai ir tik korporantą ran
komis buvo ruošiami suvažiavimai, vakarai ir 
atliekami kiti darbai. Mes didžiuojamės visais 
tais darbščiais mūsų broliais ir sesėmis ir ti
kime, kad jų darbas daug prisidėjo ne tik prie 
studentiškos veiklos išvystymo, bet ir prie ASS 
išaugimo ir sustiprėjimo.

Šiuo metu vyksta 4-tieji Sąjungos centrinią 
organą rinkimai, kuriuose dalyvauja eilė kandi
datą, geriausią studentą, - čią, kuriems bus pati
kėtas L. S. Sąjungos vairas.

Mes turime džiaugtis ir didžiuotis, kad tą 
kandidatą tarpe matome net 9 korporantus. Tai 
mūsų daugumai žinomi broliai, tikrai užgrūdinti 
skautai ir jau patyrę veikėjai: R. Babickas, V« 
Germanas, A. Keželis, R. Kezys, K. Mikėnas, 
A. Kliorė, L, Sabaliūnas, R. Mieželis, Br. Juo
delis ir s v. J. Bilėnas.

Mūsą visą pareiga remti mūsiškius rinkimuo
se ir išrinktiems padėti atlikti tuos uždavinius, 
kuriuos uždės gautos pareigos.
______________ /. K.

“Mūsų Vyčio’’ Administracijoje dar galima 
gauti vyčiavimo klausimais įdomų leidinį, vyr. 
sktn. A. Krauso redaguotą “Vyčio Taku”, 107 
pusi., kaina 1 doleris. Straipsnius parašė šie 
Australijoje gyveną skautininkai: gyd. V. Kišo- 
nas, V. Stasiškis, A. Krausas, R. Norvydas ir 
V. Neverauskas. Ne Amerikoj gyveną gali lei
dinį užsisakyti šiuo adresu: A. Krausas, 24 
Grandview Ave. Maribyrnong, W. 3, Vic. Aus
tralia.
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LIETUVIAI SKAUTAI BRAZILIJOJE

Lie tuviai skautai Brazilijoje. Civiliniais 
drabužiais — sktn. Pažėra.

Pirmąjį lietuvių skautų vienetą Brazili
joje suorganizavo skautas mokytojas Edvar
das Pažėra dar 1933 mo pabaigoje, M. Va
lančiaus vardo lietuvių pr. mokykloje, sao 
Paulo mieste. 1934 m. panašūs skautų bū
reliai buvo įkurti Dr. Basanavičiaus ir V,

VEIKIANČIŲJŲ LIETUVIU JŪROS

Kudirkos vardo mokyklose. Skautų or-ja 
pradėjo plisti. Įsisteigė ir skautės, kurioms 
kurį laiką vadovavo St. is ak ai tė. Lietuvių 
skautų darbą gražiai parėmė tuometinis 
Konsulas Dr. P. Mačiulis, vėliau juos in
tensyviai rėmė Konsulas A. Polišaitis. 
L.S.S- gos vadovybė taipgi planingai padė
jo Brazilijos lietuvių skautams. Sktn. Pa
žėrai išsikėlus iš Sao Paulo miesto ir pra
dėjus dirbti su brazilų skautų dr-ve, lie
tuvių skautų veikla sumažėjo. Šiuo metu 
dar galima užtikti lietuvių skautų dr-vės 
Pėdsakus, kuriems paskutiniu metu vadova
vo sk. vytis Gediminas Draugelis. Draugo-
vė vadinosi brazilišku “Chavantes” vardu. 
1948- 1951 m. bėgyje čia atvyko šiek tiek 
tremtinių skautų. Deja, jie nebuvo linkę 
stoti į vienetą, turintį nebe lietuvišką pa
vadinimą.

Iš viso, lietuvių skautų veikla Brazilijo
je yra labai apverktinoje būklėje. Būtų ge
rai, kad L. S. Seserijos ir Brolijos atitin
kami organai pajudintų jų atgaivinimo ir 
veiklos pagyvinimo klausimą.

A.
SKAUTU, -ČIU VIENETU SĄRAŠAS

SKAUTŲ:

v !• Kapitono Miko Kukučio jūros skautų, laivas 
Čikagoje. Vadovas: A. Levan as, 3108 So. Hals- 
ted str., Chicago, ILL., USA.

2. Jūros budžių vienetas Čikagoje. Vadas: 
Sktn. Dr. Kęstutis Aglinskas, 7606 So. Morgan 
Ave., Chicago, ILL., USA.

3» Dariaus ir Girėno laivas Clevelande. Lai
vo vadas sktn. V. Petukauskas, Cleveland, Ohio, 
USA.

4. Atskira valtis Newarke. Vadas valt. Vy
tautas Kvedaras, 230 Delaney str., Newark 5, 
N. Jersey, USA.

5. Atskira valtis Los Angeles. Vadas valt. 
A. Giežė, 4421 Clarissa N. Los Angeles 27, 
Calif., USA.

6. “Neringos” valtis Ročesteryje. Vadas 
valt. Vyt. Šlapelis, 188 Randolph str., Roches
ter, N. Y.

7. L. K. Vaidoto laivas Toronte. Vadas j. ps. 
G. Kačanauskas, 41 Mc. F ari and Ave., Toronto, 
Ont., Canada.

8. Jūros budžių, vienetas Toronte. Vadas j. 
sk. Br. Stundžia, 89 Glenlake Ave., Toronto,

On t., Canada.
9. “Narų” valtis Hamiltone. Vadas valt. V. 

Venckevičius, 20 Ontario Ave., Hamilton, Ont., 
Canada.

10. DLK Gedimino laivas Montrealyįe. Vado
vauja laivo vado pav. Vair. A. Pilypaitis, 1271 
Allard Ave., Verdun-Montreal, P. Q. Canada.

11. Atskira valtis Northcote. Vadas valt. P. 
Vilkas, 3 Walker str., Northcote, Vic., Australia.

12. “Baltijos” laivas Vokietijoje. Vadas valt. 
Povilas Kazirskis, (16) Lampertheim-Hessen, 
Schloss Rennhof, Germany.

13. L. K. Vaidoto laivas Venecueloje. Vadas 
A. Butvilą, c/o Neniškis, Valencia, Apart. 44, 
Garabola, Venezuela.

SKAUČIŲ:

1. “Vandenių” laivas Toronte. Vad. Gražina 
Anysaitė, 67 Sussex Ave., Toronto, Ont. Canada.

2. Jūros skaučių valtis Montrealyįe, Kanado
je.

3. Jūros skaučių laivas Čikagoje. Vad. Rin- 
gailė Gustaitienė, 7606 So. Union Ave., Chicago 
20, ILL., USA.
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Skyrių veda vyr. sktn. Antanas Saulaitis, P, O. Box 507, Waterbury, Conn., U. S. A.

SKAUTAI VYČIAI
Vyr. sktn. A. Saulaitis

Skautai vyčiai yra berniukų skautijos ša
ka, kuri mūsų lietuviškajame sąjūdyje turi 
apjungti skautus nuo 17 metų amžiaus.

Skautai vyčiai ir kitos skautijos šakos
Kai lordas R. Baden- Powellis kūrė skais

tybės pradus, jis galvojo apie berniukus, 
ir tai tik apie berniukus maždaug 11-15 
metų amžiaus, ir jo pirmojoje skautų sto
vykloje (1907 m. Brownsea saloje) dalyva
vo tik tokio amžiaus vaikai ir jo pirmoji 
skautiškoji knyga, nadėjusi pagrindus vi
sam skautybės sąjūdžiui, pavadinta SKAU- 
TYBĖ BERNIUKAMS (išleista 1908 m.), 
buvo skirta maždaug minėto amžiaus ber
niukams.

Bet pirmiesiems skautams paaugus ir, 
sąjūdžiui smarkiai populiarėjant, iškilo 
klausimas, kur dėti iš skauto amžiaus iš
einančius, bet skautauti dar norinčius, jau
nuolius arba, ką atsakyti tiems jaunuoliams 
kurie būdami 17 m. ar kiek vyresni, ver
žiasi skautauti? Ypač dėl pirmųjų proble
mos, paties gyvenimo buvo padiktuota skau
tybės kūrėjo sistemą berniukams pratęsti 
dar keleriems metams - jaunuoliams, kad 
ir šie skautybės ugdomaisiais veiksniais 
pasinaudotų pačiame jų brendimo laikotar
pyje. Maždaug taip ir atsirado skautų vyčių 
šaka.

Kita šaka atsirado panašiai iš apačios. 
Vaikai ligi 11 metų amžiaus taip pat ver
žėsi sekti savo vyresniuosius brolius ar 
pažįstamus berniukus - jau skautus, skau
tybės sistema buvo nukelta į jaunesniojo 
(nuo 7-8 metų) amžiaus vaikus - į jau
nesniuosius skautus, arba, kaip dabar ne
vykusiai mūsiškių kažkodėl “vilkiukais” 
pravardžiuojamus.

Ir tom abiem šakom skautybės kūrėjas 
parašė po pagrindinį veikalą, po knygą; 
jos abi patiesė ir tom skautijos šakom 
skautiškojo ugdymo pagrindus.

Esmėje visos trys skautijos šakos yra 
junginys; nors yra atsitikimų (ir labai 
daug), kad skautu tampa berniukas, nebu
vęs jaunesniuoju; o kai kur net didžiuoja
masi, kad skautu vyčiu pasidaro jaunas 
vyras, ligi tol neskautavęs; reikia pažymė
ti, kad skautų vyčių šaka yra lyg organiš
kas skautų šakos skautavimo tęsinys, ap
rėptas metodiniais bei psichologiniais pa
kitimais. Todėl jaunuolio atėjimas iš ša
lies į skautus vyčius normaliai nėra toks 
natūralūs, kaip berniuko iš šalies atėjimas 
į skautus skautauti.

Mūsų skautų vyčių šaka
Mūsų lietuviškame sąjūdyje skautai vy

čiai, kaip šaka, pradėjo reikštis, palygin
ti, anksti, nors jų amžiaus skautų (nesu
sibūrusių į skautų vyčių formacijas) visą 
laiką buvo gausu skautais, skautų vy
čių ir jų vienetų skaičiai pamečiui, kad 
ir pamažu, bet vis augo, bet skautų vyčių 
šaka niekada netapo didžiuliu, atitinkan
čiu skautų masei, sąjūdžiu.

Viena todėl, kad nebuvo pakankamai 
įsijausta į pačios skautybės pagrindus li
gi gelmių ir iš to nebuvo prasmingai pa
sinaudota; antra, menkai buvo pažinta skau
tų vyčio sąjūdžio kūrėjo padėti pagrindai 
bei to sąjūdžio apraiškos kituose kraštuo
se ir nebuvo naudingai pasimokyta; trečia, 
beveik visas skautijos į metus atėjęs ir 
sąjūdyje likęs prieauglis sutapdavo vadovų 
darbe; ir, ketvirta, gal ir pats mūsasis 
skautų vyčių pobūdis nebepaveikdavo la-
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Skyrių veda E. Vilkas, 11600 So. Lafayette Ave, Chicago, III.

PROBLEMOS EUROPOS SKAU1U
p il. Kun. P.

Kiekvieno krašto skautai, o kartais ir 
atskiros šakos, turi gana plačią spaudą. 
Peržvelgus pereitu metų skautiškuosius 
žurnalus, tenka pastebėti beveik visur ke
liamas tas pačias skautiškas problemas. 
Čia patieksime jų mintis, kurios ir mums 
yra aktualios.

BELGIJA. “Le Guide” 1953 m. rugsėjo 
mėnesį atspausdino Feli Remion str. apie 
“Techniškus užsiėmimus”, pagal surinktas 
iš skautų vadų anketas. Autorius pabrėžia, 
kad norint gerai suprasti skautiškąją tech
niką, turime grįžti prie Baden- Powell’io. 
Skautybė, būdama aktyvus auklėjimo meto
das, formuoja charakterį, inspiruodama ber
niuką veikti. Svarbiausias dalykas ne ban
dymų ar pritaikymų studijavimas, ne patys 
egzaminai, bet pati skautiškosios veiklos 
praktika, kad berniukas po kurio laiko 
skautiškųjų užsiėmimų pasiektų II-jį, vė
liau gi i-jį patyrimo laipsnį. Skauto paty
rimą ir sugebėjimą turi įrodyti jo aktyvu
mas, o ne smulkmeniškas klausinėjimas. 
Mūsų laikų “trapper” neturi būti atsilikęs.

Šiaip gi skautų vyčių šaka skautybės 
tikslų atžvilgiu niekuo nesiskiria ir skir
tis negali nuo skautų šakos.

Yra metodinių skirtumų, yra organizaci
nių įvairumų, yra priemoninių savitumų, 
kas, žinoma, natūralu, kai šiuo atveju skau- 
tauja jau 17-21 metų amžiaus jaunuolis, 
bet ne 12-16 metų berniukas arba ne 7- 
11 metų vaikas.

Ši šaka nėra nė vadų sambūris, nė ko
kia institucija vadams ruošti. Skautai vy
čiai, kaip tokie, nėra vadai, o kiekvienas

SPAUDOJE
Dauknys, MIC
Šiandien žvalgas skrenda lėktuvu, nežino
mų kraštų tyrinėti važiuoja Jeepu. Mūsų 
laikų berniuko fantazijai sudominti nebe- 
naudojame senojo B. P. “Trapper”, bet 
mes iškeliame naujųjų laikų žvalgą - la
kūną, parašiutininką.

OLANDIJA. “Leidersblad” 1953. X. mėn. 
komentuoja “Jamboree” redaktoriaus E. E. 
Reynolds str. "Skautybė paseno”. Auto
rius rašo, girdi, skautybė niekad nebuvo 
moderni. Virti valgį atviroje gamtoje ant 
žabų ugnies, iškasti stalą pievoje bus se
nas dalykas 1957 m., kaip buvo senas ir 
1907. Tačiau šis dalykas berniukus tebe- • 
traukia, kaip ir tebetraukė. Jei kiekvieną 
berniuką vilioja mašina, lėktuvas, taip 
kiekvieną vilioja paprastas gyvenimas at
viroje gamtoje, vakaras prie liepsnojančio 
laužo. Moderniosios technikos nereikia ig
noruoti, tik pirmoje vietoje suruošti “se
nųjų” dalykų žaidimą.

ŠVEICARIJA. “Kim” pabrėžia, kad rei
kia vengti egzaminų. Reikia stebėti ber
niukus ir pagelbėti jiems ne tik sueigose, 

skautas vytis nirmiausia, ir tai pagrindi
nai, yra pats skautaująs ar skautauti sie
kiąs jaunuolis.

• • •
DĖL SKAUTU VYČIU SKYRIAUS

Skautų vyčių skyrelį "M. Vyt.”, mūsų pakvies
tas, maloniai sutiko vesti visiems gerai žino
mas skautiškos spaudos darbininkas vyr. sktn. 
Antanas Saulaitis. MV bendradarbiai, rašantieji 
skautų vyčių reikalais, šios rūšies medžiagą 
prašome siųsti betarpiai skyriaus vedėjui, ad
resu: Mr. A. Saulaitis, P. O. Box 507, Waterbu
ry, Conn., USA.
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• Skaučių. Seserijoje šiuo metu vykdomi vadovau
jančiųjų organų rinkimai. Rinkimų komisija, kurią su
daro s. St. Gudauskienė, s. Am. Kalvaitytė ir I. Vil
kienė, įtemptai dirba. Sudaryti kandidačių sąrašai. 
Kandidatuoja: į VS — s. Grasilija Meiliuvienė ir v. 
s. Ona Zailskienė, į VS pavad. — s. Jadvyga Gulbi
nienė, ps. Aldona Motiejūnaitė ir ps. Flora Zapkuvie- 
nė; Garbės Gynėja — s. Juzė Aglinskienė, s. Marija 
Tumienė; Revizijos komisijon — s. Jolanta Karklie- 
nė, s. Birute Lesevičiūtė ir s. Elena Strikienė. Vi
sos sesės vadovės kviečiamos aktyviai dalyvauti 
rinkimuose. Rinkiminės k-jos adresas: St. Gudaus
kienė, 4511 S- Hermitage Ave., Chicago 9, ILL. Yra 
pagrindo manyti, kad Seserijos centras susikurs Či
kagoje, kur iš viso gyvena daugiausia skautininkių.

• ’’Aušros Vartų” ir "Lituanicos” tuntų vadijos 
Čikagoje sėkmingai ir gražiai pravedė skautų,-čių 
rankų darbų varžybas, o taipgi dirbinių parodėlę. 
Varžybose dalyvavo nemažas skautų,-čių skaičius. 
Laimėjusiems išdalintos dovanos. Skautų tuntui va
dovauja sktn. Br. Gurėnas, skaučių — sktn. H. Plau- 
šinaitienė.

• Dr. Vydūno vardo stud, skautų šalpos fondo val
dyba persiorganizavo ir šiuo metu yra tokios sudė
ties: Prof. S. Kolupaila, dr. J. Aglinskienė, A. Lese
vičiūtė, R. Chainauskas ir dr. K. Kasperavičius. Au
kas siųsti bei studijų pašalpos reikalais kreiptis į 
reikalų vedėją Dr. K. Kasperavičių, 70 South Chest
nut str., Aurora, ILL.

• Psktn. Jonas Paruškevičius išrinktas Pulk. Juo
zo Šarausko vardo skautų vyčių dr-vės Čikagoje va
du.

• Akademinės skautijos 30 metų sukakties proga 
šią vasarą IV-osios sk. stovyklos laužai suliepsnos 
trijuose kontinentuose: Amerikoje, Australijoje ir Eu
ropoje. JAV-bėse stovyklos ūkiškus paruošiamuo

sius darbus tvarko ASS Detroito skyrius, talkinin
kaujamas vietos skautų vyčių.

• Vyriausias Skautininkas Stepas Kairys išleido 
specialų atsišaukimą į mūsų skautus ir šiaip jau 
lietuviškąją visuomenę, prašydamas pagelbėti Vadi- 
jai išleisti pagrindinio Baden Powellio veikalo 
’’Skautybės Berniukams” lietuviškąją laidą.

• Akademinio Skautų Sąjūdžio pirmininkė fil. dr. 
Milda Budrienė aplankė ir instruktavo ASS skyrių 
Clevelande.

• Seserijos Vadijos pravestas konkursas "Kelio
nės į Lietuvą” vardu susilaukė gana gražaus pasi
sekimo. "Mūsų Vyčio” redakciją pasiekė keliolika 
sesių rašinių iš Čikagos. Darbai atlikti stebėtinai 
kruopščiai ir nuoširdžiai. Reikia tik stebėtis mūsų 
sesių pasišventimu ir didžia meile savo gimtajam 
kraštui.

• "Akademinės Skautijos” leidinio paruošimas 
vykdomas toliau. Visa eilė brolių jau atsiuntė savo 
atsiminimus. Ir kiti akademikai skautai,-ės prašomi 
nepamiršti. Jeigu kas turėtų fotografijų iš akademi
kų skautų,-čių gyvenimo Lietuvoje, maloniai prašo
me paskolinti. Visą medžiagą siųsti MV redaktoriaus 
vardu, 631 W. 54th PL., Chicago 9, ILL., USA.

• Ak. Skautų Sąjūdžio Čikagos skyrius savo pini
ginėmis aukomis parėmė: Dr. Vydūno Vardo Šalpos 
fondą - S 400, "Mūsų Vytį” - $ 300, "Skautų Ai
dą” - S 100, Korp! VYTIS Čikagos skyrių — S 100, 
ASDS Gražinos Dr-vę — $ 100, Lietuvos Karo inva
lidus — S 50-

• Dr. Vydūno vienerių metų mirties sukakties mi
nėjimą Clevelande visuomenei IV. 11d. suruošė vie
tos ASS skyrius. Paskaitą apie velionį skaitė ps. 
Aldona Augustinavičienė.

bet ir privačiame gyvenime. Egzaminų vie
toje parinkime berniukams kokią misiją, 
pareigą ar darbą, kuris pareikalautų nuola
tinių pastangų. Specialybių įsigijimas vyk
domas ne per “egzaminus”, bet per prak
tišką sugebėjimą, pasirodymą.

ANGLIJA. “Jamboree” 1953 m. rugsėjo 
mėn. E. E. Reynolds iškelia “skautų nuby
rėjimo” problemą. Jei nebeturime berniukų 
nuo 14 ar 15 metų, tai tikriausia dėlto, 
kad su jais tebesielgiama taip, lyg jie te
bebūtų tik 12 metų.

PRANCŪZIJA. “Le Chef1” M. Rigal rašo 
apie Ortodoksiją ir konfirmizmą. Esą dau
gelis vadovų rūpinasi, kad jų užsiėmimai 
visuomet būtų klasiški. Tačiau toki vadai, 

neišeidami iš pramintų takų, kaip tik pasi
daro konformistai, bet ne ortodoksai. To
liau autorius pabrėžia, kad kiekvienas va
das privalo stengtis pats gyventi skautiš
kai. Būti ortodoksišku skautybėje - reiš
kia likti ištikimu skautybės riteriškai dva
siai, metodams, uždaviniams. Skautybės 
ortodoksija tiesiog verčia į didelę laisvę, 
kad berniukus išugdžius į sugebančius vy
rus, kurių visas gyvenimas spinduliuotų 
Didžiojo Šefo Kristaus meile. Vadas turi 
mokėti spręsti, kas ištikrųjų tarnauja mū
sų idealui, kad berniuką lavindami nepra- 
žudytumėm jo amžinajam gyvenimui, apleis
dami religinę sritį.
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• "Lituanicos” tunto vadovybė nutarė paremti 
LSB pastangas skautiškos spaudos leidimo darbe ir 
pati pasisiūlė išleisti "Skautybė Berniukams”. Gau
sią finansinę paramą šiam reikalui pažadėjo vyr. 
sktn. M. Jurkšas, o techniškuose reikaluose pagelbė
ti sutiko spaustuvės savininkas vyr. skiltn. Vi. Vi
leikis.

• Čikagos akademikės skautės Hand Ueaping Cen
ter buvo prkviestos suorganizuoti tarptautinę audimo 
parodą IV. 18 — V. 2- Šį darbą jos gražiai atliko.

SKAUTU,-ČIU KURSAI HARTFORDE

1954. III. 27~28 d.d. Hartforde buvo suruošta 
skautų,-Čių vadovų kursų, I-ji sesija. Iš Bos
tono, Worcesterio, Elisabetho, New Yorko, Wa- 
terburio ir Hartfordo suvažiavo apie 60 dalyvių 
ir apie 10 instruktorių bei jų talkininkų. Taigi 
dalyvių buvo daugiau, kaip kad tikėtasi. Iš
klausyti pašnekesiai šiomis temomis: V. s. A. 
Saulaičio _ Skilčių sistema, Skiltininkų lavini
mas, Skautybės tikslas, Draugovė s veikla ir 
Mazgų, rišimas (praktiškai); Sktn. Kun. St. Ylos 
_ Skautai ir dorovė, Skautai ir religija; v. s. 
Em. Putvytės _ Lietuviška dvasia draugovės 
veikloje; ps. V. Nenorto _ Draugovės veiklos 
planas; v. si. A. Zelenkevičiaus — Draugovė 
varžybose. Skaučių mankštą pravedė sktn. K. 
Marijošienė, skautų — V. Nenortas, žaidimus _ 
A. Zelenkevičius. Skiltys varžėsi šiose srityse: 
Kelionės ženklai, mazgų rišimas, įžodžio teks
tas, įstatai ir kimo žaidimas. Sesės pasirodė 
stipresnės už brolius net ir mazgų rišime.

Šie, kad ir trumpi kurseliai, rodosi, bus at
siekę savo tikslų: pakėlę skautiškumą ir sutei
kę esamiems ir būsimiems vadovams daug prak
tiškų ir teoretiškų labai naudingų žinių.

Kursams vadovavo v. s. A. Saulaitis, visus 
ūkio reikalus energingai tvarkė ps. Ruseckienė.

Antroji kursų sesija bus Water būryj e VI. 26-

PADĖKA

Be jau pr. numeryje paskelbtų platintojų, 
mums dar maloniai talkininkavo: J. Kibirkštytė, 
K. Kodatienė, V. Žmuidzinas, L. Michaelytė, 
R. Parulytė, Kuprevičienė, K. Pažemėnas, A. 
Vaičiūnas, V. Stasiškis ir kt.

MV Europoje gyvenantiems užsakė arba šiaip 
jau aukojo: Dr. M. Vaitėnas _ $ 18» A. Vengris 
— $ 5* Čikagos sk. vyčių dr-vė — $ 6. L. Pa
žemėnas — 3, Br. Čefcauskas _ 3» J. Adams _ 
S 2, J. Briedis - $ 2, H. Rauby — $ 2, V. Sa- 
ladžius _ $ 2» inž. Stanulis — $ 2» O. Gešven
tas _ $ 1. Visiems broliškas ačiū!

ATITAISYMAS

MV Nr. 2, 37 pusi, paraše po nuotrauka įsi
brovė korektūros klaida. Turi būti: “Iš v. s. M. 
Jurkšo archyvo**.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Giovanni Guareschi DON KAMI LIAUS MAŽA
SIS PASAULIS su 38 autoriaus piešiniais. Su
lietuvino A. Sabaliauskas. Tiražas 2.500. Vir
šelis pieštas B. Tondolo. Spaudė saleziečių 
spaustuvė Caracas, Venezuela. Išleido “Tėvų 
Kelias”, 1953 m. 324 pusi. Kaina $ 3.50. Tai 
žinomo italų rašytojo vienas geriausių veikalų, 
iki šiol susilaukęs 28 laidų. Knyga parašyta 
gražiu stiliumi ir todėl lengvai skaitoma. Čia 
vaizduojamas italų pokarinis gyvenimas, maž
daug 1946- 1947 m. laikotarpyje. Visi įvykiai 
sukasi apie populiarų kaimo kleboną Don Ka
rulių ir komunistą viršaitį Peponį. O jie labai 
įvairūs, įdomūs, verčia skaitytoją atidžiai sek
ti kovos eigą ir nuo veikalo neatsitraukti.

V. Krėvė RYTQ PASAKOS. Viršelio aplanką 
pieše Romas Viesulas. Išleido knygų leidykla 
TERRA, 748 W. 33 rd str., Chicago 16, Ill. 
Spaudė M. Morkūno sp. ^Tiražas 1000 egz. 1954 
m. 216+5 nnm. pusi. Siame veikale surinktos 
žinomo mūsų rašytojo V. Krėvės 8 pasakos, 
vaizduojančios Rytų kraštų gyvenimą, papro
čius. Jos atveria mums gražią dalį Rytų pasau
lio, kurį mes taip mažai pažįstame.

A. Tyruolis LAUKU LIEPSNOS. Sonetai. Iš
leido VENTA 1953 m. Iliustravo dail. P. Os- 
molskis. Tiražas 500 egz. Spaudė Buchdrucke- 
rei Georg Wagner, Noerdlingen, Vokietijoje. 44 
pusi.

Juozas Kėkštas ETAPAI. Poezija 1933- 1953. 
Aplanką piešė Kazys Janulis. Išleido VENTA 
1953 m. Tiražas 500 egz. Spaudė Buchdrucke- 
rei Georg Wagner, Noerdlingen. 142 pusi.

GIRIOS AIDAS Nr. 2/9- 10). 1953 m. II pus
metis. Miškininkystės žurnalas. Rašytas rasom, 
mašinėle, sp. rotatorium. 96 pusi. Adm. adre
sas: Petras N orkai tis, 2217 W. 50th Pl., Chi
cago 9» UI. Žurnalą redaguoja skautams gerai 
pažįstamas buv. Vyr. Sktn. Jonas Kuprionis, 
525 W. Arizona, Ruston, La. USA. Turinyje gau
su gerai paruoštų rašinių miškininkystės reika
lais. Skautams, - ėms, kaip gamtos draugams, 
praverstų su jo turiniu arčiau susipažinti.

LIETUVA. Politikos žurnalas 1954 m. sau
sio-kovo mėn. Nr. 5. 80 pusi. A<k.: 4 West 
57th str., New York 19, N. Y. Prenumeratos 
kaina metams $ 2«

_ Galite būti ramus: visus tamstos konku
rentus jau suėdė rykliai!
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