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ŠIS “SKAUTŲ AIDO” NR., 
REDAGUOTAS JŪR. SKTN. 
BR. STUNDŽIOS, SKIRIAMAS 
LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUTŲ 35 
METŲ GYVAVIMO SUKAK
ČIAI PAMINĖTI.

Šio numerio viršelis ps. dail. Stp Ma- 
karevičiaus

"SKAUTŲ AIDO" 
ADMINISTRATORIAUS PADĖKA

Akademinio Skautų Sąjūdžio Čikagos 
Skyrius "Skautų Aidui" paremti paau
kojo 50 dolerių. Mielieji Čikagos Aka
demikai rašo: "Mes tikimės, kad ši ne
didelė auka padės šiam taip gražiai 
leidžiamam mūsų jaunimo žurnalui to
bulėti, klestėti ir žengti pirmyn."

"S.A." Administratorius, nuoširdžiau
siai skautams-'akademikams dėkodamas, 
norėtų pabrėžti, kad tai šiemet pirmoji 
ir didelė auka "Skautų Aidui". Nepa
prastai yra malonu, kad akademikai 
taip aukštai vertina mūsų kuklias pa
stangas, skiriamas mūsų mielajam 
"Skautų Aidui". Mes taip pat tikimės, 
kad "Skautų Aidas" dar ilgai aidės, 
kai bus visokioriopoi ir taip nuoširdžiai 
remiamas.

s. L. Eimantas, Administratorius

Toronto Prisikėlimo parapijos Klebo
nui Tėvui Bernardinui už leidimą pasi
naudoti nemokomai parapijos sale, ruo
šiant Kalėdų Eglutę, reiškiame nuošir
džią padėką.

Skaučių Šatrijos ir Skautų Rombyno 
tuntai

LSS Kanados Rajono Vądą, 
vyr. sktn. Juozą BULOTĄ, 

jo tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučia

LSS Pirmija, 
LSB/LSS Vadijos

Kanados Rajono vadą 

skautininką JUOZĄ BULOTĄ, 

jo tėveliui mirus, užjaučia ir kartu liūdi 

Montrealio Skautų Tuntas

Iš ARTI IR TOLI
• LSS Jūrų Skaučių Skyrius paruošė naują 

patyrimo laipsnių programą ir ją išsiuntinėjo 
vienetams.

• LSB Jūrų Skautų Skyriaus vadovybė nutarė 
ruošti 35 metų sukakčiai paminėti stovyklą š.m. 
rugpiūčio 11-31 dienomis p. Rako ūkyje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
BUDĖKIME, Nr. 19, 1956 m. gruodžio mėn.

LSS Anglijos rajono leidinys, 32 psl. ir viršeliai.
GAIRELĖ, Neperiodinis LSS Aušros tunto laik

raštis, 24 psl. ir viršeliai.

Čikagos Aušros Vartų Tunto Vadijos 
narę 

ps. NIJOLĖ JANKUTĖ, 
skausmo valandoje, jos motinai Paulinai 
Žalnieriūnaitei - Jankienei mirus, nuošir
džiai užjaučia 

LSS Seserijos Vadija

Skaučių Seserijos Socialinis skyrius 
prašo vienetų vadovių apie visus atlik
tus skaučių vienetų gerus darbelius tuoj 
pat painformuoti.

TENELIEKA NĖ VIENO-OS JŪRŲ SKAUTO-ĖS KURIS-I NETURĖTU ĮSIGIJĘS 
B. STUNDŽIOS PARUOŠTO VADOVĖLIO BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ * 

Gaunamo LSB Jūrų Skautų Skyriuje, pas spaudos platintojus ir pas autorių.
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RAŠO JŪRŲ SKAUTŲ ĮKŪRĖJAS...

Niekad neužmiršiu to entuziazmo, 
kurį rodė pirmieji Lietuvos jūros skau
tai, įsijungę į I-jį Kng. Algimanto lai
vą Kaune. Sudarėm dvi valtis — tuo
met skiltis. Joms vadovavo jauni, žva
lūs gimnazistai skiltininkai P. Jaruše
vičius ir J. Damauskas. Nei jie, nei aš 
pats, būdamas laivo vadu, nieko neiš- 
manėm apie jūrininkystę. Visi algiman- 
tiečiai buvo nuoširdūs, darbštūs ir 
drausmingi skautai. Svajodami apie 
tautinį laivyną, susiorganizavome į jū
ros skautų vienetą 1922 m. kovo 12 die
ną — t.y. tuo metu, kada Nepriklauso
moji Lietuva buvo ką tik atgavusi Pa
langą su siauru pajūrio ruožu ir dar ne
turėjo nei Klaipėdos krašto, nei vieno 
uosto, nei vieno savo laivo. IŠ lietuvių 
tarpo pirmieji į savo organizacinį ženk
lą įkėlėme inkarą. Bet pirmiausia sten
gėmės išsiugdyti gerais skautais.

Tokiomis sąlygomis pradėjome nau
ją, bet sunkų darbą. Lietuvos Jacht
klubo p-kas inž. Skardinskas buvo pir
masis ir entuziastingas mūsų darbo rė
mėjas: leido mums naudotis Jachtklu
bo prieplauka, valtimis ir kt. turtu. 
Mes, 3 vadovai, dar nepatyrę laivinin
kystėje, kūrėm jūros skauto patyrimo, 
laipsniu programas, reikalingus mūsų 
darbui lietuviškus terminus ir kt. Visi 
pradėjom lavintis vandens sporte, irk
lavime ir buriavime. Taip prasidėjo 
įdomus ir gyvas darbas, pilnas neaišku
mų, visokių trūkumų, sunkumų ir nuo-

ps. med. gyd.

Lietuvos jūrų skautų įkūrėjas jūtų qs Julius P. 
Jurgėla, M.D., JAV karo aviacijos kapitonas

tykių. Bet algimantiečių idealizmas ir 
pasiryžimas nugalėjo tuos visus sunku
mus ir kliūtis. Jų pradėtas sąjūdis pa
plito po visą Lietuvos kraštą.

Man ypatingai džiugų, kad mūsų jū
ros skautai vėliau laisvoje Tėvynėje bu
vo ir net dabar išeivijoje yra puikiai 
susiorganizavę, turi gabių ir energingų 
jūros skautininkų ir yra daug nusipelnę 
Lietuvai ir jos sujūrinimui. Tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje atsirado net jūros 
skaučių. Šis faktas mane maloniai nu
stebina, nes, atsimenu, Lietuvoje buvo 
nemaža tokių vyriškių, kurie bijojo ne 
tik jūros bangų, bet ir upėje pasimau-
dyti. Jūrinės lietuvių skautijos 35 metų 
sukaktis šiandien patvirtina, jog algi- 
mantiečiai anuomet dirbo ir vargo ne
veltui.

Gero vėjo, mieli jūros skautai ir 
skautės!
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Jūrų skautų pėdomis
v.s. V. ČepasKai jūros skautai šiandieną džiūgauja savo šakos jubiliejaus proga, smagu Visiems skautams, net ir tiems, kurie nė pūkšnodami neįstengtų praplaukti daugiau metrų vandeniu, negu jiems yra metų. Tas malonus džiaugsmas šiuo atveju nepriklauso kiekvieno mūsų asmeninių simpatijų jūrai, ežerui ar upei, nes mes gėrimės mūsų Sąjungos šakos pastangomis ir svariais laimėjimais lietuviško jaunimo tarpe.Skautybė yra moralinė ideologija. Kartu skautybė yra ir auklybos metodas, veiklos sistema ir bendravimo būdas. Ideologijoj ir metode skautybė yra vienodai didinga ir toli gražu dar neišsemta.Ideologija gaubia veiklą, metodas ją tvarko. Pati veikla gi gali pasireikšti įvairiausiose srityse. Ir tol, kol toji veikla leidžiasi skautiškos ideologijos apgaubiama, kol ji tikraisiais skautiškais metodais tvarkoma, tol kiekviena veiklos sritis mums tinka. Ir ko jų daugiau, to geriau.Jūros skautai buvo pirmieji mūsuose, kurie pritaikė skautybę jūreivystės užsiėmimams ir reikia jiems atiduoti pilną garbę, kad jie jūreivybę gražiai įrėmino į gan griežtus skautybės ideologijos bei metodo varžtus. Tokią mes ją šiandien sveikiname!

Jų nuopelnas yr’ dar didesnis. Standartinė skautybės programa, kiek ji bebūtų vispusiškai detalizuota skautų patyrimo laipsniuose, yra visiems vienodai uniforminė. Bet žmonės nėra uniforminiai. O dar mažiau jaunuolynas, kurio polėkiai rieda visokiausiomis aktyvumo kryptimis. Tie, kuriems patinka miklinti savo nagingumą vienoj kurioj srity, greičiau susidraugauja, ir patvariau draugauja. Šiuo atveju tie, kuriems labiau patinka plaukyti bei nardyti, irkluoti bei buriuoti, negu miške selinti ir palapinėj stovyklauti, pėsčia keliauti ir kuprines nešiotis, greit vieni kitus surado, susidraugavo, susigyveno, ir, kas svarbiausia, neišsiskyrė iš bendrojo skautybės sąjūdžio, bet jį patį nukėlė į jūreivystės nuotykių platumas. Jie liko skautais, kurie skautišku vienetu plauko ir buriuoja. Jie specialybinio pobūdžio programą persiėmė visu vienetu ir, bendrinės skautiškos programos nepalikę, ją rūpestingai eidami, nutęsė savo veiklos galimybes į specialybinius tolius. Ar ne gražu!Jūros skautų pavyzdys pažadino kitų polinkių jaunuolius. Jau Lietuvoj turėjome raitelių draugoves ir vyčių būrelius. Turėjome dviratininkų skiltis. Turėjom gaisrininkų draugovę. Ir 1937 m., vieni iš pačių pirmųjų pasaulio skautų

II-sis jūrų sk. vadų suvažiavimas 1926 m. I eilėje iš k.: mjr. A. Michelevičius, mjr. S. 
Kuizinas, L. Jachtklubo p-kas inž. V. Skordinskas, US vadas s. v.lt. P. Jurgėla; II eilėje: 
ps. P. Labanauskas, ps. B. Michelevičius, ps. M. Brokas, A. Mileška.
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tarpe pradėjome plačiau besiplėtojan- 
čią oro skautų šaką su sava sklandymo 
stovykla.

Šiandieną, kada apvaikščiojame Bro
lijos jūros skautų jubiliejų, kada džiau
giamės lietuvių jūros skautų bei skau
čių valčių bei laivų (taip vadiname jū
ros skautų skiltis bei draugoves) švy
tinčiais mostais, kuriais imponuojame 
net ir amerikiečių bei kanadiečių skau
tams, kada jau matome tvirtėjančias 
oro skautų gretas, taip ir kužda mintis: 
o kad taip pamėgintume skiltyse, drau
govėse ir būreliuose pagalvoti apie spe
cialybinių vienetų galimybes. Ar ne
gražu būtų pamatyti pvz. dviratininkų 
skiltį su visom palapinėm atvykusią iš- 
kylon, ar motorizuotą vyčių būrelį, pa
sileidusi kelionėn, ar raitelių draugovę, 
prajojančią pamiškėmis, ar gaisrininkų 
skiltį, prisistatačiusią gaisravietėj ir t.t. 
ir t.t.

Tam nebūtina pradėti steigti vis nau
ją Brolijos šaką. Tegu tik vienetai pa
galvoja ir padiskutuoja. Ir mes dar ga
lėsime pamatyti gražių bet negirdėtų 
dalykų.

Gero vėjo!

RAŠO SKAUTŲ SĄJUNGOS 
PIRMŪNAS

Mūsų jūros skautai, įsikūrę laisvo
sios Lietuvos krašto viduje, pirmieji 
veržėsi į savąją jūrą, rodydami lietu
vių visuomenei jūrinės meilės pavyzdį. 
Pirmasis jų laivas BUDYS taip pat pir
mas išnešė tautinę mūsų vėliavą į Bal
tiją ir ją garbingai nešiojo po svetimus 
uostus.

Daugeliu atžvilgiu Lietuvos jūros 
skautai pirmavo savo idealizmu, darbš
tumu ir žygiškumu. 35 metai rodo, jog 
mūsų jaunimas augštai įvertina jūros 
skautų sąjūdį ir semiasi iš jo dvasinių 
vertybių bei fizinių jėgų savo stiprybei 
ir gyvastingiems Lietuvos reikalams.

Tegyvuoja mūsų jūros skautai ir 
skautės svetimuose krantuose bei kraš
tuose ir teneša vertingas savo duokles 
Tėvynės Lietuvos bei jos krantų išlais
vinimui ir Lietuvos laivyno atkūrimui! 
Gero vėjo to idealo link!

v.s. Petras Jurgėla
b. LJS vadas

Iškilmės įteikiant vėliavą l-jam jūros skautų K. Algimanto laivui 1923 m. rudeni- Katroje 
laivo vadas s. Kostas Jurgėla, vėliavininkas E. Vojevodskis, vėliavos sargybiniai btirbys 
Urbonas; dešinėje v.valt. P. Labanauskas. 3

Kalbėk, oi sek man, Baltija, tą pasaką toliau! /Aistis/ 
PENKMETIS PO PENKMEČIO PLAUKĖ IR ŠTAI SUSIKROVĖ 35 JŪROS SKAUTŲ 

GYVAVIMO METAI. DŽIAUGIAMĖS DRAUGE SU JUMIS, KAD SU JŪSŲ GRETOM BESI
KEIČIANT, PRADĖTASIS TĖVYNĖJE DARBAS NĖRA PAMIRŠTAS IR RYŽTINGAI YRA 
TĘSIAMAS TOLIAU. LINKIME IŠTVERMĖS IR SĖKMĖS! 

L.S.S. SESERIJOS VADIJA

MIELI JŪRŲ SKAUTAI, BUDŽ1AI, VADOVAI IR SKAUTININKAI,
Sveikinu Jus visus Jūrų Skautu šakos 35 metu sukakties proga, linkėdamas tos pačios 

skautiškos darbo nuotaikos ir entuzijazmo, kuriuo Jūsų vienetai per ši ilgą laiką spindėjo 
laisvoje Tėvynėje ir už jos ribų.

Gero vėjo valtims, laivams ir įguloms. . . ir iki pasimatymo Jūsų Jubiliejinėje stovykloje! 
Budėkime!

v.s. S. KAIRYS,
Jūsų Vyriausiasis Skautininkas

5



Mieli Jūrų Skautai
Teodoras Daukantas

Jūsų 35 metų sukakties proga sveiki
na Jus iš visos savo širdies, meilės ku
pinas, simpatijos raginamas, Jūsų sen
tėvis, iš mirusių. Jums nepažįstamų lai
kų, gyvas žmogus — Teodoras Daukan
tas, jūrų kapitonas, seniai išvydęs pa
saulį, prieš 50 metų baigęs jūrų mokslus 
ir atlikęs praktikas, laikais, kai dar ne
buvo automobilių, aviacijos, radio, te
levizijų kinematografų; kai reti buvo 
telefonai, elektros šviesa, kai jūras bei 
vandenynus raižydavo daugiausia bur
laiviai, arba anglimi kūrenami garlai
viai, kai dar nebuvo garo turbinų, vi
daus degimo variklių, kai nebuvo iš vi
so laivuose vartojama nafta, navigaci
joje buvo žinomas tik magnetinis kom
pasas (busolė) ir nebuvo radarų, nebu
vo motorlaivių, tankų, atomas buvo 
mokslininkų laikomas neskaidoma, am
žinai nekintančia materijos smulkiau
sia dalelė...

Jums anie laikai gal nebesuprantami 
bus. Apie juos Jums berašąs ‘ žmogys
ta” negalįs jums palikti jokio materia
linio turto, gėrybių, nes jų neturįs. Ta
čiau, vyresnieji jums galėtų pasakyti, 
jog šis senis buvo be atvangos už jūrų 
reikalų supratimą Lietuvoje kovotoju, 
o jis pats, šia proga, pridurtų “buvo ko
votoju, yra ir bus”. Jūrininkas ir kova 
yra neišskiriami. Jūrininkas — vyras, 
jo gyvenime kova — jo žmona, palydo
vė. Visos žemės krantai, visos juros, 
vandenynai, visas pasaulis yra jūrinin
kų - kovotojų pažintas jų kovų keliu.

Dabar, nuo Lietuvos Atlanto atskirti, 
jūs geriau suprantate jūrų kelių reikš
mę Lietuvai: — jūs esate arčiau Lietu
vos, negu į Sibirą, taigas, ištremtieji 
mūsų tautiečiai, nes jūra skirdama — 
jungia! Jūs esate saugesni negu jie, nes 
jūra saugoja geriau, kaip sausuma. Ka
ruos, mūšy, net upė yra priešui kliūti
mi. Jūrose yra besidauginančios žmo
nijos maisto, būsimo išsimaitinimo šal
tiniai. Bet jūra nepasiduoda tinginiui. 
Ji atspari ir didinga. Bailiam, be ryžto 
— priešininkė. Gal tūlas jūsų buvo skai
tęs ispanų rašytojo Blasco Ibanes’o 
“Mare Nostrum” veikalą? (Buvo lietu

viškas vertimas). “Jūra apie ją neišma
nantį įsibrovėlį lavonu žemei gražina” 
tuo tarpu kovotojas, pasiryžėlis, jūrą 
supratęs ir ją mylįs, jos yra globojamas 
ir sveikas gimtajam kraštui grąžina
mas.

Tai drįstu kartoti: neturėdamas jo
kių materialinių gerybių, norėčiau jums 
perleisti savo nepalaužiamą, ypač sun
kiose dienose, kovos dvasią, ne dėl savo 
asmens gerovės ar samprotavimų, bet 
dėl visų bendro reikalo, nes esu dėl jū
sų ateities susirūpinęs.

Taigi Jūrų Skaute, nugalėk savy jau
nuoliui dažnai įprastą tinginiavimą, ži
nių bei įgudimo ieškodamas.

Dirbk, kaip dirba ambicingas, bet būk 
mylinčiu broliu artimam, jo nelaimėse, 
gyvenimo sunkenybėse.

Užstok draugus, pavojaus nepaisyda
mas: “Visi už vieną, vienas už visus”

Negaišk laiko kitiems, besivėlinda
mas, būk punktualus: sugaišta valandė
lė gali kartais būti laivo ir žmonių pra
žudymui (Andrea Doria).

Nepažadėk kitam be reikalo, o duotą
jį žodį laikyk.

Pareigą kelk augščiau už teisę. Ko
vok net kai manai: “nėra vilties laimėti, 
kovok iki pergalės ir nesustink išgąsty: 
sustingime — mirtis, veikime — išsigel
bėjimas.

Lietuviai, Jūrų Skautai, Gero vėjo!

Klaipėdos jūrų skautų jachtos: Budys I, Budys II 
ir Skautas
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LIETUVOS JŪRŲ SKAUTIJA

1938 m. “Skautų Aide” Nr. 7 šio laik
raščio steigėjas ir buv. I-sis jo redakto
rius s. V. Baniulis rašė:

"Rodos, 1923 m. sktn. Jurgelevičius ima orga
nizuoti vandens - jūrų skautus. Doug kas juokėsi. 
Tačiau tie pirmieji jūros skautai padaro pirmoji 
žingsnį susidomėti jūra. Jau sulaukėme to, kad 
kuriasi prekybos ir karo laivynai. Jūrų skautų 
idėja dabar niekam nesukelia juoko."

Taip, mūsų jūros skautai yra daug 
naudinga ir gera padarę Lietuvai, ypač 
jos sujūrinimui. O kuomet jie pradėjo 
organizuotis, pasirinko lietuviams dar 
neįprastą vardą — Lietuvos jūrų skau
tai — ir ėmė skleisti tautinio mūsų lai
vyno idėją — daug kas juokėsi. Net 
daugelis skautų vadovų šaipėsi. Tuomet 
Lietuva dar nė vieno savo laivo netu
rėjo. Bet susiorganizuoja jaunuoliai, 
vilki jūrininkų rūbais, kuriuos papuošė 
savo ženkleliu (Lelija su Vyčiu ir In
karu) ir žada ruoštis tarnauti Lietuvos 
laivyne, kurio dar nebuvo. Visuomenė
je buvo girdėti tokių nuomonių: “Jei 
atsirado skautų, kurie nori lavintis 
vandens sporte, tegu sau žaidžia. Bet 
kamgi čia juokus krėsti — svajoti apie 
laivyną, kurio mes gal niekad neturė
sime?” Naujojo sąjūdžio reikalingumu 
net ir LSB vadai ilgą laiką abejojo. Bet 
pirmieji mūsų jūros skautai, nepaisy
dami pašaipų, sunkumų ir kliūčių, nie
kad jūrinės idėjos neišsižadėjo ir ryž

tingai siekė savo idealo. Naują skauty- 
bės šaką Lietuvoje įdaigino ir ugdė 3 
broliai skautininkai Jurgėlos (Jurgele
vičiai), visi gimę Amerikoje.

1922 m. pradžioje Kauno skautų Rim
gaudo d-vės vyr. sklt. Julius Jurgėla 
(jauniausias, tuomet 16 mt. amž.) įkūrė 
vieną ir netrukus antrą vandens skau
tų skiltį. Draugininkas s. Kostas Jurgė
la 1922 m. kovo 12 d. įsakė jam su abiem 
skiltim atsiskirti nuo gausingos dr-vės, 
kurioje buvo 8 skiltys, ir sudaryti atski
rą vienetą. Tą dieną buvo įsteigta pir
moji Lietuvoje vandens skautų Kng. 
Algimanto d-vė. Pagal bendrą visų Lie
tuvos skautų-čių d-vių registraciją 1922 
m. balandžio 19 d. Vyriausio Skautų 
Štabo įsakymu Nr. 1 ši d-vė gavo 18-tą 
numerį. Ūdrų skiltininku buvo P. Jaru
ševičius, Vėbrų — J. Dainauskas, o 
dr-ku J. Jurgėla.

Algimantiečiai dalyvaudavo aukų 
rinkliavose tautos laivynui remti, de
monstracijose prieš lenkus dėl Vilniaus 
pagrobimo, uoliai reiškėsi vandens spot 
te ir kt. Lietuvos Skautų Šefas dr. J. 
Alekna 1922 m. Julių Jurgėlą už pavyz
dingą vadovavimą d-vei pakėlė į pa- 
skautininkio laipsnį. Skiltininku pade
damas, draugininkas J. J. paruošė jūros 
skautų patyrimo laipsnių programą ir 
uniformą, komandas valties įgulai, lie
tuviškų laivininkystės įvardų (termi-

1926 m. Panevėžio, K. Šarūno laivo, Undinių valtis, vykdo komandą "Atsistumk!"
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Budys ant Klaipėdos uosto elingio. Prie stiebo: 
E. Purvinas, ant denio broliai Bagdonavičiai ir 
/viduryje/ L. Veleris. Apačioje M. Brokas ir 
V. Buntinas

nų) ir kt. Kadangi Vyr. Skautų Štabas 
atsisakė patvirtinti jų programą, ženk
lelį ir kt., 1923 m. pavasarį algimantie- 
čiai nutarė veikti atskirai Lietuvos 
Jachtklubo globoje ir pasivadino I-ja 
jūros skautų Kng. Algimanto draugove. 
Dr-ku buvo išrinktas s. K. Jurgėla, o jo 
pavaduotoju sutiko būti ps. J. Jurgėla.

1923 m. Jachtklubas padovanojo d-vei 
vėliavą, kurią Vytauto bažnyčioje kan. 
J. Tumas-Vaižgantas pašventino ir pa
sakė jautrų pamokslą. Vėliavos įteiki
mo iškilmėse prie Vytauto bažnyčios 
dalyvavo Jachtklubo ir Liet. Jūrininkų 
Sąjungos valdybos ir gausus būrys vi
suomenės. Jūros skautų vardas ir pasi
reiškimai garsėjo, nes visuomeninė 
spauda duodavo žinučių apie jų veiklą. 
Sėkmingesniam veikimui ir savo oru
mui pakelti, 1923 m. rudenį algimantie- 
čiai pakvietė LSS įkūrėją s. Petrą Jur- 
gėlą vadovauti jų d-vei. Dr-ko pavaduo
toju liko s. K. Jurgėla.

Jūros skautų sąjūdyje s. Kostas Jur
gėla atliko svarbų vaidmenį. 1923 m. 
įsteigė ir redagavo šapirografuotą laik
raštį “VANDENS SKAUTĄ”, sudarė 
glaudžius jūros skautų santykius su 
Lietuvos Jachtklubu, jūrininkų S-ga, 
Moterų Sąjunga Tautos Laivynui Rem
ti ir užsienio skautais. 1923 m. surengė 
I-ją jūros skautų išvyką į Rygą, kur su-
6 

darė ryšius su Rygos lietuvių skautų 
d-ve ir Latvijos jūros skautais. 1924 m. 
pavasarį suorganizavo ir vadovavo pir
majam Lietuvoje tolimam plaukimui 
valtimis Nemunu iš Kauno į Klaipėdą, 
kur įsisteigė savo idėjos brolių vienetą. 
1924 m. vasarą Kostas ir Julius Jurgė- 
los grįžo į JAV. 1928 m. LSS Šefas juos 
abu apdovanojo Lelijos ordinu.

1925 m. pradžioje v.sl. Bronius Mi- 
chelevičius įsteigė jūros skautų Kng. 
Šarūno d-vę Panevėžy ir jai sumaniai 
vadovavo. Tuomet jau veikė 3 jūros 
skautų d-vės - laivai: I — Kaune, II — 
Klaipėdoje, III — Panevėžy. 1925. IV. 
17-19 Kaune įvyko I-sis skautų vadovų 
suvažiavimas, kuriame visų trijų viene
tų atstovai nutarė' apsijungti į atskirą 
org-ją — Lietuvos Jūrų Škautiją. Be to( 
suvažiavimas priėmė s. P. Jurgėlos pa
ruoštą LJS statutą, o jį patį išrinko 
LJS vadu ir pavedė jam sudaryti štabą. 
1925. V. 28 Lietuvos Skautams Remti 
Dr-jos Centro Taryba priėmė LJS savo 
globon, o Lietuvos Skautų Šefas Resp. 
Prezidentas A. Stulginskis patvirtino 
I-jo jūros sk. vadovų suvažiavimo nuta
rimus, statutą ir LJS Štabą. Tuo būdu 
Šefas ir LSRD C. Taryba globojo jau 
dvi atskiras org-jas: Lietuvos Skautų 
Asociaciją (vėliau Lietuvos Skautų 
Broliją) ir Lietuvos Jūrų Škautiją.

1926. IV. 7-10 Kaune įvyko II-sis su
važiavimas ir kursai. Jūrų skautų šei
ma sparčiai augo. Algimanto laivui 
1926-28 m. vadovavo ps. Ed. Vaivydas 
(Vojevodskis), po to ps. Vyt. Kuizinas. 
Klaipėdos budžiams nuo jų įsikūrimo 
iki 1928 m. pabaigos vadovavo ps. M. 
Brakas, šarūniečiams — ps. B. Michele- 
vičius. IV-jarh jūros skautų Vytauto Di-

"Budys" Slitės uoste /Gotlande/ "pasipuošę" po 
audringos kelionės
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Panevėžio K. Šarūno laivas su savo vadu ps. B. Michelevičium /prieky/ 1926 m. iškylauja

džiojo laivui Mažeikiuose vadovavo A. 
Mileška, o V-jam DLK Gedimino laivui 
Kėdainiuose — A. Naruševičius. Atski
roms valtims vadovavo: Telšiuose Ed. 
Korzonas, Viekšniuose J. Stonys, Šiau
liuose V. Orlauskas, Palangoje C. Janu
sas. Valtys įsikūrė Jurbarke ir Kybar
tuose.

LJS Štabą sudarė: vadas s. P. Jurgė- 
la, adjutantas ps. P. Labanauskas, pa
reigūnai ps. M. Brakas, majorai (jūrų 
kapitonai) A. Michelevičius ir S. Kui
zinas, kūno kultūros vadovas s. K. Di
neika ir kt. Štabas dažnai leisdavo įsa
kymus, instrukcijas, paruošė naujas 
iūros skautų patyrimo laipsnių progra
mas, nustatė jūrines komandas ir kt. 
Lankydamas universitetą Amerikoje, s. 
K. Jurgėla buvo paruošęs stambų va
dovėlį jūros skautams.

Algimantiečiai nuo savo įsikūrimo 
uoliai reiškėsi visose vandens sporto ša
kose: plaukymas, šokimai, nėrimai, irk
lavimas ir buriavimas. Jie daug padė
davo Liet. Jachtklubui rengti vandens 
sporto šventes, o varžybose eilė jūros 
skautų yra laimėję I-sias ir II-sias vie
tas bei dovanas. Uniformuoti j. skautai 
dalyvaudavo viešose aukų rinkliavose 
tautiniam laivynui steigti, kovoje su po
tvyniais ir t.t. Labai veiklūs buvo šarū- 
niečiai. 1926 m. jie surengė vienos val
ties plaukimą iš Panevėžio į Kauną. 
Tais metais Moterų S-ga T. Laivynui

Remti savo stambia auka padėjo Klai
pėdos budžiams įsigyti jūrinį laivą 
“Budį”, kuriuo jie pirmieji su lietuviška 
vėliava bei įgula pradėjo raižyti Balti
jos jūrą. ; ■

Gerai susiorganizavusi ir veikli LJS 
1927 m. pradžioje turėjo jau 11 vienetų: 
5 laivus ir 6 atsk. valtis — iš viso apie 
230 jūros skautų. Jos vadas, Šefui tarpi
ninkaujant, susitarė su Vyr. Sk. Štabu 
dėl LJS sujungimo su LSB atskiros ša
kos teisėmis ir sąlygomis, kad1 jūros 
skautams būtų leista vadovautis savo 
statutu (LSB savo statuto dar neturėjo) 
ir vartoti savo ženklelį ir kad Vyr. Sk. 
Štbo jūros skautų skyriaus vedėju būtų 
paskirtas s. P. Labanauskas. 1927 m. 
pavasarį LJS buvo įjungta į LSB.

Įkūręs Lietuvos skautų bei skaučių 
org-ją, išugdęs jūrinę skautiją ir įjun
gęs ją į Lietuvos Skautų Broliją, mūsų 
pirmūnas paruošė vadovėlė “Skautų 
vadovas” — šeštą savo skautinės litera
tūros leidinį. 1931 m. grįžo Amerikon. 
Dabar v.s. P. Jurgėla baigia ruošti spau
dai stambų veikalą “Lietuvių skautija”. 
Šioje knygoje bus pateikta istorinė LSS 
ir visų Lietuvos skautybės šakų apžval
ga, o taip pat bus iškelti visokiariopi ir 
kilnūs skautiško mūsų jaunimo pasi
reiškimai bei nuopelnai mylimai savo 
Tėvynei Lietuvai. S.

Su moloniu Pirmūno sutikimu naudotasi me
džiaga iš paruoštos knygos "Lietuvos Skautija"
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI

1922 m. pradžioje, atsikėlus man iš 
Vilniaus, pavyko Kaune atgaivinti lie
tuvių skautų sąjūdį. Mokyklinis jauni
mas buvo įkarščio pagautas. Kaip ant 
mielių dygo berniukų ir mergaičių skil
tys, draugovės, susidarė tuntas, ir Va
sario 16 eisenoje mūs buvo daugiau 
kaip du šimtu. Ėmėme specializuotis, 
leisti šapirografu leidinėlius, stovyk
lauti. Mano brolio Juliaus sudarytoji 
vandens skautų skiltis sutraukė daug 
kandidatų ir teko ją išplėsti į Kng. Al
gimanto draugovę. Susiradome patyru
sį skautininką, karo aviacijos leitenan
tą Šenbergą, ir netrukus sukvietėm 
pirmąjį viso krašto skautų draugovių 
atstovų suvažiavimą, kuriame dalyvavo 
ir žydų, lenkų bei vienintelės rusų 
draugovės atstovai. Lenkai (panevėžie
čiai) nesidėjo bendron organizacijon, 
betgi kitos tautybės dėjosi. Sudarėme 
Lietuvos Skautų Asociaciją su organi
zacijos žymeniu (skautiškoji lelija ant 
Vyties kryžiaus), su platesne vadovy
be, kurioje man teko vyriausiojo štabo 
adjutanto ir tarptautinio komisionie- 
riaus pareigos. Pradėjome leisti žurna
lą “Skautas”. Po kiek laiko, mano bro
lis Julįus atsidavė sportui LFLS eilėse, 
ir aš perėmiau Kng. Algimanto van
dens (vėliau jūrų) skautų draugovės 
vairą.

Lietuvos Jūrininkų Sąjunga ir Jacht 
Klubas mielai parėmė mūsų veiklą. 
Kpt. “Nemo”-Azguridi, pulk. T. Dau
kantas ir kiti padėjū apmokymu, Jacht- 
Klubas pavedė mūsų žinion “brand - 
vachtą” susirinkimams, leido naudoti 
valtis, priskyrė patyrusį buriuotoją. 
Veikla virte virė, Nemune nuolat zujo 
mūsų valtys ir plaukikai. Patsai Kauno 
tuntas susilaukė energingo vado, karo 
aviacijcn atkėlus Įeit. Mačiuiką. Sunku 
dabar beprisiminti priežastis, betgi — 
deja — Lietuvos Skautų Asociacija jau 
tais pačiais metais pradėjo skilti.

Be abejo, priežasčių tarpe buvo stip
rios asmenybės, vadovų - karininkų po
linkis reikalauti griežto klusnumo, ga
lop — skirtingai suprantama skautybės 
paskirtis — vieniems tai buvo tartum 
kažkokia “ideologija”, dargi tarptauti

nė; kitiems tai tebuvo tautinio - patrio
tinio auklėjimo priemonė. Ir taip ener
gingiems, patriotingiems ir sumaniems 
bendradarbiams išsiskyrė keliai, kurie 
juos pasirinkusiems kas sau atrodė tei
sūs.

1924 m. dviem valtimis nuplaukėme 
Klaipėdon ir ten sudarėme skautų 
branduolį. Prieš tai spėjome aplankyti 
latvių skautų džiamborę Rygoje. Man 
1924 m. grįžus Amerikon, jūrų>skautv- 
bė jau turėjo kelis padalinius -y- deja, 
jau nebesutilpusius vienon “asociaci- 
jon”. Dar iš šiapus vandenyno prisidė
jau vertimais ir jūrinio apmokymo me
džiaga bei patarimais.

Man visuomet yra miela prisiminti 
suvaidinus — kad ir visai atsitiktinai — 
tam tikrą vaidmenį lietuvių ir Lietuvos 
skautų sąjūdyje bendrai, ir jūrų skau- 
tybėje ypatingai. Anuomet sudarytieji 
glaudūs draugystės saitai išliko patva
rūs. Gražus būrelis jūros skautų sava
noriais dalyvavo Lietuvos pajūrio va
davime. Visi jūros skautai prisidėjo 
prie tautinės laivybos minties skleidi
mo. Kaikurie jūros skautai pamėgo jū- 
reivybę ir buvo pasirinkę jūreivių pro
fesiją, prisidėjo prie savojo laivyno kū
rimo ir jūrinės prekybos vystymo. 
(Paulius Labanauskas ir kiti). Lietuvos 
jūros skautų sąjūdis visuomet buvo 
grynai lietuviškas. O maloniausia yra 
tai, kad laikas pagydė skirtumus ir lie
tuviškas skautų sąjūdis visuose savo 
atžalynuose ir šakose pasidarė vienin
gas — anuomet Lietuvoje ir dabar 
svetur.

Išėjus gyveniman, skautų gretose iš
gyventieji metai, įgytasai sąmoningas 
tautinis atsparumas, patriotingumas, 
veiksmų darnumas, savarankumas, pa
sikliovimas savo jėgomis, sumanumas 
— daugeliui skautų neleido paklysti iš
bandymų laikais ir tebelaiko juos svei
kus veiklos sūkury ,— ištikimus savo 
Dievui, savo Tėvynei, sveikam savo 
tautos kamienui, savo tautinėms tradi
cijoms ir savo amžinajai lietuviškai 
kalbai.

Budėkite!
Kostas R. Jurgėla
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"A. Balso" vedėjas dr. Kostas Jurgele /kairėje/ LIC vedėja M. Kižytė ir "A. Balso" re
daktorius P. Labanauskas /dešinėje/ru tinka iš Europos grįžtantį kongresmeną Kersteng

JŪRŲ SKAUTAI 1927- 1957 METAIS
Pirmiesiems vadams išsiskirsčius, jū

rų skautų veikla susilpnėjo. Tiktai Klai
pėdos jūrų budžiai ir dar keli vienetai 
atskirose vietovėse krutėjo kaip išma
nydami. Buvo pavojus, kad jūrų skautai 
gali visiškai išnykti. Kauno tunte tapo 
išformuotas Algimanto laivas ir orga
nizuoti jūrų skautus buvo uždrausta.

Persilaužimas įvyko 1933-35 metais. 
Tas įvyko kartu su pakitusiomis pažiū
romis į jūros reikšmę. Taip 1934 m. vi
soje Lietuvoje pravesta jūros diena su 
pagrindinėmis iškilmėmis Klaipėdoje. 
Pradėtas organizuoti prekybos laivynas, 
neužmirštant ir karo laivyno. Populia
rinant vandens sportą, prof. S. Kolu
paila ėmė ruošti masines baidarių ke
liones Lietuvos vandenimis. B. Miche- 
levičius sušaukė jūrų skautų suvažiavi
mą, kuris apsvarstė naujas patyrimo 
laipsnių programas, kadangi senosios 
mažai ką iš jūrinės srities telietė. P. La
banauskas sušaukė 1936 m. jūrų skautų 
vadovus kelių dienų apmokymui moko
majame karo laive.

1931-33 metais buvo pralaužti ledai ir 
Kaune susiorganizavus K. Vaidoto ir 
atskirai Žuvėdrų valčiai, vėliau persi
tvarkiusiai į K. Birutės laivą. Klaipėdos 
jūrų skautai padarę eilę kelionių ap
lankant Latviją, Švediją, Vokietiją, Da

niją 1933 metais neteko savo laivo “Bu
dys”, su kuriuo žuvo trys jūrų skautai: 
Šidlauskas, Jasiukaitis ir Amulevičius. 
Po šio smūgio klaipėdiečiai atsigavo tik 
po kelių metų, įsigydami rėmėjų pagal
ba (kap. M. Kukučio ir kitų) jachtas 
“Skautas” “Budys” I, “Budys” II, o dar 
po kelių metų ir “Baltoji Lelija” įsijun
gė į jūrų skautų jachtų laivyną.

1936 m. Lietuvos Buriuotojų Sąjunga, 
Klaipėdoje įsteigia Buriavimo Mokyk
lą, kurios mokinių tarpe didesnė pusė 
buvo jūrų skautų vadovai, kurie vėliau 
įdėjo nemažą įnašą į jūrų skautų veik
lą. Mokykloje, eidami pareigas žuvo jū
rų skautai J. Garmus ir S. Nemcinavi- 
čius.

Klaipėdoje, šalia jūrų budžių įgulos 
ir jūrų skautų laivo, susiorganizuoja 
dar vienas jūrų skautų vienetas, kurį 
globojo Lietuvos Eksporto B-vė. Viene
tas įsigijo, berods, dvi jachtas. Susior
ganizuoja Klaipėdos jūrų skautų tuntas, 
pirmas Lietuvoje.

Nepaprastai augo jūrų skautų skai
čius Kaune, kur buvo suorganizuotas, 
apie porą šimtų vyrų turįs jūrų skautų 
tuntas. Vienas jūrų skautų vienetas 
Kaune, K. Mindaugo laivas, persitvarkė 
į studentų korporaciją “Jūra”. Taip pat 
augo ir stiprėjo jūrų skautų vienetai
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Panevėžyje, Alytuje, Ukmergėje, Tau
ragėje, Biržuose, Šiauliuose ir kitur.

Kiekvienais metais jūrų skautų vie
netai atlikdavo ilgesnes, ar trumpesnes 
keliones upėmis, dažnai pasiekdami 
Klaipėdą. Biržų jūrų skautai atplaukė į 
Palangą iš Rygos įlankos. Tuo tarpu 
Klaipėdos jūrų skautai dalyvavo eilėje 
regatų vietoje ir užsieniuose, dažnai lai
mėdami ir dovanas (K. Pauža, M. Ja- 
gutis)- Bendrai paėmus, iš Klaipėdos 
jūrų skautų eilių išaugo nemaža vėles
nių Lietuvos buriuotojų vadovų.

Karo ir prekybos laivyno vadovybę 
ir įgulas sudarė 70-80% buvusių jūrų 
skautų. ;

Netekus Klaipėdos, jūrų skautų jach
tos buvo pervežtos į Šventosios uostą, 
kur 1939 m. suruošta jūrų skautų vado
vams kursai ir padaryta pora didesnių 
kelionių į Latviją ir Gotlando salą.

1940 m. studentų Korp! Jūra suruošė 
2-jus buriavimo kursus Trakų ežeruo
se. Ten kursams vadovavo ir instrukta
vo daugumoje jūrų skautų vadovai. Iki 
Skautų Sąjungos uždarymo jūrų skau
tams vadovavo Vojevodskis, R. Tyškus, 
A. Pieta, B. Michelevičius, P. Labanaus
kas, A. Kanclyvius, A. Aglinskas ir R. 
Vysockis.

Karo metu buvę jūrų skautų vadovai 
suorganizuoja buriuotojų klubus Šiau
liuose, Kaune ir Vilniuje.

Įvairiose aplinkybėse žuvo nemaža 
jūrų skautų ir vadovų — taip jūrų ps. 
V. Švedas žuvo fronte, Pažemėnas pa
skendo laivo “Panevėžys” katastrofoje, 

šturmanas V. Bagdonavičius dingo Le
ningrade, S. Zairys žuvo Š. Afrikoje, 
A. Stašenis dingo Sibire, jūrų j. Itn. 
Lapas žuvo gindamas tiltą Kaune.

Mirė ps. A. Pieta ir kap. M. Kukutis.
Po karo atsikūrus Vokietijoje Lietu

vos Skautų Sąjungai, susiorganizavo 
nemažai ir jūrų skautų vienetų. Tenka 
pažymėti, kad tada atėjo į jūrų skautų 
eiles daugumoje ne jauni berniukai 14- 
16 metų, bet suaugę vyrai, kurie anks
čiau neskautavo ir įnešė į jūrų skautų 
eiles neigiamų reiškinių, kurie jaučiasi 
net ir dabar. Vėliau išemigravus, tokie 
su jūrų skautais ryšius nutraukė.

Emigracijoje pirmiausia susiorganiza
vo jūrų skautai Australijoje, vėliau JA 
V-se — Čikagoje, Kanadoje ir Venecue- 
loje. Tęsiant Klaipėdos jūrų budžių tra
dicijas, pradėta organizuoti ir vyresnio 
amžiaus jūrų skautus, kad tie nesimai- 
šytų su jaunais berniukais. Pirmieji jū
rų budžių vienetai susiorganizavo Čika
goje, Toronte ir Clevelande.

Iš pokarinės jūrų skautų veiklos rei
kia pažymėti įvykusį Vokietijoje jūrų 
skautų vadovų suvažiavimą, pirmojo 
jūrų skautams vadovėlio “Buriavimas 
ir Jūrininkystė” išleidimą, jūrų budžių 
veiklos nuostatų išdirbimą, jūrų skau
tininkų įteisinimą, Toronto jūrų skautų 
kelionę su jachta į Rochester, Montrea- 
lio jūrų skautų 1000-ties mylių kelionę 
su motorvalte apie Ontario ežerą, Či
kagos jūrų skautų tunto įsteigimą ir jų 
šaunias stovyklas.

Jeigu 1939 m. Lietuvoje buvo 24 vie-

Budžio įgula Slitės mies
telio bažnyčios bokšte. 
Iš kairės dešinėn: klūpi 
V. Buntinas, Grajaus
kas, Tamoševičius; sto
vi: F. Buntinas, Klaipė
dos uosto locas Kuršius, 
J. Gunga, K. Plonaitis, 
švedų palydovas, J. Bag
donavičius, V. Bakunas.
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jūrų s. P. Labanauskas, buvęs jūrų skoutijos va
das, vadovavo ir mokomajam karo laivui "Prezi
dentas Smetona"

netai su 545 jūrų skautais, tai iš nedide
lio emigracijoje gyvenančių lietuviško 
jaunimo skaičiaus, yra susiorganizavę 
12 jūrų skautų vienetų su 223 skautais 
ir 13 jūrų skautininkų.

Pokariniu metu jūrų skautams vado
vavo V. Šarūnas, V. Petukauskas, B. 
Stundžia, o dabar vairą laiko energingas 
vadas L. Knopfmileris.

Atskirai paminėtinos jūrų skautės, 
kurias prieš 20 metų pradėjo organizuo

Kouno jūrų skautai plaukia į Jurbarką. Viduryje 
/vandens kelių žinybos uniformoje/ buvęs jūrų 
skoutijos vados A. Kanclyvius

ti K. Chmieliauskaitė. Prieš karą jų bu
vo susiorganizavę keli vienetai įvairiose 
vietovėse.

Po karo jos vėl atsibudo ir daugelyje 
vietų gražiai veikia. Toronto jūrų skau
tės įsigijo net savo burinę jolę.

Abi šakos, viena antrai talkininkau- 
damos, varo darbą jūrinėje srityje.

jūr. s. B. Stundžia
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APIE PIRMUOSIUS BŪDŽIUS IR “BUDI”
o

Rašo M. Brakas

1923 metai, atnešę istorišką Klaipėdos 
Krašto įjungimą į Lietuvos valstybę, 
Klaipėdos lietuviškajam jaunimui su
teikė nepaprasto patriotinio pasitenkini
mo ir didelių ateities prošvaisčių. Kaip 
suaugusieji lietuviai ginklu įvykdė se
ną visų lietuvių troškimą — matyti Ma
žąją Lietuvą sujungtą su Didžiąja, taip 
mes jaunieji ieškojome savo “kovos 
lauko”, kuriame galėtume savaip įsi- 

Į jungti į darbą už didesnės ir gražesnės 
Lietuvos sukūrimą.

Kiek tai lietė mane ir tą būrelį maž- 
lietuvių, kurie vėliau sudarė pirmą 
Klaipėdos jūrų skautų branduolį, tai 
mes buvome įsitikinę, kad anoji išsva
jotoji Lietuva galės būti laimingesnė 
tik su jūra, su gerais jūrininkais ir gra
žiais laivais, kurie neštų Lietuvos vardą 
j tolimus kraštus. Į jūrą koncentravosi 
daugelio mūsų svajonės ir ateities pla
nai.

Aš pats anuo metu buvau tvirtai pasi
ryžęs mesti gimnazijos mokslą ir pirma 
tinkama proga “užsimusteriuoti” kuria
me jūrlaivyjc. Laukiau tik atplaukiant 
kuo gražiausio ir kuo didžiausio. Buvau 
jau net susidėjęs savo lagaminus. Mano 
šeima buvo nemažai susirūpinusi. Tik 
mano brolio Adomo pakišta gudri min
tis, jog, nebaigęs mokslo, liksiu tik pa
prastu matrosu, gi, gavęs brandos ates
tatą, galėsiu tapti net kapitonu, mane 
kiek suteikė nuo greito mano plano 
įvykdymo. Jei ne ta jo mintis, suvilio
jusi mane dar kiek apsisvarstyti, tai 
turbūt nebūčiau sulaukęs pirmųjų jū
ros skautų, kurie pirmieji Klaipėdon 
atnešė skautiškąją mintį iš Kauno, iš 
Didž. Lietuvos.

Atsimenu, kaip, vieną šalto pavasario 
popietį, mane, iš gimnazijos grįžusį, bro 
lis Adomas paklausė, ar aš nenorėčiau 
susipažinti su jaunuoliais, kurie kaip tik 
valtimi buvo atplaukę iš Kauno. Nepa
sakysiu, kad iš to susitikimo su “jūrei
viais” iš Kauno tikėjausi paspirties ar 
naudos savo planams. Ir pirmas mano 
įspūdis buvo atitinkamas: jaunuoliai iš
vargę ir sušalę, apsirengę ne visai pagal 
mums klaipėdiškiams įprastą jūreivišką 
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“manierą”; jų valtis atrodė menkutė, 
primitivi ir visai neatitinkanti mums, 
“tikriems” jūrininkams, žinomą “stan
dartą”.

O vis dėlto tas susitikimas su Kauno 
jūrų skautais buvo lemtingas.

Jau trumpas susipažinimas parodė, 
kad svečiuose iš Kauno slypi tas pats 
jūreiviškas veržlumas kaip ir mūsų, 
kad jie buvo pagauti to paties “jūreiviš
kos” Lietuvos idealo. Pasirodė, kad jie 
visai puikūs vyrai, kuriais greit ėmėm 
didžiuotis.

Jie pasiūlė Klaipėdoje steigti jūrų 
skautų padalinį ir pavedė man eiti pir
mojo tokio padalinio steigėjo pareigas. 
Dar jiems beviešint Klaipėdoje išmokau 
pirmuosius skautybės pagrindus, susi
žavėjau skautiškąja mintimi ir pajutau, 
kad čia yra visos organizacinės ir idėji
nės priemonės lietuviškiems jaunuoliš
kiems ir jūreiviškiems idealams įgyven
dinti.

Tai buvo 1924 metų pavasarį. Nebe
atmenu visų tų malonių jaunuolių pa
vardžių, o tik Kosto Jurgelevičiaus, La
banausko, Kuizino, Stirbio ir Vojevods- 
kio.

Grįžę Kaunan, jie man išrūpino for
malų dokumentą, kuris mane įgaliojo 
Klaipėdoje steigti jūrų skautų organi
zaciją. Originalą tebeturiu. Štai jo teks
tas:

Lietuvos Jacht Klubo Jūrų Skautai.
Kaunas, 1924 m. Gegužės mėn. 9 d.

Nr. 36
Liudymas

Šiuo liudijama, kad moksleivis Mar
tynas Brakas tikrai yra Lietuvos Jacht 
Klubo Jūrų Skautų organizacijos įga
liotas kurti Klaipėdoje I-sios Draugovės 
skyrių. Nuo 1924 m. balandžio mėn. 21 
d. minėtajam p. Brakui yra pavesta eiti 
Klaipėdos skilties skiltininko pareigas.

Jacht Klubo Komandoras:
Inž. VI. Skardinskas

l'-sios Draugovės Draugininkas: 
Vyr. Sktn. P. Jurgelevičius

Keletas kelionių Kaunan dar labiau 
sustiprino mūsų ryšius su naujais drau
gais. Ypatingai maloniai dar ir šiandien
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lūrų s. dr. M. Brokas

prisimenu savo apsilankymus pas Petrą 
Jurgelevičių. Jo užsidegimas skautybe, 
jo nepaprastas darbštumas (visada^ bū
davo apsikrovęs knygomis ir raštais 
apie skautus) ir jo didelis nuoširdumas 
padarė į jaunuolį iš audringo ir vėsoko 
lietuviško pajūrio gilų įspūdį. Mano ry
šiai su Didžiosios Lietuvos skautais vis 
plito ir gyvėjo (tais pačiais metais su 
jais dalyvavau pasauliniame skautų 
jais dalyvavau pasaul. skautų Džiam- 
borėje Danijoje, kuri ir kitais atžvil
giais nulėmė mano ateitį...), o lygia
grečiai mano planai sėsti į pirmą pasi
taikantį gerą jūrlaivį ir išplaukti į toli
mus kraštus vis daugiau bluko, kol pa
galiau vieną dieną išpakavau sudėtus 
lagaminus ir nusprendžiau likti Klaipė
doje, prie lietuviško pajūrio ir prie jūrų 
skautų.

Bet ano formalaus įgaliojimo iš “Lie
tuvos Jacht Klubo Jūrų Skautų”, jau
nuoliško veržlumo ir užsidegimo bei 
skautiškų organizacinių ir idėjinių pa
grindų toli gražu neužteko sukurti pir
majai jūrų skautų skilčiai Klaipėdoje. 
Reikėjo surasti bendradarbių, pinigo ir 
laivo, tikro jūrų laivo.

Pirmieji Klaipėdos jūrų skautai bu
vo artimi mano draugai mažlietuviai. 
Jie greit buvo pagauti skutiškųjų idea
lų ir noriai įsijungė į pirmųjų jūrų skau
tų eiles. Tai buvo Fricas ir Valteris 
Buntinai, Kristupas Plonaitis, Jurgis 
Stiklorius, Martynas Gelžinis, Jonas 
Gunga, Mikelis Kiupelis, Erikis Purvi
nas ir dar keli, kurių pavardžių, deja, 
nebeatsimenu. Neilgai delsėme ir ne
daug laiko gaišome, besigilindami į 
skautybės dėsnius, besimokindami maz
gų ir špleisų rišimo ir pasisavindami 
jūrininkystės pagrindus. Mes netrukus 

pradėjome koncentruoti savo jėgas dau
giau į tinkamo jūrų laivo įsigijimą. Be 
jo, žinoma, visas mūsų darbas būtų li
kęs tuščias ir neįdomus.

Pirmasis mūsų laivas buvo Klaipėdos 
Uosto Valdybos irkluojamoji ir buriuo
jamoji valtis, valdybos pirmininko ka
pitono Stulpino įsakymu mums perleis
ta naudotis. Tai buvo “tikra” valtis, 
sunki, stipri, su ana, kuria atplaukė 
mūsų draugai iš Kauno, nesulyginama. 
Kapitonas Stulpinas mus rėmė dar ir 
kitu būdu: jis leido mums naudotis Kop
galio tvirtovės patalpų dalimi. Į Kop
galį ir keldavomės ana valtimi, malo
niai irdamiesi pasroviui ir kietai kibda- 
mi už sunkiu irklų, kai reikėdavo grįžti 
prieš stiprią Nemuno srovę atgal į Uos
to Valdybos uostą. Ta valtimi išmokome 
ir buriuoti. Pirmas mūsų buriavimo 
mokytojas buvo uosto dešimtininkas 
Veisonas, malonus senukas, visą savo 
ilgą amžių praleidęs jūroje ar prie jū
ros. Jūrininkystės teoriją ir kitus jūrei
viams žinotinus dalykus mums dėstė 
Klaipėdos uosto locas Andžejauskas, 
nuolatinis mūsų draugas ir nuoširdus 
mūsų žygių rėmėjas.

1924 metai praėjo žengiant pirmuo
sius organizacinius žingsnius, gilinantis 
į jūrininkystę ir skautybę. Sekančiais 
metais sukrutome dar labiau. Darėme 
iškylas — pėsčiom, deja, ir skautų “sau
sokų” uniformose. Pirma ilgė iškyla 
mus nuvedė Rygon, pas lietuvius skau
tus Latvijoje.

Mūsų eilės ėmė augti. Vis daugiau at
sikeldavo lietuvių iš Didž. Lietuvos, o 
su jais jaunuolių, kurie tapo nuoširdūs 
ir malonūs bendradarbiai: Steponavi
čiai ir Tomaševičius (uosto radiotele- 
grafistai), broliai Bagdonavičiai, Var
nas, Knopfmileris, Grajauskas, Bakū- 
nas, Pcgoželskis, Veleris ir kiti. Skautų 
eilės ėmė taip didėti, kad dalis atsiskyrė 
ir įsiungė į sausumos skautų eiles. At
sirado draugovė, vėliau net tuntas, ku
rio pirmas tuntininkas buvo didelis mū
sų rėmėjas Dr. V. Didžys.

Bet didėjančios ir stiprėjančios mūsų 
eilės vis sirgo vienu skaudžiu ilgesiu: 
turėti didelį “tikrą” jūrų laivą, kuris 
mus galėtų nunešti į jūrą ir tolimus 
kraštus.

Anais laikais Baltijos jūroje kontra
bandininkai buvo išvystę didelę preky
bą spiritu. Lietuvos pasienio policija
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D.L.K. Mindaugo laivas Alytuje 1936 m.14
Tauragės jūrų skautų Algimanto laivas 1935 m. Viduryje Itn. Namajūnas, jo dešinėje laive 
vadas Urbonas, kairėje laivo vado pav. H. Stepaitis.
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Šventosios uoste. Jūrų Itn. Nakas su ''''Prezidento 
S." laivo jūrininkais

juos gaudydavo ir kartais jų vieną kitą 
ir pagaudavo. Sykį policija iš jūros at
vilko burinį laivą, kuris iš kart sukėlė 
didelį mūsų susidomėjimą. Tai buvo 
baltai dažytas, stiprus ir, matyt, kadaise 
kokio jūros mylėtojo statytas kuteris 
vardu “Malaya”. Jau pats vardas suža
dino mūsų romantiškuosius jausmus. 
Dažnai, labai dažnai vaikščiodavome 
prie to laivo, kartais net slapta į jį įlip
dami ir čiupinėdami jo įrengimus. Bet 
kaip tokį laivą įsigyti vargšams jūrų 
skautams? Atrodė, kad ilgesys ir liks 
ilgesiu..

Bet po metų išgirdome, kad tas laivas 
bus parduodamas iš varžytinių ir kad 
niekas kitas be mūsų jo įsigijimu nesi
domi. Buvo aišku, kad gali susidaryti 
proga įsigyti ta laivą, jei tik sugebėsi
me sukelti pinigų. Sužinojome, kad 
Kaune veikia “Moterų Draugija Tauti
niam Laivynui Remti”, kuri esanti “ba- 
gota” ir galėtų mums padėti, jei tik tin
kamai bus sužadintas tų ponių susido
mėjimas mūsų idealais ir mūsų planu.

Jau gerokai priartėjus varžytinių da
tai ir, žinoma, mūsų visų nervams jau 
gerokai įsitempus, reikalingus pinigus 
iš Kauno atgabenti apsiėmė mūsų skil
ties narys Leonas Veleris, neseniai iš 
Tauragės atsikėlęs Klaipėdon lankyti 
lietuviškąją gimnaziją. Jis buvo turtin
giausias ir “prašmatniausias” iš mūsų 
visų. Jis nuvyko Kaunan su gražiai su
rašytu prašymu ir — gavo iš minėtos 
Draugijos 10.000 litų. Tąja suma ir įsi
gijome “Malają”. Mūsų džiaugsmas bu
vo neapsakomas.

1926 metų, rodos, pavasarį laivas jau 
buvo mūsų. Mūsų darbas, žinoma, tuo
jau ėmė gyvėti iki aukščiausio laipsnio. 
Bet jaunuolių judrumas ir susižavėji-
16 

mas tuoj susidūrė su kietomis praktiško 
jūrininkavimo kliūtimis, kurias tik pa
lengva ir sunkiai galėjome nugalėti. 
Kai “Malaya” perėmėme į savo rankas, 
pastebėjome, kad dar daug reikės pini
gų, kol su ja galėsime pasirodyti viešai 
ir su pasididžiavimu. Burės, kurios 
kontrabandininkams buvo reikalingos 
tik bėdoje, buvo supelėjusios ir pajuo
davusios. Motoro smagratis buvo spro
gęs, jį reikėjo lieti iš naujo. Visas laivas 
seniai bebuvo “ragavęs” gero dažo ir 
dervos. Visas virves, mums atrodė, rei
kėjo išmesti. Kol viską sutvarkėme 
bent pakenčiamai, daug pinigų reikėjo 
“kaulyti”, kur tik jautėme palankumo 
mūsų tikslams. Bet dėka Klaipėdos 
Krašto gubernatoriaus visokių fondų, 
Skautų Brolijos ir kitų rėmėjų duosnu- 
mo jau 1927 metais laivą buvome taip 
aptvarkę, kad drįsome leistis į pirmą 
trumpą kelionę po Klaipėdos uosto van
denis. Ta kelionė vos nesibaigė nelaime. 
Nemuno srovė buvo stipresnė negu 
silpnas vėjelis, kuris tą dieną pūtė; jis 
neįstengė mūsų laivą nešti ten, kur vai
ras norėjo. Srovė mus vos vos neužnešė 
ant šiaurinio Klaipėdos molo akmenų, 
kaip tik toj vietoj, kurioje mūsų laivas
— tada jau “Budys” — tikrai rado tra
gišką galą keletą metų vėliau. Nuo to 
pirmojo patyrimo mes niekad be tvar
kingo motoro į jūras nebesileisdavome. 
Gerai išstudijavome Nemuno srovės 
ypatumus ir vengėme šiaurinio molo 
akmenų lyg kokios pabaisos.

Dar tais pačiais metais leidomės į pir
mą ilgesnę kelionę jūron, Liepojon. O 
1928 metais, per Sekmines, net iškelia
vome skersai Baltijos jūros, Gotlando 
salon. Vėliau, kai jau aš pats studijavau 
užsienyje, Klaipėdos jūrų skautai, pasi
vadinę budžiais, savo laivu nukeliavo 
Kopenhabon, Rygon ir vėl Gotlandan. 
O Kuršių marėse jie buvo labai dažni 
svečiai.

Kodėl Klaipėdos jūrų skautai pasiva
dino budžiais ir iš kur atsirado vardas 
"Budys”? Mums Klaipėdos lietuviams 
visokie svetimžodžiai labai nepatikda
vo. Nepatiko mums iš pat pradžios nei 
žodis “skautas”. Kokia graži skautybė
— toks nepakenčiamas buvo žodis 
“skautas”. Negi negalima surasti tinka
mo lietuviško žodžio jo vietoje?

Sykį kreipiaus patarimo į Vydūną, 
kuris buvo dažnas svečias mūsų šeimo-
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Lietuvos jūrų skautai jūroje
(Prisiminimų nuotrupos iš

Sekant aną graikų išmintį, jūrininkystė jau ir tada buvo pelningu amatu. Visokį raginimai tokio amato imtis — pirmoje eilėje buvo nukreipti į jaunimą, kurio eilėse brendo busimieji jūrininkai — anų laikų geležiniai vyrai mediniams laivams. Nieko todėl stebėtino, jei jūrininkystės istorijoje randame graikus, jau šimtmečiais buriuojančius visais pasaulio vandenimis. Be abejo, pirmoji sąlyga jūrininkystei — tai kad jūros bangos plautų tavo krašto krantus, nes kitu atveju jūrininkystė darosi arba neįmanoma, arba visai maža reikšmės beteikianti tautos ūkiui — tiek profesiniu tiek ir ekonominių pažiūriais. Iš čia gal ir galime išvesti tą aplinkybę, kad Lietuva neturėjo nei laivyno, nei jūrininkų — kol jos sienos nebuvo praplėstos iki Baltijos krantų nuo Šventosios iki Nidos — 1923 m. sausio 15-sios sukilėlių žygiu į Klaipėdą, netik atvėrusiu Lietuvai vartus, per Klaipėdos uostą, į platųjį pasaulį, bet ir suteikusiu galimybių lietuviams griebtis naujo pelningo amato — jūrininkystės.Jaunoje Lietuvos valstybėje buvo vos keli seni jūrininkai, tarnavę carinės Rusijos prekybos ar karo laivyne. Vienas kitas iš jų buvo dakopę ir iki komandos tilto — Lietuvon grįžo~ kaip jūrų kapitonai (Daukantas, Andžejauskas ir kt.). Bet jie gyveno Kaune, gi jūra buvo prie Klaipėdos, todėl ir savo laivyno steigimas ar jūrininkystės griebi- j e ir buvo taip pat susižavėjęs skautiška mintimi ir mūsų žygiais. “Koks jūsų šūkis?” — paklausė manęs Vydūnas. “Budėk!” — atsakiau. “Na, tai kodėl nesivadinate budžiais, jeigu budite, ir kodėl nevadinti jūsų laivą “Budžiu”, buvo Vydūno patarimas, kurį mes tuojau su džiaugsmu priėmėme.Nors formaliai pirmas jūrų skautas Klaipėdoje buvau aš pats, tačiau skautų organizacija Klaipėdoje niekad nebūtų išsivysčiusi ir žydėjusi, jeigu ją bebūtu rėmę žmonės, institucijos, įstai- 

jūrų skautų veiklos Klaipėdoje)
Mokykitės amato — kuris aprengia 
moteris arba įrengia laivus.

Senovės graikų išmintis masis buvo gana toli nuo tikrovės, juo labiau, kad žmonės, nuo kurių tai priklausė — buvo apsamanojusios kontinentalios galvosenos. Jie buvo kaip ir vyriausi veikėjai anoje dainoje “Lietuviai barzdočiai dūmuoja...”Bet jūrinėje propagandoje išeitį ir sprendimą surado gaivališkasis Lietuvos jaunimas — susiorganizavęs į jūrų skautų eiles, nors ir tebr aidžioj o tik padžiūvusiomis upėmis ir apydumliniais ežerais. Kad ir tik tiek — bet dvasioje jie buvo tikri jūrininkai. (Esu tikras, kad apie jūrų skautų organizacijos pradžią Lietuvoje išviso, kas nors parašys labai išsamiai.).Iš jų eilių buvo išmokslinta beveik visi kvalifikuoti jūrininkai, mūsų vėliau įsteigtam prekybos laivynui — kapitonai, šturmanai, inžinieriai, mechanikai, net kai kurie bocmanai. Tai už-

V. Bokūnas prie mikrofono tarptautinės regatos 
metu Klaipėdoje /1938 m./gos ir įmonės, kurie, kaip ir mes budžiai ar skautai, degė tuo pačiu lietuvišku patriotizmu, žavėjosi skautybės idealais ir mylėjo Baltijos jūrą. Jų dėka galėjau keletą savo jaunystės metų pašvęsti lietuviškajai jūrininkystei ir jūrų skau- tybei. Tuos metus visada prisimenu su dideliu laimės ir pasitenkinimo jausmu.
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Dabartinis Jūrų skautijos vadas jūrų .s L. Knopf- 
mileris

ėmė laiko — bet buvo padaryta. Ir čia 
aš matau begaliniai didelį Lietuvos jū
rų skautų įnašą.

Bet, nuburiavus perdaug toli nuo 
kurso — tiesioginės temos, tenka keisti 
vėją ir grįžti atgal į Klaipėdą, kur pra
džioje buvo jūra — bet nebuvo skautų. 
Tokia padėtis, berods tetruko neilgai, 
nes atgavus laisvą išėjimą į jūrą — jau 
1924 m. pavasaryje Klaipėdoje buvo 
įsteigta skautų draugovė (steigėjai — 
Jurgelevičius ir M. Brakas), iš kurios 
paskui, 1925 m., išsivystė pirmasis Klai
pėdos skautų tuntas su 3 draugovėmis: 
jūrų, sausumos ir mergaičių. Palikę 
krante “sausokus” ir mergaites, grįž
kime pas “jūrininkus”, kurių pirmuoju 
draugininku buvo paskirtas M. Brakas 
(Tuntui tuo laiku vadovavo pirmasis jo 
tuntininkas dr. V. Didžys). Jūrų skau
tų instruktorium buvo pakviestas bu
vęs Rusijos prekybos laivyno kapitonas 
J. Andžejauskas (dabar jau miręs; taip 
pat miręs ir jo sūnus Vytautas — Lie 
tuvos stipendininkas Prancūzijos jūrų 
akademijoje — vokiečių sušaudytas 
Prancūzijoje, kaip veikęs išvien su 
prancūzų pogrindžiu prieš nacius).

Kol kas Klaipėdos jūrų skautų veik
la buvo taip pat ribota, nežiūrint, kad 
buvo žmonių ir jūra čia pat. Reikėjo 
priemonių — išlysti jūron. Tuolaikinis 
uosto kapitonas L. Stulpinas (taip pat 
vienas iš lietuvių jūrų kapitonų stažą 
ir rangą įgijusių carinės Rusijos laivy
ne) leido skautams naudotis viena dar
bine valtimi, kuri buvo irkluojama, bet 
ją taip pat buvo galima paversti ir “bur

laiviu”. Vis dėlto tai buvo šiek tiek — 
kuo buvo galima prilygti bent jau prie 
paties išėjimo į jūrą — iki švyturio. 
Žinoma, tai nieko daug nežadėjo atei
čiai, kol pagalbon neatėjo geras Lietu
ve spasienio apsaugos tarnybos laimi
kis ir... moterys. Kaipgi? — Lietuvos 
Moterų Tautiniam Laivynui Remti Są
junga Kaune.

Šita istorijėlė — davusi labai gerą 
startą Klaipėdos jūrų skautams, visai 
trumpai nusakant, buvo šitokia. Žino
ma Vokietijos jūrininkų šeima Stosch, 
Kielio uoste 1910 m. pasistatė savo pra
moginėms jūrų kelionėms (toje šeimo
je buvo net vienas vokiečių karo laivy
no admirolas) 25 tonų talpos ąžuolinį 
laivą, kurį pavadino “Malaya”. Laivas 
buvo aprūpintas stipriu motoru ir 3 bu
rėmis, kurių bendras plotas sudarė apie 
110 m-’. Laive buvo virtuvė, trys kabi
nos, 8 miegamos vietos. Pagal anų laikų 
standartą — tai buvo liuksusinis aukš
tos jūros pramoginis laivas. Pralaimėję 
pirmąjį pasaulinį karą — ypačiai vokie
čių karo laivyno jūrininkai atsidūrė 
sunkioje bedarbių būklėje. Daugelis jų 
vėl susirado kelius į jūrą —• imdamiesi 
jūrų kontrabandos. Tokia paskirtimi, 
su geru spirito ir kitų kontrabandinių 
prekių kroviniu, 1925 m. “Malaya” at
sidūrė Baltijos jūroje — prie Lietuvos 
krantų, kur pateko į Lietuvos pajūrio 
apsaugos rankas ir Klaipėdos uosto 
muitinės potvarkiu buvo konfiskuotas 
Lietuvos valstybės naudai. 1926 m. 
Klaipėdos uosto muitinė laivą “Mala
ya” pardavė iš varžytinių. Jį nupirko 
(už 9.100 litų) Lietuvos Moterų Tauti
niam Laivynui Remti Sąjunga 'r pa
vedė Klaipėdos jūrų skautų pasinaudo
jimui, Klaipėdos uosto organų priežiū
roje. Laivas buvo pagrindinai atremon
tuotas, iškilmingoje sueigoje Vydūno 
siūlymu pakrikštytas vardu “BUDYS” 
(išeinant iš skautų šūkio “Budėk!”) ir 
dar tais pačiais, 1926 metais, padarė sa
vo pirmąją, po Lietuvos vėliava, kelio
nę su jūrų skautų įgula — į Liepojų.

Galima sakyti, kad tik nuo čia ir pra
sidėjo “gyvenimas”, pateisinąs ir tik
rąjį tų jaunuolių pavadinimą — jūrų 
skautais. įgijus laivą — atsirado ir nau
jų entuziastų. Be jau nuo pradžios jū- 
riškai galvojančių M. Brąko, Kr. Plo- 
naičio, E. Purvino ir dar vos kelių, jū
rų skautų (kurie pagal laivą ir visą
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Du broliai jūrų skauti
ninkai: kairėje buvęs 
jūrų skautijos vadas A. 
Aglinskas, dešinėje dr. 
K. Aglinskas, vadova
vęs jūrų skautų kursams 
Šventojoje

draugovę pavadino “budžiais”) eiles 
papildė inž. F. Buntinas, VI. Bakūnas, 
J. Bagdonavičius, J. Deckys, L. Knopf- 
mileris, K. Grajauskas, V. Jurgaitis, M. 
Preikšas, L. Veleris, K. Tomaševičius, 
B. Steponavičius ir kt. Plaukiojimo ins
truktorium uosto kapitonas paskyrė jū
rų locą V. Bakšą. Dabar, kai jau turė
jome laivą ir pakankamai žmonių — 
atsirado kiti vargai: nebuvo pinigo lai
vo eksploatacijai. 1927 m. praėjo “be- 
sitrinant” tik čia pat pajūriais ir Kuršių 
Marėse. Bet užtat, daugiausiai besto
vint uoste — darbo buvo daug ir labai 
juodo: kas smaluotas, kas dažuotas, kas 
tepaluotas — visi ir visada, kada tik 
ateidavome į laivą, dirbome. Darbus 
nurodė ir jiems vadovavo uosto specia
listai — o mes buvome ta “juodoji” 
darbo jėga, ir svarbiausiai labai pigi — 
niekas nieko mums nemokėjo. Priešin
gai — patys dar kai kur savo pinigo 
kyšteldavome. Bet tai nei kiek nema
žino mūsų entuziazmo, kuriuo mes ver
žėmės į jūrą — per sunkų ir juodą dar
bą mūsų naujai įgytame laive.

1927 m. M. Brakas ir K. Plonaitis Ko
penhagoje vykusiame tarptautiniame 
jūrų skautų suvažiavime atstovavo Lie
tuvos jūrų skautus.

Kiek daugiau vėjo gavome 1928 m., 
kai “Budį” savo tiesioginėn žinion per
ėmė Klaipėdos uosto valdyba, kurios 
sąmatoj, to laivo išlaikymui, buvo skir
ta 1000 litų. Vadinasi, iš tos sumos bu
vo pirktina reikmenys būtiniems re
montams ir kuras bei tepalas motorui, 

žibintams ir t.t. ir t.t. Kadangi daug 
darbo padarydavome patys, todėl są
matinio pinigo atlikdavo kurui. Tais,
1928 m., buvo atlikta kelionės į Gotlan
do salą (Ronehamn uostas) ir vėliau j 
Daniją bei vėl Švediją (Roenne, Kopen
haga, Helsingoer, Helsingborg). Be to, 
buvo dažnai plaukiojama jūroje iki Pa
langos ir Šventosios, nuo ten iki Nidos, 
taip pat Kuršių Marėse. Sekančiais,
1929 m., “Budys” padarė dvi keliones į 
užsienius — Visby uostas (Gotlando 
saloje), kuris buvo pasiektas po nepa
prastai žiaurios audros, įrašiusios į šią 
kelionę į Budžio istoriją kaip pačią sun
kiausią ir pavojingiausią, ir paskui į 
Piliavcs ir Karaliaučiaus uostus.

Sekančiais, 1930 m.t kelionių užsienin 
nebuvo padaryta, nes tam trūko lėšų. 
Buvo pasitenkinta plaukiojimais Kur
šių Marėse, kur “Budys” pergyveno 
sunkiausią audrą, kokios tik gali ištikti 
tokiuose vandenyse.

Pereinant prie pabaigos, aš nenorė
čiau praleisti progos, nepadaręs poros 
pastabų dėl budžių draugovės skautiš- 
kumo ir jos vietos Lietuvos Skautų 
Brolijos organizaciniuose rėmuose.

Kaip jau minėjau pradžioje — Kau
ne buvo skautai be jūros, Klaipėdoje 
buvo — jūra be skautų. Kai paskui 
Klaipėdoj susibūrė didesnis skaičius 
jūrų skautų ir susitvarkė su laivu — iš 
mūsų pasidarė daugiau pramoginiai jū
rininkai nei jūrų skautai. Tiesa — sa- 
vomsi uniformomis ir gražiu tarpusavio 
susiklausymu mes visur tinkamai re-
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prezentavome (tiek užsieniuose, tiek ir 
įvairiose vidaus vandenų iškylose) Lie
tuvos jūrų skautus, bet tuo pačiu laiku 
beveik neturėjome jokio ryšio su Lie
tuvos skautų vadais — tiek vietoje, tiek 
pačiame viršuje. Jau, berods, 1929 m. 
Klaipėdos tuntininku paskyrus vieną iš 
“sausokų” karininkų, iki tol buvusi tų 
ryšių spraga — dar padidėjo. Nepažįs
tančio jūrų skautų veiklos tuntininko 
reikalavimai privedė prie visai rimtų 
nesutarimų tarp tunto vadovybės ir lai
vo įgulos, ko pasėkoje 1931 metais visa 
senoji laivo įgula apleidome laivą, kad 
jį galėtų tvarkyti ir administruoti tun
to vadovybė pagal savo nuožiūras ir 
supratimą. Greitai pasirodė, kad ries, 
senoji laivo įgula, buvome teisūs. Nau
joji įgula, su nauja laivo vadovybe ne
sugebėjo atlikti nei mažos dalies tų dar
bų ir kelionių, ką mes buvome padarę 
anksčiau. 1933 m. su nauja įgula >r va
dovybe “Budžiui” mėginant daryti ke
lionę į Liepojų — laivas žuvo neišplau
kęs į jūrą Klaipėdos uosto vartuose. 
Kartu žuvo ir trys jūrų skautai: Amu- 
levičius, Jasiukaitis ir Šidlauskas.

Senajai laivo įgulai, iki kol ji 1931 m. 
pasitraukė, vadovavo Kristupas Plonai- 
tis, gimęs ir augęs Kuršių Marių kran
te. Jis buvo vienas pirmųjų Klaipėdos 
lietuvių skautų (taip pat aktyvus Klai
pėdos sukilimo dalyvis), kaip ir paskui 
pirmasis jūrų skautas — įsteigus jūrų 
skautų draugovę. Jis buvo (M. Brakui 
1928 m. išvykus į užsienius studijuoti) 
netik draugovės vadu, bet praktiškai ir 
laivo kapitonu. Jis netik daugiausiai 
laive dirbo, bet daugiausiai pridėdavo 
ir pinigo. Jis finansuodavo maisto su
pirkimą kiekvienai kelionei, jis finan
savo visai įgulai uniformų įgijimą ir 
visur jo pinigas sukeldavo vėjo, kad lai
vas galėtų išplaukti. Manau, kad var

giai kas kitas tada yra tiek darbo ir 
lėšų pridėjęs, kaip kad Kristupas Plo- 
naitis (dabar gyvenąs Goeteborge, Šve
dijoje) yra aukojęs veikdamas jūrų 
skautų eilėse. Ir visi, kurie po audrin
gų kelionių liko laive (vienas kitas po 
audringos kelionės laivą apleido ir ja
me daugiau nebepasirodė), parodė labai 
daug skautiškos dvasios ir lietuviško 
supratimo bendram reikalui.

Nežiūrint mūsų entuziazmo ir jau ge
roko “prasitrynimo” jūroje, nei vienas 
iš mūsų nepasidarėme profesiniu jūri
ninku, nors tam kandidatų, kad ir tik 
kelis, turėjome labai tinkamų, Mat — 
toli buvome nuo Kauno, o paskui — tas 
santykių menkumas su jūrų skautų va
dais sausumoje. Bet tai nei kiek nesu
mažino mūsų meilės jūrai, kuri mumy
se išliko ir iki šių dienų. Štai, kaip vie
ną iš daugelio pavyzdžių, matau suodi
ną, daugiausia laivo motorinėje betriū
siantį Leoną Knopfmilerį, vieną iš tos 
“senosios įgulos” — dabar bestovintį 
Lietuvos Skautų Brolijos (išeivijoje) 
jūrų skautų vadovo pareigose. Vadina
si — audringos “Budžio” kelionės liko 
netik jo galvoje, bet ir širdyje. Ir dar 
geriau, kad jis, nebūdamas nei profesn 
niu jūrininku nei kokiu kitu “jūrišku” 
amatininku — savo darbais ir pinigais 
propaguoja jūros reikšmę ir meilę to
se eilėse, iš kurių gal vėl, tikėkime, at
siras naujų pranašų jūrinei Lietuvai.

Čia visiškai neliesdamas Lietuvos jū
rų skautų veiklos įvairiose kitose vie
tose ir nei kiek nenorėdamas nuvertin
ti jų gražaus pasiryžimo ir puikių dar
bų — manau, kad Klaipėdos budžių 
draugovė, su laivu “Budys”, Lietuvos 
jūrų skautų istorijoje turi užimti vieną 
pirmųjų vietų, nes tai jūrų skautų drau
govė, atlikusi savo pareigas pagal pava
dinimo paskirtį.

20 Jūrų skoutoi kursuose Šventojoje 
1939 m.
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Panevėžio jūrų sk. K. Šarūno laivas m.

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮŠvenčiant kiekvienas sukaktuves, visuomet daroma veiklos apžvalga. Kur ir kaip sukaktuvininkas atsirado, ką nuveikė ir ką pasiekė?Apie jūrų skautų steigimąsi jau buvo rašyta, ir visi mes žinome, kad nuo nepriklausomybės paskelbimo ir nuo tos dienos, kai Lietuva gavo priėjimą prie jūros, jaunuoliai, ar tai ieškodami nuotykių, ar tai pažinimo troškimo vedini veržėsi prie jūros ir j platųjį pasaulį. Jie veržėsi prie jūros, tos kietos gyvenimo mokyklos, kuri vėliau iš jų padarė pirmuosius iš pirmųjų mūsų jūrininkystės specialistus.Lietuvai nuo senų laikų gyvena Baltijos pajūryje ir turi savo uostus. Vienas žvejų uostas buvo Klaipėda, o prekybos uostas Šventoji. Šitų dviejų uostų likimas mums yra žinomas. Vieną užėmė kryžiuočiai, antrą sunaikino švedai. Atėjo laikas, kada Lietuva turėjo priėjimą prie jūros, bet neturėjo uostų. Bet tas nė kiek nesustabdė mūsų jaunimo nuo skverbimosi į jūrą. Taip rusų okupacijos laikais mes turėjome jaunuolių. kurie pasirinko jūrininkystės profesiją, paliko savo mylimą kraštą, 

kad vėliau būtų naudingi nepriklausomai Lietuvai. Ir jie neapsiriko. Jų buvo nedaug, bet jie buvo pirmieji, kurie atgavus Klaipėdos uostą, užėmė atsakingas pareigas jūrininkystės srityje.Lietuviai, kurie rusų okupacijos laikais nusprendė būti kapitonais, turėjo nelengvą duoną, nes reikėjo burlaiviuose atlikti stažą. Plaukdami nuo vieno kontinento prie kito pusmetį ir ilgiau ir būdami jūroje pažino gražius buriuotojų papročius, kuriuos noriu čia paminėti.Anais laikais, kai burlaivio varoma jėga buvo tik vėjas, jūrininko gyvenimas burlaivyje turėjo kitokį antspalvį negu šiandien. Kas sausumos gyvento- iui buvo jo namas, tas jūrininkui jūrų platybėse buvo jo burlaivis. Senovėje visi laivai savo priekyje — rage nešė gražiai iš medžio išdrožtą figūrą, dažniausiai įvairių šventųjų. Jūrininkas buvo lyg tarpininkas tarp gamtos galybių, jūros, vėjo ir laivo. Tam jie turėjo nerašytus nuostatus:1. Gamtos galybei: nepamiršk Dievo ir jo prisakymų.2. Draugams: būk teisus žmonėms
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laive.
3. Laivui: būk laiku budėjimo per

ėmimui.
4. Ar Sau: Viską, ką tu dirbi, dirbk 

apgalvotai.
Dažniausiai jūrininkai būdavo giliai 

tikintys žmonės. Didesnė dalis jūrinin
kų nešiojo ant krūtinės, ar ant rankos 
ištatuiruotą kryžių. Nebuvo tai tik taip 
sau pripuolamas pasipuošimas, bet rim
tas simbolis jūrininko gyvenime. Ženk
las tam, kad jeigu kuomet nors per ne
laimę būtų lemta mirti pūtuojančiose 
bangose ir jo kūnas būtų išplautas į pa
plūdimį, tai kiekvieno jūrininko svajo
nė būti palaidotam krikščioniškai.

“Jonas”, tas gražus vardas, senovėje 
burlaivių įgulose, turėjo ypatingą reikš
mę. “Jonu” jūrininkai vadino tą nelai
mingą jūrininką, kuriam prie vairo bu
dint vėjas nustodavo pūtęs. Šiandien, 
dėl vėjo susilpnėjimo, ar visiškos tylos, 
mažai kas jaudinasi. Senovėje kitaip 
būdavo. Jei vėjas staigiai nurimdavo, 
tai vargšas jūrininkas stovįs prie vairo, 
buvo kaltinamas kuo nors nusikaltęs 
sausumoje.

O štai keletą senovės papročių^ pagal 
kuriuos jūrininkai bandydavo iššaukti 
vėją. Susirinkę laivo denyje jie mesda
vo per bortą šešių pensų vertės pinigus 
ir storu balsu šaukdavo “geram vėjui!” 
Jei šeši pensai neturėjo pasisekimo tai 
per bortą keliaudavo šešios pesos ir vėl 
storas balsas sekė “geram vėjui!” Vėjui 
nekylant — už borto būdavo metami 
geri reikmenys ir drabužiai. Sąlyga bu
vo, kad aukai mesti per bortą galima 
tik tuos dalykus, kurie jūrininkams lai
ve buvo brangūs, vertingi ir labai rei-

Buvęs jūrų skautijos vadas jūrų s. V. Petukauskas

kalingi. “Jonui” išviso buvo draudžia
ma būti laivo durkyje (gale), kur buvo 
vairas ir kompasas. Apie budėjimą prie 
vairo ir kalbos negalėjo būti. Paskuti
niam jūrininkui išmetus savo daiktus 
per bortą ir pradėjus pūsti vėjui iš ka
pitono kajutės tam jūrininkui atnešda
vo geriausią iš “Consul” dėžės cigarą. 
Jeigu vairininkas mokėjo šį vėją išnau
doti ir nustatyti laivui tikrą kursą,tai 
iš “Konsulo” dėžės gaudavo dar dėžutę 
“Dobbelmann” olandiško tabako. 
(“Konsulo” dėže buvo vadinama ta 
spintelė, kurioje būdavo sukrauta tabo- 
kas, cigarai, svaiginamieji gėrimai. At
vykus svečiams, pirkliams į laivą, jie 
būdavo vaišinami “Konsulo” dėžės ge
rybėmis. Pirmas svečias anais laikais, 
visuomet buvo tos valstybės konsulas,

Biržų J. Radvilos laivas 
su savo vadu Andreįaus- 
ku /su kaklaryšiu/
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jūrų s. B. Stundžia, buvęs jūrų skautijos vadas gyvenime dar nebuvo bučiavęs mergaitės lūpų.Bet buvo ir kitokių papročių burlaivių laivyne. Darant tolimas keliones, kai visi jūrininkai turėjo daug laiko ir laisvalaikį jie išnaudodavo netik švaros palaikymui laive, bet ir laivą papuošdavo savo išdrožinėjimais ir išdažymais. Ypatingai gražiai išdarydavo savo jūrininko dėžę, kurios vietoje jūrininkai dabar vartoja maišą. Skirtumas yra tas, kad jūrininko dėžėje buvo viskas, kas jūrininko profesijai buvo reikalinga: spleisavimo įrankiai, burių siuvimo reikmenys, dailydžių įrankiai ir kt. Šiandien jūrmaišyje retai kuomet rasite tuos įrankius. Darant laive kokį meno drožinėjimą, siuvant bures, dažant ką nors, aišku visuomet susidarydavo šiukšlių. Šiuo atveju kiekvienas jūrininkas prisilaikydavo griežtų tradicijų. Jūra “Neptūno” karalystė, jūrininko pasaulis — buvo draudžiama teršti! Ir taip šiukšlės, atmatos, nebuvo išmetamos tiesiog per bortą, bet buvo dedamos į tam tikrą šiukšlių dėžę ir šita dėžė būdavo ištuštinama tik sausumoje. šiukšles išmetus jūroje “Nep

tūnas” galėjo supykti ir vargšams jūrininkams pasiųsti tokį vėją, kuris iš švelnaus traukimo galėjo išvirsti į audrą. Šitas gražus paprotys likosi kai kur ir buriuotojų tarpe. Jachtoje susidarę likučiai nemėtomi per bortą, bet prisirišus jachtai prie krantinės išnešami į krantą.Laivų krikštas. Senovėje, kai žmonės dar nemokėjo nei rašyti, nei skaityti, laivų statytojai turėjo paprotį laivo rage (prišakyje) išdrožti kokią nors figūrą, kūno dalį, žvaigždes, mėnulį, saulę ar ką kitą, kas turėjo atstoti laivo vardą. Nuleidus laivą į vandenį, laivų kapitonai geriausiu vynu vaišindavo burlaivio statytojus už sąžiningą ir gražų darbą statant stiprų burlaivį. Amatininkai, atsakydami į kapitono vaišes linkėdavo laivui visuomet laimingai grįžti į savo uostą, o kapitonui visose kelionėse gero vėjo! Tai buvo paprotys, kuris šiandien išvirto į laivo krikštą.Kiekvienam naujai pastatytame laive dažniausiai stengiamasi viską patobulinti ir išvengti padarytų klaidų ir netikslumų, kurie pasitaikydavo ankstyvesniuose laivuose.Vėlesniais laikais laivų vardus pasirinkdavo ne amatininkai, bet bendrovių savininkai, ar šiaip asmenys, kurie būdavo pakviečiami laivus “krikštyti”.Taip buvo ir nepriklausomoje Lietuvoje. Tarptautiniai buriuotojų papročiai buvo respektuojami ir gerbiami. Didžiausia Lietuvos jachta buvo krikštyta prezidento žmonos.Mes jūrų skautai, taip pat turėtumėm prisilaikyti šių tarptautinių buriuotojų tradicijų. Nežinojimas buriuotojų tradicijų dar kartą patvirtins kaip toli mes esame atsilikę nuo kitų tautų buriuotojų. jūr.s. L. Knopfmileris

Clevelando jūrų skautai 
leidžia savo pastatą* SS 
kap. Darius į Erie ežerą 23
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Buvęs jūrų skautijos. vadas jūrų v.s. V. Šarūnas 
/karo laivyno uniformoje/

Skautų Aido Redakcijai
Esu Skautų Aido prenumeratorius. Priklausau 

prie Sv. Petro parapijinės mokyklos skautų. Pri
siskaitęs iš angliškų knygų, noriu perduoti lietu
viškai nuotykius Amerikos karo laivo "Constitu
tion**.

Jei tamstos rastumėt galimu, labai prašyčiau, 
pagal reikalo pataisius, šį mano rašinėli patalpinti 
j Skautų Aidq. Noriu bandyti lietuviškai rašinėti. 
Aš atvažiavau į Amerikq tik 6 metų. Lietuvos 
neprisimenu, bet kuom galėdamas norėčiau dirbti 
jos naudai. Dabar turiu 15 metų Lankau Junior 
High mokyklq.

Su pagarba
Vytautas Janušonis

JAV ISTORINIS KARO LAIVAS 
“CONSTITUTION”

JAV burinis karo laivas “Constitu- 
tio”, 44 patrankų, “frigatos” klasės, bu
vo pastatytas Bostone, Mass. 1794 me

tais. Jis yra vienas iš pirmutinių Ame
rikos karo laivyno laivų.

Tuo metu iš Šiaurės Afrikos Vidur
žemio jūrą valdė turkai. Jie užpuldinė
davo krikščioniškų valstybių prekinius 
laivus, paimdavo vežamas prekes ir lai
vus, kuriuos paskandindavo, arba sau 
pasilikdavo, o tų laivų įgulas vergais 
laikydavo. Visos Europos valstybės, net 
ir Anglija, norėdamos pasinaudoti Vi
duržemio jūros prekybos keliais, mokė
davo piratų sultonams dideles duokles.

Amerika, atsiskyrusi nuo Anglijos ir 
pasiskelbusi nepriklausoma valstybė ir
gi turėjo prekinių laivų Viduržemio jū
roje. Piratai taipgi ir juos užpuldinėda
vo ir plėšdavo.

Amerika norėdama apsaugoti savo 
laivus, taipgi mokėjo Tripolio, Alžirijos 
ir Tuniso valdovams dideles duokles už 
“apsaugą”.

Tuo laiku, turkai nekentė ir visaip 
niekino krikščionis. Neilgai trukus, jie 
pareikalavo padidinti jiems mokamas 
duokles. Tada, Amerikos Kongresas, 
nebetekęs kantrybės, pasiuntė turkams 
ne padidintas pinigines duokles, bet es
kadrą karo laivų, Amerikos prekiniams 
laivams apsaugoti. To viso dar neužte
ko, nes sultonai nenurimo ir toliau pul
dinėjo Amerikos prekinius laivus. Po 
to, Amerika pasiuntė dar vieną eskadrą 
karo laivų, o su jais ir karo laivą “Cons
titution”.

Norėdama sudrausti plėšikaujančius 
sultonus, Amerikos karo laivai puolė 
Tripolio tvirtovę. Šis puolimas, ameri-

Austrolijos jūrų skautų Delfinų valtis. Viduryje iš kairės: sėdi v.valt. A. Žilinskas ir jūrų 
ps. A. Gabas /Gabecas/

24

25



Toronto 
skautės

jūrų
Vandenės

kiečiams nepavyko, nes buvo blogas 
oras. Pagaliau, atėjus geram orui, 
“Constitution” ir keli kiti tokio pat dy
džio karo laivai, padedami patranklai- 
vių puolė antru kart Tripolio tvirtovę. 
Tvirtovės komendantas Jussuf Cara- 
malli turėjo daug laivų, 115 patrankų ir 
25.000 turkų apsigynimui. (Amerikie
čiai turėjo tik 60 patrankų ir 1060 vyrų) 
Amerikos laivyno komadoras Decatur 
puolė Tripolio sultono laivyną ir po ar
šios kovos jį paskandino. Tada puolė 
pačią tvirtovę, atidengdamas iš karo 
laivų tokią pragarišką ugnį, kad sulto
nas nebeatlaikė ir paprašė taikos.

Toks pat likimas ištiko ir kitus sul
tonus. Padaręs taiką ir šiaip sutvarkęs 

Viduržemio jūros reikalus, kamadoras 
Decatur, palikęs dalį savo eskadros sau
goti prekinius laivus, bei šiaip tvarką 
palaikyti, patsai išplaukė atgal į Ame
riką. Paminėtina, kad šitame kare ir 
JAV marinai padėjo paimti Tripolio 
tvirtovę. Šis jų žygis yra įamžintas Ma
rinų Korpuso himno žodžiuose “.. .from 
the halls of Montezuma, to the shores 
of Tripoli...”

Po šių įvykių, turkai jau daugiau ne- 
bedrįsdavo užpuldinėti ne tik Ameri
kos, bet ir kitų Europos kraštų prekinių 
laivų.

Prieš 1812 m. karą su Anglija, ame
rikiečių prekinis laivynas labai nuken
tėdavo nuo anglų ir prancūzų. Mat tos

Toronto jūrų budžių 
jochto pakelyje i JAV 
krantus. Iš kairės valt. 
O. Skukouskienė, vair. 
K. Šalkauskas ir jachtos 
vados jūrų s. H. Stepoi- 
tis
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Čikagos kap. Kukučio 
laivo skautai irklavimo 
pamokoje

šalys kariavo tarp savęs ir kartu grobs- 
tė Amerikos prekinius laivus, įtarda- 
mos, kad Amerikos prekiniai laivai ve
ža kontrabandą priešingai pusei. Tuo 
metu Amerika buvo bejėgė atsispirti 
tokioms didelėms valstybėms bet, Ame-

Lietuviai jūrų skauto! gaudo ryklius Australijos 
vandenyse. Iš k. V. Jasulaitis ir jūrų ps. A. Gabos 

rikos Kongresas pasiūlė paskelbti karą 
Anglijai. Anglija nelabai nusigando, 
nes tuo metu ji turėjo didžiausią ir ga
lingiausią kariuomenę bei laivyną pa
saulyje. Tuo pačiu gi laiku Amerika te
turėjo vos tik 30 tinkamų kautynių lai
vų. Amerikos laivynas Anglijai nekėlė 
jokio rūpesčio, bet kai Amerikos karo 
laivai “Constitution” ir kiti pradėjo 
“tampyti Anglijos liūtui už uodegos”, 
tai jie nustebo. Mat nebuvo atsitikimo, 
kad teks silpnas laivynas tiek daug ža
los galėtų padaryti Anglijos milžinui —
laivynui. Šioje kovoje anglai stengėsi, e®55”

bet niekaip negalėjo pagauti Amerikos 
karo laivo “Constitution”, kuris dau
giausia jiems ir darė žalos. Pagaliau, 
Amerikos karo laivas “Constitution” 
sudavė anglams lemtingą smūgį, kai pa
skandino anglų karo laivą H.M.S. Guer- 
rie. Šitame mūšyje pasižymėjo ameri
kiečiai savo taiklumu, nes nugalėtasis 
anglų karo laivas “Guerrie” neturėjo 
nei vieno sveiko stiebo ir po kelių va
landų paskendo. Po šio mūšio pasauliui 
paaiškėjo, kad Agnlijos laivynas nėra 
nenugalimas.

Po visų čia išvardintų karų, “Consti
tution” dar ilgai, net iki 1879 metų, tar
navo Amerikos karo laivynui.

Kelius kartus buvo sumanyta šį gar
bingą laivą nugriauti, bet žmonės pa
reikalavo, kad šis istorinis laivas būtų 
neliečiamas. Amerikos Kongresas pa
tenkino žmonių norą ir laivas “Consti
tution”, kuris daug kartų padėjo laimė
ti kautynes, buvo paliktas kaip istorinis 
paminklas. Šis laivas dabar stovi Bos
ton Navy Yard, kaipo atmintis Ameri
kos karo laivyno pradžios.
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PIRMUOS PASTOGĖJE
• Brolijos pirmūnes v.s. Petras Jurgėla kelia 

faktus, rodančius apie pirmos lietuviškos skautų 
ir skaučių draugovės įsisteigimą Voronieže 1917 
m. rugsėjo 9 d. Ten buvusioje tremties lietuvių 
gimnazijoje dviejų skilčių draugovė veikusi 4 mė
nesius. Tuo klausimu Pirmūnas ketina paskelbti 
platesnių straipsnių skautiškoje spaudoje.

• Brolijos Vyriausiasis Skautininkas v.s. Ste
pas Kairys, šešeris metus išbuvęs "Skautu Aido" 
vyriausiuoju redaktorium. Vasario 16-sios proga 
apdovanotas Geležinio Vilko Ordinu.

• ps. I. Šernaitė, 1955 m. vasarą išgelbėjusi 
skęstančią ir statydama pavojun savo gyvybę, ap
dovanota Gyvybės Gelbėjimo Ordinu.

• s. Gerardas Juškėnos, SKS skiltininkas, su
kūręs ir išugdęs pirmąją tokio pobūdžio skautų 
korespondentų skilti, apdovanotas Padėkos Or
dinu.

• ps. Flora Kurgonienė, SVS pavaduotoja ir 
ps. Jonė Bobinienė, draugininke Cicero'jet pakel
tos j skautininkės laipsni; v.si. Irena Macijaus
kienė, draugininke Philadelphijoje ir v.si. Aldona 
Rastenytė, draugininke Detroite, pakeltos i pa- 
skautininkės laipsnį.

• v.s. Kairiui pasitraukus vyr. redaktoriaus 
pareigų, Skautų Aido redakc.ja patvirtinta Šios 
sudėties: v.s. Česlovas Senkevičius — vyr. red., 
s. Ona Gailiūnaitė — Seserijos red. ir j.s. Bruno 
Stundžia — Brolijos red.

• v.s. Broniui Kvikliui pasitraukus iš redak
toriaus pareigų. Mūsų Vyčio redakcija patvirtin
ta tokios sudėties: vyr. red. — ps. Eugenijus Vil
kas, Sės. red. — v.s. Lidija Čepienė ir Brolijos 
red. — v.s. Bronius Kliorė.

• Susitarusi su Evengelikų Bažnytinėmis Vy
resnybėmis Pirmija pakvietė dvasios vadovus 
evangelikų tikėjimo skautų reikalams: vyriausiuo
ju — kun. Ansą Trakį, Seserijos — kun. Povilą 
Dilį ir Brolijos — kun. dr. Martyną Kavolį.

• Šiais metais turėsime Sąjungoje rinkimus. 
Jie bus vykdomi šj kartą korespondenciniu būdu, 
bet vienu metu ir Sąjunginiams, ir Seserijos, ir 
Brolijos organams išrinkti. Taip pat tuo pačiu 
metu atskiruose rajonuose gyveną vadovai rinks 
ir savo Rajonų vadus. Nors laiko dar daug, bet 
vadovai kviečiami jau dabar pradėti galvoti ir 
rinkimų reikalais.

• Pirmija patvirtino Jūrų skautų patyrimo UI 
ir I laipsnio programas. Taip pat jau patvirtinti 
ir jūrų budžių nuostatai.

SESERIJOS VADUOS PASTOGĖJE
• Anglijos lietuvaičių skaučių reprezentaci

niam vienetui, besiruošiančiam ateinančią vasa
rą dalyvauti Pasaulinėje Skaučių Stovykloje Lon
done, Seserijos Vadija iš savo kuklios kasos pa
skyrė 250.00 dolerių.

• Seserijos Vadija prašo visas skautininkės ir 
skautes, atvykusios j šį kraštą užsiregistruoti Va- 
dijoje ar artimiausiom skaučių vienete, taip pat

1957 m. "Skautų Aido"
GARBĖS PRENUMERATORIAI:

1. Dr. JONAS YČAS, Toronto, Ont.
2. Dr. P. MORKIS
3. Dr. A. PACEVIČIUS
4. TĖV. PRANCIŠKONAI "
5. V. ŠENBERGAS, Cleveland, Ohio
6. ZIGMAS JANKUS
7. G. JUŠKĖNAS
8. P. BUDREIKA, Toronto, Ont.
9. Kun. P. AŽUBALIS

10. J. TUMOSA
11. A. PAULAUSKIENĖ
12. K. MOTUŠIS
13. J. P. STRAZDAS
14. J. MARGIS 

visas vadoves, pakeitusias adresus, tuojau pat 
pranešti Vadijai.

Seserijos Vadijos adresas: 1934 So 48 Ct. 
Cicero, III., USA.

• Skaučių Seserijos Vadijos sekretoriatą šiais 
metais sudaro šios vadovės: v.si. Joana Kauko- 
riūtė - Krutulienė ir ps. Regina Smolinskienė.

• Vadovių Lavinimo dalies vedėjos v.s. L. 
Čepienės "Gintaro Ženklo" vadovių mokyklos 
Biuletenis išsiuntinėtas vadeivėms, tuntininkėms

ir vietininkėms. Suinteresuotos škautės tuo rei
kalu platesnių informacijų kreipiasi pas ias.

• Vokietijos Rajono vadeivė ps. Aldona Gas- 
neriene, su savo šeima išemigruojanti i JAV, iš 
vadeivės pareigų atleidžiama nuo š.m. vasario • 
dienos.

• ps. Sofija Laukaitienė gyv. Muenchen 54, 
Onyx PI. 3/1 West Germany, skiriama Vokietijos 
rajono vadeive nuo š.m. vasario 1 d.

• Los Angeles Skaučių vietininkė ps. Dan
guolė Pulkaunipkaitė jos pačios prašymu iš parei
gų atleisto nuo vasario 16 d. Los Angeles Skau
čių Vietininke paskirta v.si. t.n. Sigutė Dabke- 
vičiūte gyv. 633 N. Benton Way, Los Angeles, 
Calif.

• Dainavos, Baltimorėj, skaučių tuntininkė s. 
Valerija Laskauskiene, jai pačiai prašant nuo va
sario 1 d. atleista; jos vieton paskirta ps. D. 
Dulyte, 809 Scott St. Baltimore 30, Md.

BUS
• Yra išsiuntinėto BUS Instrukcija N r. 5, kuri 

paskirta Jubiliejinių Skautybes Metų atžymėjimui.
<* Vietovių vadovams yra išsiuntinėta Tarp

tautinio Skautų Ženklo nauja programa su spe
cialia instrukcija ženklo įsigijimo klausimu. Jei 
kam reikėtų minėtos programos - instrukcijų, pra- 
ooma kreiptis j BUS vedėją.

• Gautas pranešimas iš TSB, kad i 16-tąjq 
Tarptautinę Konferencija kviečia 6 ESAT stebėto
jų teisėmis atstovus. LSB numato pasiųsti save
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delegatę. Taipgi tikimo, kad bus suteiktas leidi
mas dalyvauti ir džiamborėje.

• Praėjusių Šv. Kalėdų ir Jubiliejinių Skauty- 
bės Metų proga Lietuvos Skautų Brolija ir jos 
narius sveikino: Lady Baden-Powell, Kunigaikštis 
Emanuelis, Luxemburg©, Prancūzijos, Vokietijos 
BDP, Italijos, Danijos, Kubos, Anglijos Vengrų, 
Estų, Latvių, Lenkų, Skautų Sąjungos.

• LSB Vadijos pritarimu, LSB I JAV Rajonas 
prie uniformų įsivedė specialius Skautybės Jubi
liejaus atžymėjimui ženklelius.

• Džiamborės Fondo Sekretorius pradėjo siun
tinėti aukotojams specialius padėkos pažymėji
mus. Vienetai prašome nedersiamoi atsiskaityti 
su DF, o taipgi prisiųsti aukotojų sąrašus.

• Vasario mėn. Bostone pas BUS vedėją ps. 
Alg. Banevičių lankėsi ps. R. Mieželis, ps. A. 
Banionis ir si. L. Sabaliūnas, kur tarėsi tarptauti
niais skautų ir BUS reikalais.

KANADOS RAJONAS
TORONTO, ONT.

Žiemos stovyklą gražioje "Akmenėje", kad ir 
trumpą, bet labai smagią ir įdomią, Toronto oka- 
demikams-ėms ir vyresnio amžiaus skautoms-ėms 
suorganizavo s.v. v.sl. G. Sernas. Suorganizavo 
ir ją su pasisekimu pravedė. 18 tos stovyklos da
lyvių per dvi dienas /sausio 25-26/ grožėjosi 
žaviomis "Akmenės" apylinkėmis, prisislidinėjo 
pašliūžomis, prisilakstę su rogutėmis... Pirmosios 
dienos vakarą atskiras sueigas turėjo akademikai 
ir vyčiai. O visų sueiga-laužas, kur prisiminta 
didžioji Šių metų sukaktis, visus sujungė bendrai 
rimčiai, bendrai dainai ir juokui. Po sueigos sk. 
vyčių Perkūno būrelis stovyklautojams pademons
travo du filmus, nes nepatingėta ir kino aparatą 
nusitempti 100 mylių už Toronto.

Stovyklautojai taria skautišką ačiū p. dail. Te
lesforui Valiui ir p. V. Meilui už leidimą pasi
naudoti jų puikiuoju "Akmenis" ū*jiu.

• Sausio 25 d. s.v. kand. pulk. J. Sarousko
būrelis ir keletas skaučių buvo nuvykę pas estų 
skautus j jų skautų vyčių ir vyr. skaučių vakarą - 
arbatėlę. Estų skautai mus labai gražiai priėmė 
ir pavaišino, be to buvo parodyta keletas įdomių 
filmų. Po to sekė šokiai ir žaidimai, kur estų 
skautai mus mokė šokti jų tautinius šokius, mes 
šokom ir šilom, o jie smagiai juokėsi. Baigiant 
jų vadovas padėkojo už atsilankymą ir kvietė 
dažniau juos aplankyti jų nuolatinėj stovykla
vietėje. Mūsų vardu dėkojo šeimininkams s.v. 
kand. psl. A. Dvarionas. J- K.

JAV RAJONAS
CHICAGO, ILL.

• /sks/ Gruodžio 29 d. mūsų skautai Chica- 
goje, vadovaujami sk. vyčio R. Povilaičio, svečia
vosi pas ukrainiečius skautus. Susipažinimo va
kare dainuotos lietuviškos ir ukrainietiškos dai
nos, pakaitomis pasimokyta abiejų tautų šokių. 
Pravesti keli geri pasirodymai ir žaidimai. Vėliau 
buvo kuklios vaišės ir apžiūrėta ukrainiečių rank
darbių parodo. Mūsiškiai gražiai save atstovavę, 
grįžo patenkinti iš to vakaro. Reiktų, kad ir lie
tuvių skautai pasikviestų viešnagėn kitų tautų 
skautus.

• /sks/ Akad. Skautų Ramovės Chicagos 
skyriaus sueigoje perrinkta valdyba: K. Palčiaus- 
kos, dr. M. Budrienė ir D. Variakojytė. Neseniai 

iš Australijos atvykęs fil. V. Stasiškis skaitė įdo
mų pašnekesį apie Australiją, jos santvarką, 
gamtą, lietuvius skautus ir kt. Parodė knygą apie 
Australijos augmeniją bei to krašto pinigus.

CLEVELAND, OHIO
• /sks/ Sausio 13 d. pas Drasučius buvo 

bendra ASS Clevelando skyriaus sueiga. Jai pir
mininkavo Jolanta Drasutytė, o sekretoriavo Alg. 
Muliolis. Apsvarstyti įvairūs ASS veiklos reikalai. 
Jų tarpe — numatytas surengti Motinos Dienos 
minėjimas ir vėliau vakaras "Mūsų Vyčiui" pa
remti. Jūratė Laikūnaitė skaitė pašnekesį apie 
skautiškąją spaudą. Savo buv. vadovėms Birutei 
Juodikienei ir Julei Šenbergaitei akad. skautės 
padėkos ženklan įteikė gėlių. Judviejų vadova
vimo metu 8 kandidatės tapo pakeltos tikrosio
mis narėmis. Pabaigai parodyti keli spalvoti fil
mai iš ASS ir studentiško gyvenimo.

• /sks/ Sausio 27 d. buvo Clevelando Pilėnų 
tunto vadijos posėdis. Jame apžvelgta tunto vie
netų veikla ir aptarti artimiausi tunto ir vienetų 
darbai. Artinasi reprezentacinis vasario mėnuo — 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktis, skautų sa
vaitė, skautybės įkūrėjo Lordo R. Baden-Powellio 
100-sis gimtadienis, Kazimierinės ir kt. Visur 
mūsų skautams teks dalyvauti ar pasirodyti.

Tuntininkas s. V. Kamantas pranešė, kad Cle
velando skautų taryba ir vėl atžymėjo DLK Vy
tauto skautų dr-vę — suteikdamas jai garbės 
vieneto vardą. Vytautėnai tą atžymėjimą gauna 
jau antrus metus iš eilės — 1955 ir 1956 m. 
Vietinių skautų tarpe reta tokių vienetų esama. 
Čia jų akyse daug pakėlė mūsų vytautėnų garbę 
skaitlingas stovyklavimas ir kt. jų dr-vės veiklos 
darbai. Už tai tenka padėka vytautėnų nenuilstd- 
mam draugininkui v.s. Vincui Kizlaičiui, kuris 
skautams skiria visą savo laiką ir pajėgas.

• Vytauto dr-vėje vyksta varžybos tarp skau
tų ir skilčių. Pravestos baigiamosios mazgų riši
mo varžybos tarp skilčių. Laimėtojais tapo Brie
džių skilties skautai, stipriai supliekę didžiuosius 
Sakalų skilties skautus. Skautai gražią pažangą 
padarė ir savo gimtojo krašto pažinime.

• Sausio 10 d. įvyko BSA penkto distrikto
metiniai pietūs, kuriuose dalyvavo Clevelando 
skautų vadas ir per 150 V-įo distrikto draugi
ninkų ir kitų vadovų. Pietų metu meninę progra
ma atlikti buvo pakviesta Vytauto skautų drau
govė. čia skautas V. Benokraitis akordeonu pa
grojo lietuvių liaudies dainą "Močiutė mane bd-1 
rė" ir amerikiečių "EI Bonderillos", o skautas G. 
Neimanas ir Živilės draugovės skautės Moziliaus- 
kaitė, Zogarskaitė, Bružaitė ir Gelažytė pašoko 
tautinį Šokį — Lenciūgėlį. Pasibaigus pietums, 
distrikto pirmininkas teisėjas Hoover visus šokė
jus pristatė susirinkusiems skautų vadovams, ir 
pažymėjo, kad būtų lobai laimingas, jei pats ga
lėtų turėti tokią puikią šokėjų grupę. Gi distrikto 
vadų lavinimo vedėjas Ch. Bradshaw, prisistaty- 
domas skautų vadovus, baigusius Gillvell kursus, 
visus nustebino pažymėdamas, kad lietuvių skau
tų draugovės draugininkas V. Kizlaitis Gillvell 
kursus yra baigęs, dar būdomas Lietuvoje 1938 
m., ir tik po to pristatė amerikiečius skautinin
kus, dabar baigusius. Pietuose dalyvavo ir 8 mū
sų skautų vadovai. V. K.

• /sks/ Vas. 3 d. Dirvos name buvo Cleve
lando Pilėnų tunto skautų tėvų metinis susirin
kimas. Pranešimus skaitė — pirm. Dr. M. Vai-
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DŽIAMBORĖS FONDAS

šiandien galim mūsų mieliems DF aukotojams 
ir talkininkams pranešti džiuginančią žinią, kad 
pagaliau surinkta jau virš dviejų tūkstančių do
lerių. Tai yra daugiau negu pusė 1957 metų di
diesiems LSB reprezentacinių vienetų žygiams 
reikalingo pinigų kiekio. Suprantama, kad vi
siems —- DF rėmėjams, aukotojams bei talkinin
kams — dar reikia daug, daug pastangų padėti, 
kol pagaliau surinksime taip būtinai reikalingus 
$3.500. Bet Šiandien jau turime daugiau vilties, 
kad tai mums pavyks. Daugiau vienetų atsiliepė 
Į DF paramos prašymus, vėl kiek padidėjo mūsų 
bičiulių skaičius.

Bet jau nebeliko nė pusės metų iki Džiamborės, 
Rovermooto, Indabos ir Tarptautinės Konferenci
jos pradžios. Tai turėtų visus brolius skautus ir 
vadovus labai rimtai paskatinti, neatidėliojant 
išnaudoti visas galimybes, telkiant lėsas mūsų 
visų Džiamborės Fondui. Mes vėl kreipiamės DF 
vardu į visus brolius skautus, vadovus, skauti
ninkus bei skautų tėvelius ir bičiulius prašydami: 
ateikite j pagalbą Lietuviškajam Džiamborės 
Fondui! Kiekviena auka, kiekviena talka yra la
bai reikalinga! Užbaikime sėkmingai didįjį LSB - 
DF vajų. Neatidėliokime rytdienai to, ką galime 
ir turime įou šiandien atlikti! Laimėkime lenk
tynes su laiku.

Vėl labai nuoširdžiai, broliškai prašome visus 
brolius vadovus, skautininkus ir skautų bičiulius 
ruošti įvairius parengimus ir jų pelną skirti DF. 
Brolių skautų vyčių ir jūrų skautų talka čia turė
tų būti neabejotina ir be abejo labai, labai reikš
minga. Visiems mums jau turėtų būti aišku, kad 
mes esame daug kartų pajėgesni, negu kad da
bartiniai DF vajaus daviniai rodo. Visiems yra 
aišku, kad DF vajaus padėtis labai rimta ir kad 
mes patys, mes visi esame už jo pasisekimą ar 
nepasisekimą atsakingi. Nelaukime, kad kas nors 
tai už mus atliktų. Tai mūsų pareiga ir mes tu
rime ją atlikti.

Nuo 1957 m. sausio mėn. 8 d. iki vasario mėn.
8 d. į DF įždq įplaukė sekančios aukos:
62. "Laisvosios Tėvynės" stovyklos iždo

LSB priklausanti likučio dalis per
ps. A. Banionį .....................................  $130.00

63. Detroito Baltijos Tunto auka per s.v.
v.sl. Č .Anužj ........................................ 20.00

64. Laiške iš sesės X, Čikaga, III. .....  1-00
65. Pagal aukų lapą No. 14 per jūr.s.

H. Stepaitį, Toronto, Ont. .............. 6.50
66. Toronto, Ont. sk. akademikai-ės ir

sk. vyčiai, dalyvavę "Akmenės" žie
mos iškyloje, per s.v. v.sl. L. Bazi- 
liauską ..................................................... 5.00

tėnos apie sk. tėvų k-to veiklą, p. Pašokomienė 
davė piniginę ataskaitą ir tuntininkas s. V. Ka
mantus kalbėjo apie Pilėnų tunto veiklą. Skautų 
tėvų k-tan naujai kadencijai tapo išrinkti — Ed. 
Steponavičius, p. Žygienė ir A. Rukšėnas. Dis
kusijų metu iškelta gražių minčių skoutiŠkajai 
veiklai remti ir plėsti. Pilėniečiams malonu kons
tatuoti, kad jie jaučia savo tėvų ir mamyčių pa
stangas stiprinti jų darbus.

• /sks/ Cleveland© skautų taryba vos. 5 d. 
vakare iškilmėmis Cleveland© Public Auditorium 
pradėjo skautų savaitę. Iškilmėse vyriausias kal
bėtojas buvo Dr. Arthur A. Schuck, Amerikos

67. Hartfordo Vietininkija pagal aukų 
lapą No.83 per viet. adjutantą J.
Kubilių .................................................... 9.50

68. Cleveland© Pilėnų Tuntas pagal au
kų lapus No. 61-63-65-66-67-69 
/rinko ps. V. Bacevičius, v.s. V. 
Kizlaitis, s. V. Kamantas, ps. V. 
Muliolis, v.s. Pr, Karalius/ per s.
V. Kamantų .......................................... $ 25.00

Viso: $197.00
Iki š.m. sausio 8 d. buvo surinkta $1.816.67

Viso iki š.m. vasario 8 d. surinkta $2.013.67 
Visiems DF-ui aukojusiems bei aukas rinku

siems labai, labai nuoširdžiai dėkojame. Tik Jūsų 
aukų, Jūsų talkos dėka Džiamborės Fondas auga. 
Kaip puiku, kad Jūs radote noro ir laiko padėti 
Lietuviškajam Džiamborės Fondui; leiskite Jums 
dar kartę tikrai broliškai padėkoti.

"Skautų Aido" No. 2 buvo atspausdinta, kad 
iki 1956 m. gruodžio mėn. 8 d. buvo surinkta 
$1.816.67. Kaip kad mieli "Skautų Aido" skai
tytojai patys pastebėjo, $1.816.67 buvo surinkti 
iki 1957 m. sausio 8 d., o iki 1956 m. gruodžio 
mėn. 8 d. buvo surinkto $1.375.72.

Neturėdami daugiau davinių skelbėme tame 
pačiame "Sk. Aido" numeryje, kad gavome p. 
John P. Tuinilos, Boston, Mass, banko čekį — 
$100.00 per p. Karosienę. Gavus daugiau davi
nių, galime pranešti, kad minėti $100.00 buvo 
sutelkti Bostono, Mass, DF remti Komiteto, kurio 
pirmininkas yra p. John P. Tuinila, o iždininkė 
p. F. Karosiene. Mūsų mieliems rėmėjoms - bi
čiuliams Bostone labai širdingai dėkojame!

Visiems broliams ir sesėms, visiems skautų bi
čiuliams, norintiems DF-ui padėti, vėl pranešame, 
kad aukoti prašome per vietinius skautų viene
tus ar, kur tokie jau yra, DF remti Komitetus. 
Taip pat galimo aukas siųsti betarpiai DF Iž
dininkui: Mr. Alfonsas Pocius, 43 Paddington 
Ave., London, Ont., Canada.

Žemiau skelbiame DF Įgaliotinius:
Anglijos Rajone — ps. J. Bružinskas
Vokietijos Rajone — ps. T. Gailius 
Detroite, Mich. — ps. A. Banionis 
Toronte, Ont. — ps. VI. Rušas 
Čikagoje, III. — psl. K. Dirkis.
Baigdamas šį pranešimą, DF dėkingumo kupi

na širdimi prašo visų, visų brolių skautų ir skautų 
biČiulių-rėmėjų jam ir toliau padėti. Tik Jūsų pd- 
ramo, Jūsų talka įgalins Džiamborės Fondą pa
siekti savo užsibrėžto tikslo — visų mūsų labui!

ps. O.GeŠventas, DF Sekretorius

Skautų tautinės tarybos vyr. skautų ekzekutyvos. 
Skautų savaitė truko iki vas. 12 d. Jos progra
moje dalyvavo ir Clevelondo Pilėnų tunto viene
tai su parodėlėmis ir kt.

BOSTON, MASS.
• Sausio mėn. 12 d. įvyko Bostono Studentų 

skautų-čių sueiga, kurioje gražus jaunimo būrys 
išklausė keletą klasikinių muzikos rinkinių. Tai 
buvo muzikos popietė, kuria visi gėrėjosi.

Sueigos metu buvo peržvelgti pasaulyje išeiną 
lietuviški kultūriniai žurnalai. Pravestas apklau
sinėjimas Bostono Akademikų skautų tarpe poro-
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dė, jog pastarieji daugiausia prenumeruoja "Mū
šy Vytj", "Santarvę" ir "Skautų Aidą".

Susirinkimą pravedė B .Banaitytė ir A. Bane
vičius. Ir dar kartą, paskutinio mėnesio laiko
tarpyje, bostoniškiai su gražia nuotaika ir skau
tišku šypsniu praleido pasisekusį susirinkimą.

ASS Skyrius

• v.si. B. Banaitytė, Bostono Baltijos Vietinin- 
kijos DLK Birutės draugovės draugininke, pasi
traukė iš eitų draugininkės pareigų. Jos vietą 
užėmė v.si. I. Nenortienė. Ta proga buvo sureng
ta draugovės sueiga, ir sesės, atsisveikindamos 
su savo draugininke, apdovanojo ją gėlėmis ir 
naująją draugininkę taip pat gražiai sutiko. E.M.

OMAHA, NEBR.
• Gruodžio 27 d. Omohos sesės suruošė po- 

kalėdinį pasilinksminimą, kuriame dalyvavo tik 
sesės ir jų svečiai broliai. Skautės ir skautai gau
siai susirinkę dainavo, užkandžiavo ir šoko. Jaun. 
skautėms ir vilkiukams buvo išdalytos dar pas 
Kalėdų Senelį pasilikusios dovanos. Sueiga pra
ėjo linksmoje skautiškoje nuotaikoje.

• Vaidilutės draugovės draugininkei E. Nau- 
jokaitytei Omahos Vietininkijos skautės linki daug 
laimes naujai sukurtam šeiminiame gyvenime.

• ps. R. Parulytei išvažiavus iš Omahos, vie
tininkės pareigas perėmė v.sk G. Kovaitė. F. P.

DETROIT, MICH.
• Prieš kiek laiko atsikūręs jūros skautų ŠA

RŪNO laivas ir neparodęs didesnės veiklos, Šiais 
metais tikisi veiklą daugiau išplėsti. Laivui va
dovauja patyręs vyr.valt. J. Baublys ir adjutantas 
valt. A. Atkočaitis. Greitu laiku numatoma kan
didatai paruošti pat. laipsniams. Stengiamasi ligi 
vasaros įsigyti nuosavos pastatas.

• Didelį aktyvumą rodo oro skautai, vadovau
jami s.v. vyr. si. D. Dulaičio, kuris kortu yra ir 
Baltijos tunto tuntininkas. Nemažo padare mode
lių, su kuriais dalyvavo vietos varžybose. J. K.

• Gabijos tunto skautės Kalėdų švenčių pro
ga suruošė prie bažnyčios rinkliavą ir surinktas 
aukas 67 dol. pasiskirstė sekančiai: 40 dol. pa
siuntė j Vokietiją keturiems mišriems skoučių-tų 
vienetams po 10 dol. kiekvienam, už 22 dol. 
užsakė 22 Care pakietėlius Vokietijos Vasario 
16 gimnazijos ir pradžių mokyklų mokiniams ir 
5 dol. pasiuntė prof. M. Biržiškai, Los Angeles, 
Colif.

• Baltijos V-jos adjutantas sk. v. Č. Anužis
per Seserijos Socialinį skyrių paaukojo 10 dol., 
užsakydamas Vokietijos skoutams-ems penkias 
"Mūsų Vyties" prenumeratas. K.

NEW-YORK, N.Y.
• /sks/ "Kario" red. Z. Raulinaitis New 

Yorko skautams paaukojo sezoninį bilietą, su ku
riuo nemokamai įleidžiama į visas lietuvių futbo
lininkų žaidžiamas rungtynes, New Formers Oval 
aikštėje. Bilietas konkurso būdu bus įteiktas pa
žangiausiam skautui.

• New Yorko tėvų k-tos š.m. gegužės 4 d. 
Apreiškimo pcrap. salėje, Brooklyne, rengia viešą 
jaunimo vakarą su programa, loterija ir Šokiais. 
Kitos organizacijos prašomos tą šeštadienį ne
ruošti parengimų.

• Kazys Remėza paskirtas naujuoju New Yor
ko Tauro tunto jūrų skautų Audros laivo vadu.

TARPTAUTINIAM SKAUTŲ ŽENKLUI ĮSIGYTI 
PROGRAMA

1. Skautybės Sąjūdis:
a/ Skautybės ir jos šakų istorija. Skautybės 

įkūrėjas R. Baden-Powell.
b/ Tarptautinės skautybės tikslas ir prie

monės tam tikslui siekti.
2. Tarptautinė Skautybės Organizacija:

a/ Tarptautinės Vadų Konferencijos, Tarp
tautinė Skautų Taryba, Tarptautinis Skautų Biu
ras. Pasaulio Skautų Šefas.

b/ Pasaulinė skaučių organizacija: Tarp
tautinė Vadovių Konferencija, Pasaulinė Skaučių 
Taryba, Pasaulinis Skaučių Biuras.

c/ Lietuvos skautai ir skautės tarptautinėje 
skautų organizacijoje.

d/ Tremtiniai skautai, Egzilų Skautų Aso
ciacijų Taryba, etc.

3. Tarptautinis Skautų Bendradarbiavimas:
a/ Tarptautinės skautų stovyklos-jamboree, 

skautų vyčių sąskrydžiai, skautininkų indabos.
b/ Tautinės stovyklos. Lietuvos skautų tau

tinės stovyklos.
c/ Lietuviai skautai tarptautinėse ir tauti

nėse stovyklose.
4. Skautų Organizacijos:

a/ Lietuvos skautybės sąjūdžio istorija.
b/ Skautybės sąjūdis Estijoje ir Latvijoje.
c/ Skautybės Sąjūdžiai D. Britanijoje ir gy

venamame krašte.
5. Gilwellio Kursai:

o/ Gilwellio kursai ir jų tikslas.
b/ Gilwellio kursų skyriai - šakos. Gilwellio 

kursų centras bei instruktoriai. Gilvelistų atžy- 
mėiimoi.

6. Kiti dalykai:
a/ Mokėti susikalbėti viena svetima kalba.
b/ Mokėti nupiešti ir paaiškinti tarpt, ir 

bent 5 kitų kraštų sk. ženklelį.
c/ Bent 6 mėn. susirašinėti su kito krašto 

re lietuviu skautu arba sėkmingai atlikti vieneto 
vadovo paskirtą tarpt, pobūdžio«darbą.

d/ Sėkmingai atlikti konkretų “Lietuvos ar 
skautybės inform, darbą.

e/ Bent vienerius metus prenumeruoja ir 
skaito kito krašto skautų leidžiama laikraštį. Pa
geidaujama TSB — World Scouting.

Pirmiau laivui vadovavęs P. Avižienis dėl studijų 
So. Carolinoje pasitraukė iš pareigų.

• Mūsų skautų iniciatyva šį pavasarį New 
Yorke bus surengtas didelis pavergtųjų tautų 
skautų vakaras. Svečiais bus pakviesti amerikiečių 
spaudos atstovai, N.Y. meras F. Wagneris ir kt. 
aukšti pareigūnai.

• New Yorko vilkiukų draugovės sueigos bū
na kas šeštadienj 1 v. p.p. Apreiškimo parap. 
salėje, po lituanistinių pamokų. Tėvai, norį savo 
8-12 m. berniukus įrašyti šion draugovėn, pra
šomi kreiptis draugininko adresu: A. Bobelis, 215 
Moffat St., Brooklyn 7, N.Y. tel. GL. 3-6719.

"Skautų Aidui" paremti aukojo
1. M. Kosponienė, Chicago, III. $2.00
2. O Zailskienė, Cicero, III. $2.00
3. Br. Ūsas, Chicago, III. $2.00 
Nuoširdus ačiūl
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