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Seses ir brolius jūrų skautes-tus, vairuojant į 41-sius savo jūris'kai - skautiškos veiklos metus sveikina - "Skautų Aidas"

DĖMESIO! RAŠINIO KONKURSAS JAUNIMUI!

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos St.Catharines skyrius, vesdamas rezistencinę veiklą už rytines bei pietines Lietuvos sienas su sostine VILNIUMI ir jo sritimis ir norėdamas šią mintį lietuvių tarpe palaikyti gyvesnę, skelbia MOKYKLINIO AMŽIAUS JAUNIMO RAŠINIŲ KONKURSĄ Vilniui geriau pažinti ir jo reikšmę išpopuliarinti.
Konkurso sąlygos :1. Tema laisva, bet būtina apie Vilnių bei jo kraštą. (Vilniaus kraštu laikome visą buvusią lenkų okupuotą Lietuvos dalį).2. Rašinys neilgesnis kaip du mašinėle rašyti puslapiai ir tik lietuvių kalba.3. Pasirašytas slapyvardžiu, o atskirame voke įrašoma tikra autoriaus pavardė, adresas, amžius, lankoma mokykla ir jos skyrius bei klasė.4. Rašinį prisiųsti iki 1962 m. balandžio mėn. 15 dienos šiuo adresu: LITHUANIAN ASSOCIATION of Vilnius Region, St. Catharines Branch, 11 Erie Street, St. Catharines, Ontario, Canada.5. Už geriausius tris rašinius skiriamos piniginės premijos: pirmoji premija $25.00, antroji $15.00 ir trečioji $10.00. Premijos bus įteiktos 1962 m. birželio 23 d. Niagaros pusiasalyje vilniečių rengiamose Joninėse.6. įvertinimo (jury) komisija sudaryta šio sąstato:a) Iš Toronto pedagogė ir dabartinė "Moteris” redaktorė I. MATUSEVIČIŪTE,b) Hamiltono šeštadieninės mokyklos vedėjas J. MIKŠYS,c) St. Catharines šeštadieninės mokyklos vedėja M. GVERZDIENĖ,. d) Iš St. Williams buvusi Vilniaus krašto mokytoja E. JAKUBILIENĖ,e) Vilniečių atstovas VKLS-gos Krašto Valdybos pirm. K. BARONAS.Kreipiamės į visus patriotus lietuvius, ypač į tėvus ir mokytojus, paraginti minėtą jaunimą šiuos rašinėlius parašyti ir atsiųsti.Mums žinomoms mokykloms šį kreipimąsi siunčiame laiškais, kitas mokyklas ir tėvus prašome naudotis šiuo skelbimu laikraščiuose.Už atkreiptą dėmesį iš anksto dėkojame. VKLS-gos St. Catharines SkyriausVALDYBA
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Jurų skautai Nuotr. V.KizIaičio

Lietuvos Jūrų Skautija Švenčia 
40-ties Metų Veiklos Sukaktį

j. s. Ed. VENGIANSKAS

Kaip kiekvieno mūsų, taip ir atskirų organizacijų 
gyvenimas nestovi vietoje. Vienos jų, vos pradėju
sios savo veiklą, suhyksta, kitos gi radusios savo veik
lai idėjini pagrindą ir puikią dirvą, bujoja, bręsta 
bei pasiekia dešimtimis metų skaičiuojamas gražias 
sukaktis. Viena, tų jaunimo auklėjimo organizacijų, 
veikianti Lietuvių Skautų Sąjungos apimtyje, yra 
Lietuvos jūrų skautija, šiais metais švenčianti savo 
veiklos 40-ties metų garbingą sukakti.

Lietuvos Jūrų Skautija, dr. Juliaus Jurgėlos pastan
gomis sukurta, savo pirmuosius žingsnius pradėjo 
žengti 1922 m. kovo 12 d. Nepriklausomoje Lietu
voje, prie Baltijos Jūros krantų. Greta žemyno skau
tų galingai augančio ir bręstančio Lietuvių Skautų 
Sąjungos ąžuolo, gaivalingai pradėjo stiebtis ir bu
joti jūrų skautijos ąžuolėlis, savo gajomis šakomis 
tvirtai apjungdamas lietuvišką jūriniai skautinį jau
nimą beveik visuose didesniuose Lietuvos miestuose. 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Zarasai, Uk
mergė ir kitos vietovės tapo pagrindiniais jūrų skau
tijos uostais, kuriuose gyvai reiškėsi, augo ir žydėjo 
jūriniai skautinė veikla. Nepriklausomos Lietuvos 
gyvavimo metais, broliai ii' sesės jūrų skautai-tės, jū
riniai skautinių idėjų vedami, drąsiai ir linksmai rai
žė Lietuvos upių ir ežerų mėlynuosius vandenis, in
tensyviai dalyvavo jūrinės minties skleidime ir pa
laikyme lietuviško jaunimo bei visuomenės tarpe, ir 
savo pagrindiniais užsiėmimais ruošė Lietuvai busi
muosius jūrininkus. Iš Kauno ir Klaipėdos jūrų skau
tų eilių, per kelioliką metų, išauga visa eilė jaunojo 
Lietuvos karo ir prekybos laivyno jūreivių, jūrų ka
rininkų, laivų kapitonų, k. a. Labanauskas, Kuizinas, 
Marcinkus, Limbą, Domeika, Serafinas ir kt., kurie 
buvo ir yra Lietuvos jūrų skautijos pasididžiavimu.

Kalbant apie atskirų jūrų skautų vienetų veiklą, 
išskirtinai reikia paminėti Klaipėdos jūrų skautus. 
Klaipėdiečiai jūrų skautai, nepasitenkino vien vidaus 
vandenimis, bet kaip tikri pajūrio sūnūs, veržėsi j jū
rą ir savo jėgomis bei plaukiojamaisiais pastatais at
lieka keliolika tolimojos plaukimo reprezentacinių 
kelionių Baltijos jūros keliais. Jie aplankė Švediją — 

Gotlando salas ir kaimyninių Pabaltijo valstybių di
džiuosius uostus. Reprezentaciniai Lietuvos jūrų 
skautijos vimpilai drąsiai ir išdidžiai plevėsavo greta 
mūsų karo ir prekybos laivyno vėliavų, viešai skelb
dami Lietuvos pasiryžimą ateityje tapti jūrine vals
tybe.

Kaip daugelis nauju bekylančiu ideologinių ju
dėjimų, taip ir jūrinei skautinės idėjos kelias nebuvo 
rožėmis klotas. Jis buvo kietas, audringas ir bango
tas. Dar daugiau, jis pareikalavo ir mūsų brolių gy
vybės aukos. 1933 m. liepos 15 d., Klaipėdos uosto 
vartuose, negailestingas jūrų dievaitis Neptūnas, pa
sišaukia pas save tris Lietuvos jūrų skautijos narius. 
Ta dieną, Baltijos jūros bangos priglaudžia amžinos 
atminties jūrų skautus Šidlauską, Amulevičių ir Ja- 
siukaitį. Vėliau gi, 1936-siais metais, jūrų skautai 
Garmus ir Nemcinavičius staigios, netikėtos ir au
dringos Baltijos jūros bangos tampa nuplauti nuo 
molo. Šios Lietuvos Jūrų Skautijos tragedijos, tuo 
metu, plačiai nuskambėjo Lietuvoje, kaimyniniuose 
kraštuose ir gedulo šydas apgaubė Skautų Sąjungą 
ir visus jūrų skautijos narius. Kai kam tuo metu at
rodė, kad tragiškas šių jūrų skautų žuvimas pastos 
kelią tolimesnei jūrų skautijos veiklai ir ją galutinai 
suparalyžuos. Tačiau buvo suklysta. Brolių jūrų skau
tų gyvybės auka, padėta ant Lietuvos Jūrų Skautijos 
veiklos aukuro, dvasiniai dar labiau sustiprino jūrų 
skautijos eiles ir amžinos pagarbos ženklan įpareigo
jo, kiekvieną jūrų skautą ir vadovą, tęsti žuvusių bro
lių gražiai pradėtą darbą Lietuvoje, ir eventualiu 
atveju, už krašto ribų.

Antrojo pasaulinio karo audros išdavoje, kaip ir 
visa Nepriklausomos Lietuvos valstybinė egzisten
cija, taip ir jūrų skautijos nariai ir vadovai, su skaus
mu širdyje, buvo priversti palikti žydriuosius Lie
tuvos vandenis, auksinę Baltijos jūros pakrantę ir iš
keliauti nežinion, tremtin, išeivijon. Lietuvos jūrų 
skautas, toli nuo tėvynės krantų, atsidūrė svetimoje 
aplinkoje, neįprastose gyvenimo sąlygose. Šiandien 
su pasididžiavimu galim pasakyti, kad ir tose sun
kiose valandose jūrų skautijos nariai nepalūžo. Kaip
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ir kiti Lietuvių Skautų Sąjungos padaliniai tremtyje, 
jūrų skautų vienetai, senųjų jūrų skautų vadovų ir 
veteranų pastangomis, vėl atsikuria, prisitaiko prie 
vietos sąlygų ir, Įgavę dar platesnes ir naujas savo 
veiklos bei organizacines formas, sėkmingai reiškiasi 
iki šios dienos. Ir jei Lietuvoje jūrų skautija savo 
veikloje rėmėsi daugiau praktiniu jūriniu skautavi- 
mu ir grindė ją atskiros skautų specialybės formoje, 
tai pastarųjų 15-kos metų laikotarpyje, išeivijoje, sa
vo vienetų ir narių skaičiumi kas diena auganti, stip
rėjanti ir apjungianti jūrų jaunius, jūrų skautus, bū
džius, jūrų skautus akademikus ir jūrų skautininkus, 
Lietuvos jūrų skautija yra tapusi tvirtu moraliniu 
avangardu ideologinėje ir lietuvių tautos kovoje už 
Nepriklausomos Lietuvos ir Lietuvos kaip jūrinės 
valstybės atstatymą. Šios kovos reprezentantai jūrų 
skautai ir jų vienetai savo veikloje šiandien randami 
tolimoje Australijoje, Vokietijoje, Kanadoje ir pla
čiai reiškiasi J. A. Valstybėse: Chcagoje, Detroite, 
Clevelande, Bostone, Los-Angeles, Hartforde, So 
Chicagoje ir kt. Ypatingai pažymėtina Chicagos jūrų 
skautijos veikla, besireiškianti per jūrų skautų Balti
jos Jūros tuntą, jūrų skaučių Juodkrantės tuntą ir jū
rų skautų akademinę korporaciją Gintaras. Šių jūrų 
skautų padalinių reprezentacine veikla, darniomis 
gretomis ir drausmingomis eilėmis ne kartą teko lie
tuviškąja! visuomenei ir vietos gyventojams pasigro
žėti.

Lietuvos Jūrų Skautijos 40-ties metų veiklos su
kaktuviniu metu pradedant, lietuviškąjai visuome
nei ir jūrų skautų šakos rėmėjams, tebūna leista man 
pristatyti jūrų skautijos vadovus, kurių dėka Lietu
vos jurų skautija išeivijoje išlaikė savitą veidą, kurie 
perdavė jaunesniesiems broliams ii- vadovams metų 
metais išugdytas jūriniai skautines tradicijas ir ku
rie šiandien, lietuviškąjį jūriniai skautinį jaunimą 
veda į garbingą ir daug jūrų skautijai žadanti penk
tojo dešimtmečio kelią.

Lietuvių Skautų Brolijos Jūrų Skautų Skyriaus, be
sirūpinančio jūrų skautų šakos reikalais, šiais jubi

liejiniais metais vadovybę sudaro: Chicagoje — jūr. 
s. E. Vengianskas, jūr. v. s. A. Aglinskas, jūr. v. s. Tėv. 
J. Raibužis, jūr. v. s. dr. K. Aglinskas, jūr. ps. L. Slė
nys, jūr. ps. R. Mieželis, jūr. s. A. Levanas ir jūr. ps. 
A. Butkevičius. Kanadoje — jūr. v. s. B. Stundžia, jūr. 
v. s. V. Šarūnas ir jūr. s. H. Stepaitis. Australijoje — 
jūr. ps. V. Vaitkus. Vokietijoje — s. T. Gailius. JAV- 
se Jūrų Skautų Skyriaus Bendradarbiai: Clevelande 
— jūr. v. s. V. Petukauskas, Los-Angeles — jūr. ps. S 
Makarevičius, Hartforde — jūr. s. I. Petniūnas ir dau
gelis kitų atskirų jūrų skautų vienetų vadovai.

Lietuvių Skaučių Seserijoje, jūrų skaučių judėji 
mui vadovauja atskiras jūrų skaučių skyrius. Sky
riaus vadovybę sudaro sesės jūrų skaučių vadovės, 
jūr. ps. D. Lukošiūnaitė, s. J. Janulevičienė, v. J. Liš- 
kevičiūtė, v. D. Baltramonaitienė, v. B. Didžpinigai- 
tytė, v. J. Bukauskienė ir Chicagoje veikiančio jūrų 
skaučių Juodkrantės tunto tuntininkė s. J. Gasnerienė.

Akademinė lietuvių jūros skautijos veikla pasi
reiškia atskiroje lietuvių jūrų skautų korporacijoje 
Gintaras, kurios valdybą sudaro: jūr. ps. L. Šlėnys, 
v. v. M. Gumbinaitė, v. v. B. Urbonas, vair. V. Put
nus, v. v. J. Liškevičiūtė ir vair. P. Tirulis.

Daugumai šių, aukščiau paminėtų jūrų skautijos 
vadovų, pastarųjų 15-kos metų laikotarpyje, išeivijoje, 
vadovaujamomis pareigomis Lietuvių Skautų Sąjun
gos buvo patikėtas Lietuvos Jūrų Skautijos ir šakos 
likimas bei jos ateitis. Daugumas jų, šiandien šven
čiant 40-ties metų sėkmingos veiklos sukaktį, greta 
jau išeivijoj išaugusiu jaunųjų vadovų, matome dar 
aktyvioje jūrų skautų šakos veikloje ir jos reikalų 
sargyboje.

Šiais visais vadovais jūrų skautija didžiuojasi, žino
dama kad tik jų dėka, šiame audringame laikotarpy
je, Lietuvos jūrų skautijos laivas blaškomas vėjo ir 
įvairių bangų, sėkmingai praplaukė visas uolas, sek
lumas, atlaikė pakelyje pasitaikiusias audras ir da
bar, 1962-siais savo veiklos metais, išdidžiai įplaukia 
į penktojo dešimtmečio auksinės sukakties garbingą 
kelią.

2 Jūrų skautų vienetų vadovai 1960 mt.
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LSB VYRIAUSIOJO SKAUTININKO SVEIKINIMAS

Pradedant 1962-sius lietuvių jūrų skautijos 40-sius jubiliejinius metus, siunčiame Jums, 
Skyriaus Vadijos nariams, jūrų skautų vienetų vadovams ir visiems jūrų skautams nuoširdžiausius 
sveikinimus ir geriausius broliškus linkėjimus šią sukaktį prasmingai atšvęsti ir ryžtingai pradėti 
veiklos penktąjį dešimtmetį.

Tegu ši graži veiklos sukaktis ir toliau skatina visus LSB jūrų skautų šakos narius ir vadovus 
ištvermingai siekti skautybės idealų, einant jūriniai skautišku keliu.

Plačiuose pasaulio vandenyse tegu kiekvienam jūrų skautui visada kelią rodo gimtosios žemės 
švyturys prie Baltijos kranto.

Gero vėjo ! Budėkit
s. B. Juodelis s. E. Vilkas

LSB VS Pavaduotojas LSB Vyr. Skautininkas

Šiandien Lietuvos jurų skautija Švęsdama savo sėkmingos veiklos 40-ties
metų sukaktį, drąsiai, su pasiryžimu dar daugiau stiprėti, tobulėti, būti ištikimu 
Tėvynės Lietuvos sūnumi ir dukra bei ištikimu jūrinei skaidinei idėjai, žengia 
i penktojo dešimtmečio audringą kelią su tvirta viltimi pasiekti ramybės uostą 
brangiosios tėvynės Lietuvos ir Baltijos Jūros gintarinėje pakrantėje.

Šia proga Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Jūrų Skautų Skyriaus ir šakos 
vadovybės vardu nuoširdžiai sveikinu Lietuvos jūrų skautijos įkūrėją s. dr. Julių 
Jurgėlą, senuosius jūrų skautų šakos vadovus - veteranus, visus dabartinius 
jūrų skautijos vadovus ir narius, ir reiškiu gilią padėką visiems jūrų skautijos 
veiklos rėmėjams Chicagoje ir visur, kur tik reiškėsi jūrų skautų vienetų veikla 
pastarųjų 40-ties metų laikotarpyje.

j. s. E. Vengianskas
LSB Jūrų Skautų Skyr. Vedėjas

Jachta Budys II prie Šventosios

40-tųjų Sukaktuvinių Jubilėjinių Metų Proga

Prie jūros aukštaičiai - prie jūros žemaičiai-i su
kaktuvinę stovyklą visa jūrų skautija.

Nedaugelis mūsų organizacijų gali pasidžiaugti 
40 metų gyvavimo sukaktimi. Jūrų skautai priklauso 
prie tų laimingųjų, kurie su pasididžiavimu gali 
žvelgti į praeitį ir nuveiktus darbus.

Būtų gražu, kad visi jūrų skautų vienetai šiais me
tais iškilmingose sueigose paminėtų jūrų skautijos 
steigimą, sujungdami šį minėjimą su Klaipėdos pri
jungimo prie Nepriklausomos Lietuvos sukaktimi. 
Kas būtų buvę iš jūrų skautų be jūros?

Bet tai dar ne viskas, — visos iškilmės ir minėjimai 
būtų tik pusė darbo buvę, jei laike tų minėjimų jū
rų skautų vadovai neužsimintų apie ruošiamą sukak
tuvinę jūrų skautijos stovyklą į kurią ta proga tu

rėtų kviesti: tėvelius, skautus, skautes ir gerbiamus 
rėmėjus. Kokia tai būtų šventė, jei visi kviečiamieji 
atvyktų.

Nemažai jūrų skautų suplaukė į mūsų 35 metų 
sukaktuvinę stovyklą. Daug kas apgailestavo, kad jo
je nebuvo, o tie, kurie buvo, išsivežė malonius prisi
minimus. O kaip su šia jubiliejine stovykla — atbu- 
riuokite visi! Jau net dabar jūrų skautai iš tolimų 
vietovių: Los-Angeles, Bostono, Detroito, Clevelando 
ir kitur žada atvykti — laukiame ir iš Kanados. Sto
vykloje tikrai neteks nuobodžiauti, nes numatoma 
visokių rungčių.

Norėčiau su jumis pasidalinti apie tai, kas liečia 
vandens užsiėmimus ir regatas. Pirma regata vyks 
j. s. P. Labanausko taurei laimėti, — budžiu regata,
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toliau j. v. s. B. Stundžios taurei laimėti tarpmiestinė 
jūrų skautų regata. Gal ir daugiau taurių susilauk
sime iš gerbiamųjų jūrų skautijos rėmėjų. Jūrų skau
tų skyrius iš savo pusės visiems laimėtojams pirmų
jų trijų vietų skiria tam tikrus vimpilus. Be buria
vimo regatų bus ir kanų lenktynės ir kanų lenktynių 
laimėtojai gaus vimpilus.

Atvykime i sukaktuvinę stovyklą pilni gerų norų, 
pasiryžimo ir visus darbus atliksime su šypsena mūsų 
40 metų sukaktuvinės stovyklos labui.

Bet ne vien regatose mes galime pasirodyti, — mes 
turime dar vieną sritį, kur galime taip pat skautiškai 
pasireikšti ir praleisti smagiai valandas, — tai vaka
rai prie laužo. Gal gražiausias laužo pasirodymas 
būna, kai jūrų skautai darniai ir garsiai užtraukia 
kokią gražią jūrišką dainelę. Juk dainos visuomet bu
vo ir bus jūrininkų silpnybė. Ar nėra jūrininkų dai
nos gražiausios? Jei mes jų ir nedaug teturime, tai 
kodėl mums iš svetimų kalbų neišsiversti vieną, ant
rą ir padainuoti. O gal kas iš jūrų skautų turėtų ga
bumų ir ką nors sukurtų mūsų sukaktuvinei stovyk
lai — pagalvokime! Kodėl nepagaminti “velnio smui
ko” ir su juo pasirodyti prie laužo, bus šis tas naujo 
ir gražaus.

Atsisakykime nuo pasirodymų prie laužų, kurie 

nieko gražaus ir gero neduoda, — tikrai pagalvokime 
apie tai, nes tokie pasirodymai sugadina visą laužo 
vakarą, o be to, pastato vienetą į nekokią padėtį. Ge
riau jau susėdę padainuokim, kaip kad darydavo 
Budžio įgula savo kelionėse; jie susėdę denyje vi
suomet dainuodavo. Buriuotojai po tarptautinių rega
tų, kai sušlapę burės džiūdavo, susėdę ratu irgi dai
nuodavo, švedai-švediškai, latviai-latviškai, o mes 
lietuviškai. Vėliau gražesnių dainų, turinį turėdavo
me versti, ar mums kiti versdavo gražias svetimas 
jūriškas dainas.

Taip ir mes dainuokime po visų užsiėmimų, te
būnie mūsų sukaktuvinė jūrų skautijos stovykla taip 
pat ir jūrinių dainų stovykla.

Ir taip kaip vienas, nuo Atlanto iki Ramiojo van
denyno, iš šiaurės ir pietų, visi kas tik galite, vykite 
į sukaktuvinę jūrų skautijos stovyklą. Parodykime 
visiems dar kartą, kad esame viena įgula ir kaip vie
nas čiupsime vimpilo virvę ir kelsime jį kaip galima 
aukščiau, primindami visiems, kad tai yra mūsų di
delė šventė.

Sveikindamas Jus visus jubiliejaus proga, linkiu 
gero vėjo visuose Jūsų darbuose ir iki pasimatymo 
denyje vienybės laive.

/. v. s. L. Knopfmileris

Vokietijoje Baltijos laivo jūrų skautai dirba modelius. Clevelando vyrai ruos’iasi kelti bures. Nuotr. VI. Bacevičiaus

4

6



Galvojant apie ateitį

Dalis jūrų skautų vadų, pasitraukę iš gimtojo kraš
to, nepraleido progos atgaivinti jūrų skautų veiklos 
ir tęsti savo pamėgtą darbą. Sąlygos darbui truputi 
pasikeitė; jaunimą gana sunku yra pritraukti, nes 
yra apsčiai kitokių pramogų, bet už tai finansiniai 
yra daug geriau, — lengviau pinigas galima sukelti. 
Nežinau, gal aš esu pesimistas, bet tautinių skautų 
sąjungoms nenumatau didelės ateities. Ir tai dėl vie
nos priežasties, dėl jaunimo nesulaikomo nutautėji
mo. Žinoma, dar išlaikysime vieną dešimtmetį, bet 
tai ir viskas. Paskiri maži vienetai gal išsilaikys ir il
giau, bet tai jau nesudarys sąjungos. Toks pats liki
mas laukia ir jūrų skautų. Jau ir dabar matosi pavar
gimo žymių, sustingimo ir stoka įvairumo.

Susikūrę nauji vienetai, neturėdami vadų, švaisto 
pinigus ir perka motorvaltes. Čia tik stoka nuvokimo 
apie jūrų skautavimą. Tokiai motorvaltei nereikia 
jūrų skautų įgulos, net if ūkininkas mokąs automo
bilį vairuoti, gali ją vesti. Jūrų skautai nėra buriavi
mo klubas, nėra pramogautojai šiltą dieną su motor- 
valtę išbėgę į ežerą ar į jūrą, nėra žvejai.

Dabar jūrų skautų veikla daugiau ribojasi įvairių 
paminėjimų proga sueigomis ir vasaros stovyklomis. 
Retai kur sistematingai išeinama patyrimų laipsnių 
programos. Tolimi plaukiojimai nemėgiami. Retai 
kuris vienetas yra persunktas jūrinėmis idėjomis, gy
vena jūrinėmis tradicijomis. Tiesa, labai sunku ūki
ninkams persiimti jūrinę dvasią. Tas matosi iš to, 
kad beveik niekas iš lietuviško jaunimo nepasirenka 
jūrininkystės profesijų.

Noriu sustoti apie tolimą plaukiojimą. Tai geriau
sia jūrų skautų mokykla. Tokius plaukiojimus labai 
mėgo nepriklausomos Lietuvos jūrų skautai, poroje 
vietovių davė gerų išdavų ir emigracijoje. Ne iškil
mingos sueigos ir stovyklos, bet tik tolimi plaukioji
mai padarys iš ūkininko, ar patogumų jieškančio 
mieščioniuko, tikrą patyrusį jūrų skautą. O tolimiems 
plaukiojimams čia yra nepaprastai puikios sąlygos — 
gausūs vidaus vandenys, įlankos, tai lyg ir kviečia 
palikti miestų triukšmą Nebūtinai tam kylines jach
tas reikia turėti. Galima ir su burine ar irkline valti
mi (su ar be pagelbinio motoro) padaryti šimtus 
mylių pakraščiais. Net paprasta kanu gali jus toli 
nugabenti mažesniuose vandenyse, upėse ar kana
luose.

Kurie jūrų skautai turi palinkimą lenktyniuoti, tu
rėtų įsigyti atatinkamus burinius, ar irklinius pasta
tus ir dalyvauti įvairiose regatose.

Taip pat reikia jūrų skautus paraginti įsigyti dau
giau teoretinių bei praktinių žinių lankant įvairius 
kursus, kurių kiekviename krašte nestinga ir įsigyti 
atatinkamus pažymėjimus. Kas tam laiko nesuranda, 
tegul nusiperka vieną, antrą gerą vadovėlį ir dažnai 
jo puslapius pavarto. O tokių vadovėlių anglų, vokie
čių, ar- ispanų kalbomis yra tikrai puikių.

Jeigu nėra vietoje užsiėmimams ant vandens pra
vesti savų patyrusių vadų, kreipkitės į kaimyninį 
jacht-klubą, karo laivyno stotį, bei pažįstamą jūrų

Buvę jūrų skautai buriuoja Atlante su kpt. A. Urbelio 80 tonų 
jachta.

Nuotr. L. KnopfmilerioČikagiškiams lūžo stiebas.

Klaipėdiečiai vyksta bu
riuoti į Tautinę Olimpiadą 
1938 mt.
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karininką ir jie mielai jums padės. Netaip, kaip kad 
buvo Lietuvoje — jūrininkus ar buriuotojus galėjai 
ant pirštų suskaičiuoti ir tokie dažniausai gyveno 
Klaipėdoje ar Kaune — tiesiog nebuvo nei instruk
torių nei vadovėlių — buvo tik didelis troškimas ir 
pasiryžimas.

Žvilgterėjus atgal, galima sakyti, kad buvo dirbta. 
Darbo išdavos vidutinės, ypač turint galvoje tai, 
kad lietuvis dvasioje buvo sėslus ūkininkas, buvęs 
baudžianinkas ir dar neįsigijęs kieto nugarkaulio. 
Darbo išdavos būtų buvę dar menkesnės, jei dėl 
politinių išskaičiavimų vyriausybė nebūtų padėjusi 
skautams, ypač Klaipėdoje. Jūrinė dvasia Įgyjama 
per kartų kartas. Mes gi tokio palikimo neturėjome 
ir greitai neturėsime. Iš viso net lietuvių kalboje, ga
lima sakyti, nėra jūrinio žodyno. O žodyną dirbtinai 
sunku sudaryti. Jis turėtų kilti iš gyvosios kalbos. 
Pajūriškių žvejų vartojami žodžiai yra labai men
kas Įnašas modernioje jūrininkystėje.

Sakyčiau, per 40 metų ir jūrų skautai nieko neat
liko, kas galima būtų pažymėti lietuvių jūrininkys
tės istorijoje. O metų skaičius jau ne mažas. Orga
nizaciniame laikotarpyje buvo daug sunkumų. Jūrų 
skautija buvo net atsiskyrusi nuo Skautų Sąjungos. 
Vėliau buvo bandoma net žodis “jūrų” ištrinti, pakei
čiant “vandens skautai”. Ir tik prieš karą buvo ban
dyta atsistoti ant tinkamų pagrindų.

Greitai ateis ir 50-tos sukaktuvės, senieji vadai 
paliks vietą jaunesniesiems, išaugusiems jau emi
gracijoje. Jūrų skautų gretos bus gerokai praretėju- 
sios. Kad galėtume prilaikyti jaunimą savo eilėse, 
reikia ką nors didesnio padaryti, tokio, kas gal ir 
svajone seniau galėjo atrodyti.

Jeigu, ne vienas grynai lietuviškas laivas nėra per
ėjęs Atlantą, šitai turėtų atlikti jūrų skautų jachta. 
Sakykime 50-tųjų sukaktuvių proga jachta su jūrų 
skautų Įgula perburiuoja Atlantą. Per dešimtį metų 
turėtume pajėgti įsigyti tinkamą jachtą ir paruošti 
Įgulą. Tam sumanymui, manau, rastume pritarimą 
ir savo tautiečių tarpe, kurie dabar gyvena už Lie
tuvos sienų. Tuo žygiu jūrų skautai parodytų savo 
subrendimą ir padarytų vertingą įnašą į jauną Lie
tuvos jūrininkystės istoriją. Jeigu vieniši buriuoto
jai nesunkiai pajėgia tokį sumanymą įvykdyti tuo 
lengviau turėtų tas būti šimtams jūrų skautų. Jachta, 
žinoma, bus lengviau įsigyti, negu surasti 3-6 vyrų 
įgulą. Bet tai turi būti padaryta, kad pateisinus jū
rų skautų darbą emigracijoje. Jei Lietuvoje dirbome 
už tautos pasukimą veidu į jūrą, tai čia to uždavi
nio neturime, nes emigrantai yra žuvę Lietuvai. Da
rius ir Girėnas savo tikslui atlikti neturėjo užnuga
ryje drausmingos organizacijos, bet tikslą pasiekė. 
Mes esame geresnėje padėtyje, negu jie buvo.

Negalime didžiuotis savo jūrine istorija, nes to
kios neturime. Bandymas sumegzti ryšį su žila se
nove kažin ar pavyks, nes sunku yra įrodyti, kad 
lietuviai kada nors buvo jūrininkai. Iš visų aisčių, 
mūsų protėvių būta daugiausiai prie žemės prisirišę. 
Gal būt, galime išvesti aisčių jūrinę tradiciją.

Bet ką turime dabar, ką paliksime ateinančiai kar
tai? Ar tai, kad turėjome daug iškilmingų sueigų! 
Padėkime pagrindus jūrinei tradicijai didesniu žy-
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Šaunios Wore esterio sesės.

giu — per Atlantą. Kuriama jūrinė tradicija ir Lie
tuvoje, bet ji nėra lietuviška ir sunku pasakyti, ko
kia ji gausis. Bet jau jūrininkystės - žvejybos mo
kyklos turėjimas Klaipėdoje yra didelis žingsnis į 
priekį. Lietuvis, savo statytame laive, kad ir- svetimo
je vadovybėje, braido po New-Foundland’o seklu
mas, stebi V. Afrikos pakrantes. Ar mes išdrįsime ?!.

Buvęs lietuviškos jūrininkystės tėvas lyg ir savo 
paskutinę valią paliko rašydamas prieš 5 metus...

— Kovok net kai manai: nėra vilties laimėti, ko
vok iki pergalės ir nesustink išgąsty: sustingime — 
mirtis, veikime — išsigelbėjimas.

Gero vėjo!
/. v. s. B. Stundžia

Clevelando broliai irkluoja. Nuotr. VI. Bacevičiaus

Toronto jūrų skautai,atplaukę netoli Niagaros. Nuotr. L.Motgabio
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Kelionė i Kintus
Kristupas Plonaitis

Jūr. s.K.Plonaitis, 1932 mt.

Klaipėdos Jūrų Skautų laivasBadys, jau atsikarto- 
tinai buvo išraižęs Baltijos jūrą — skersai ir išilgai. 
Lietuvos trispalvė, nuo Budžio paragės, paplevėsavo 
nėvien tik gintaro pajūryje, bet ir tolimuose užjūrio 
vandenyse. Sūrainis, jau nekartą buvo nuprausęs Bu
džiui ragus ir gerokai permirkinęs vyrų kelnes, tad 
nenuostabu, kad Budys, protarpiais pasukdavo savo 
vairą —marių link. Aišku, kad ir milžiniškame Klai
pėdos uoste — nuo pat pačių žiočių iki Kiaulės nu
garos — užteko vandens Budžiui pasisukinėti, bet šį 
kartą buvo numatyta, leistis į plačiąsias mares ir rytų 
pakrantyje, priešais Birkštvyno rago — aplankyti 
Kintus.

Tos vadinamosios savaitgalio iškylos — saldžiam 
vandenyje — visuomet surinkdavo pilnaskaitę įgulą, 
nors marėse, iš esmės, tokia stipri pajėga, ir nebūtų 
buvus reikalinga. Bet, kelionė j Kintus, kažką tai sa
votiško savyje raugino.

Budys marėse jau nesuskaitomus kartus buvo atli
kęs šaunius žygius, bet dėl savo gilios gremzlės — 
apie penkias pėdas — buvo priverstas laikytis giliam 
vandenyje. O šitokių gilumų iki Birkštvyno rago, jau 
netaip daug randasi, todėl Budys — noromis nenoro
mis — turėjo laikytis didžiųjų laivų Vagos. Šitos gi
liosios vagos, tai ir tęsėsi palei kopas — Neringą. 
Budys, tose marių iškylose, dažnai pernakvodavo 
Juodkrantėje, o apie saulėtekį, leisdavosi jau tolyn į 
marias.

Budys, rytmečio rasa aprasojęs, pakinkytas didžiu
lių burių, putodamas braukdavo pakopiais, palei taip 
vadinamą Lietuvos Saharą, vietomis apaugusią tan
kiais pušynais, vietomis nuklota baltai blizgančiais 
smėlynais. Baltuosius kopkalnius, tai šen tai ten, kry- 
žiaunūs takeliai raižė, lyg margos juostos patiestos. 
Kalnų daubose, vienur kitur, beržynų krūmokščiai 
žaliavo, lyg gėlės — ant stalų baltų — išdėtos. Agilos 
įlankoje, kur dribkalnis stačiai į mares krenta, ten 
tyla amžina bujoja. Gamtos didinga Neringa, ten pra- 
keleivį kviesdavo, sustot — grožybės slėnyje. Ak, mie
las žmogau! — sustot ten tik karaliams buvo lemta; 

ten pats Briedys ramybėj viešpatavo. Ten kada nors 
Karvaičiuose — lopšys lingavo — ten dainius Liudovi- 
kas Rėza gimė.

O ir rytuose reginiai žavingi. Aušros raudonei iš- 
blyškėjus ir saulei kopiant vis aukštyn, vaizdai bema
tant keičias. Skaidrios saulutės spinduliai — akutę 
drėkina, o plačių marių vandenys — sidabro drobe 
klostosi. Ten gairės marių — stebuklingos, rytų kran
tus į salas skaldo. Nuo Ventragio iki Ožkopio — tik 
girios, šen ir ten bestūksta. Akyratis, kažkaip aukštyn 
pakyla, o žemė mūsų — ta žalioji — pragrimsta į be
dugnę. Dangus ir žemė susimaišo — patvinsta marių 
vandenys — į jūrą bekraštinę. Ten milžinai gyvena — 
gyvi jie ir šiandien, jie marių dugne saugo — saki
nius gintarus. Žvejtj laivai, buriniai — skraidyt — ne 
plaukt — sumaną. Vartų ir ventemyčių eilių eilės, — 
į tvoras žardyniu pavirsta. Ten Gervė, tėn vėl Ky
ras — galuonėje nutupę, laimikio laukia — pusry
čiams — vienam žiobrys, kitam aukšlelė — gi alkanas 
nė viens nelieka — maružių rojuje. Ak, mielas bro
lau? — budėk ir tu su jais, ir laime rytmečio alsuo
ki — Neringos glėbyje....

Kelionė į Kintus, jau senai buvo galvota, tik vis 
kaž kaip užsitęsė. Ir štai, viena rugpjūčio savaitgalio 
pavakaryje, Budys, įprasta tvarka, nuo uosto kranti
nės pasileido marių link. Įgula, tikra rinktinė, vėjas 
palankus, status jūrinis. Praslinkęs prieš srovę Kiau
lės nugarą, Budys, stuoderėmis nukaišytoje vandens 
vagoje, šauna pirmyn. Prabėgus Juodkrantę, pasie
kus Vingkopį, kryptis palaužta skersai marių — link 
Kintų bėgam. Už kopų saulė leidžiasi. Plačiosiose 
marėse, be Ventės, Nidos ir Pervalkos švyturių, jokių 
kitų vandens ženklų nesiranda. Pereinama prie jūri
nės navigacijos — kompaso, jūrlapio, logo. Jau ir pa- 
giris Kintiškis, kaž kur pradingsta. Laivas šliaužia 
tarp seklumų — povandenių kalvų. Užsodint laivą 
ant seklumos, tai menkas daiktas, bet ak, pajudink 
tu jį man paskui. Užsėdęs ir sėdėk, o toks sėdėjimas 
ant laivo — ant seklumos — tikram buriuotojui — ne 
pakeliui. Du vyrai priekin, abipus rago, atraitytom 
rankovėm, gilumą matuoja, kiti ant jūrlapio užgulę, 
atydžiai kelią seka, o vairininkas, mažiausiu rankos 
mostelėjimu, į naują kryptį krenta. Bet ir srovė, ta 
išilginė, kaž kur tai laivą neša skersomis. Ir šviesos 
švyturių kažkur pradingsta — ir žvaigždės ant dan
gaus pranyksta. Vyrai, migla! Visur tamsa, tik laivo 
žiburiai tešviečia. Ne, miels brolau, ne žaislas plaukt 
Budžiu į Kintus! Vienam kitam galvoj gal dingsta — 
kuriems galams mums baidytis į Kintus! Ten juk nei 
uosto, nei krantinių rasi — kur nors tankiam trušyne 
atsirasi... Gilmė, kas kartą didėja, o vyrų įtampa — 
lyg tai mažėja. Bet štai, iš karto garsas girdis — duž
ius — lyg didžio laivo. O ten, nematomam trušyne, 
kažkas ir vėl pradėjo baubti... Tik vienas šelmis 
šypsosi — ak vyrai — mes jau Kintuose! Gal pats 
Baublys trušynų — mus kviečia į nakvynę. Budys, 
šonu prašliaužia kažkokį varpstį. Vyrai, ailis. Vairą 
aplink! Bures žemyn! Inkarą laukan! Valtelę į ma-
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rias! O kur tas krantas, klausia kas? O ten, numojo 
kažkas ranka — ten Kristupužio tėviškė — ten ir Jo
nužio ir Mikužio kūtės. Kas liks laive budėti? Vladu- 
žis savanoriškai, pakelia ranką vyriškai — aš! O jūs 
kiti, j valtį sėskit — į krantą irkit — nakvynėn!

Budžio apsilankymas Kintiškių jau buvo lauktas, 
todėl ne nuostabu, kad tokį retą paukštį — jūrinę 
jachtą, daug kas norėtų pamatyti — iš arti. Vladužis, 
jau iš anksto ryto, prikeltas tapo — dviejų vyrų. Labs 
ryts, jūreivi! — dovanoki, mes du — Jonužis ir Miku
žis, norėtum laivą apžiūrėti. Labs ryts, labs ryts, į 
laivą lipkit, nes viens likau laive budėti. Ak tu viš- 
taki! Mikuži! — tai bent laivas, tai ne Pozingelio 
klumpis! Mikužis dėjosi žinovu, pats save laikė — 
šturmonu. Tuojau užkliuvo už kompaso budelės vir-

Klaipėdos jurų budžiai Gotlando saloje.

šuje. O ten vidun dar kits kompasas... Mikužis žiū
ri, stebisi — juk nevienodą kryptį rodo. Viens juda 
Bamblės rago link, kits vėl į Uogalinį spindį krypsta? 
Matai drauguži — Vladas tarė — tas viens judrus, o 
kits rambesnis, tat kryptis kartais nevienoda. Jonužis 
ilgai klausęsis, alkūne kumštelėjo Vladą. Paimk ta- 
bak, drauguži, pasrėbk iš šios senos raginės — nu- 
švieskime akis! Matai, drauguži mano, Mikužis ėda 
tik lapus — dėl to jam akys raibsta ir tauzija niekus! 
Eik šen, Mikuži, priekin — žiūrėk! Juk stiebas, — tri
gubas bradinės, o kartlais tai ne šienui vežti, o virvės 
virvės begalinės, apčiuopti negali, tai tikras jūrų lai
vas — ar nesakiau — Mikuži! O kur man Kristupužis, 
klausia Jonužis? Krante, namuose pusryčiauja, su vi
sa įgula — sptyni vyrai! Mikuži, klausyk — į krantą 
kumbrinant, ten gal jau Kristupužis mūsų laukia...

Jonužis buvo, visam Kintų pamaryje, pagarėjęs 
ungurių žvejys, o Mikužis, tai laiks nuo laiko žvejojo, 
arba nuklysdavo į svetimus kraštus — laimės ieškoti. 
Jonužis ir Mikužis tai dvi skirtingos asmenybės; vie
nas iš jų tabaką uostė-srėbė, o kitas krimto-ėdė, — 
bet šiaip jau, abu geri draugai. Abu turėjo savus lai
vus ir valteles. Jonužio valtelė buvo jo paties rankų 
padarinys — tik kiek pilvaini, vienon pusėn. Jonužis 
iš viso mėgo užsiiminėti visokiariopa statyba, nes 
tūlus meistrai, jam sugadindavo brangias lentas ir 
medžiagą. Per didįjį karą, Jonužis, iš ungurių žvejy
bos buvo tiek pralobęs, kad ties Povilų malunu, ga
lėjo nusipirkt ariamos žemės sklypą ir Bložių pyloje
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— pievos rėžį. Laiks nuo laiko, net dvi karves ir ark
liuką išlaikydavo, o be to, dar prie namų ir nuosavą 
pamario pievutę su pušynu turėjo. Jonužis ir daržinę 
buvo prailginęs ir gyvenamąją persistatęs. Bet, už 
vislab daugiausiai buvo pamilęs žvejoti, nes krante, 
jį visokios keistos būtybės ir nebūtybės persekioda
vo. O ir kaimynai, iš pavydo, visokių žartų jam iš- 
provydavo. Viens, anteles nuo pievos paviliodavo, 
kits pelkėse velėnų krūvas išvartydavo, kits vėl, nie
ko nenuduodamas — karneliu už tvoros užkliūdavo. 
Tik laivo jo, pajudint nieks nedrįso. — Bet ir tos 
nebūtybės — kaukai — pūkiai — kažkaip tai — vie
na akimi į jį žiūrėjo. Kartą pievoj šieną begrėbiant, 
kažkokį nebūtybė, iš po nosies, šieno kupečius pa- 
šankino į orą ir lyg tai į kokią milžinišką ranko
vę, nulakino upmalių link, ir ant Jociškių dvaro pie
vų išdraikė. O kai ant pristatytos daržinės, buvo 
pakėlęs naujas sparas, vieną tylią vasaros naktį, tos 
nebūtybės užkliuvo — ir nuvertė dvi sparų poras. 
Bet to dar negana. Rudeniop, kažkoks tai nutukęs 
Šilokarčiamos mėsininkas, po kaimus lakstė — galvi
jų užpirkti. Kažkas tai buvo nurodęs, kad Jonužis 
prie marių, turįs dveigę telyčiūtę, nenorinčią bu
liaus, ir todėl linkęs ją parduoti. Telyčiūtė buvo raiš- 
toma prie pat namų, ant pamario pievos, o kai mė
sininkas atkuteno, Jonužis su savo draugu, Kukuliu, 
dar nebuvo grįžę iš marių. Mumikė, viena pati na
muose, nenorėjo derėtis su mėsininku, todėl šis, te
lyčiūtę iš visų pusių apčiupinėjęs ir lazda pabadęs, 
žadėjo vėliau sugrįžti, bet nesugrįžo. O kai Mumikė 
pavakariop, norėjo parvesti telyčiūtę namo, ši vos 
ant trijų kojų rėmė...

O ką tu pasakysi — Kristupuži? Pirmiau šieną nu
lakino, paskui daržinę apgriovė ir pagaliau telyčiūtę 
subadė?

Sykį, Jonužiui, iš turgaus begrįžtant, Aukštumalo 
pelkėse, kažkokia ubagė užsiprašė, kad pavežtų ją 
kartu, bent iki Vabalų žvizdrinės. O bekalbant apie 
visokius daiktus, ubagė išsitarė, kad būk tai esanti 
kažkokia knyga, iš kurios skaitant, žmogus galįs nu
sikratyti visokias piktas dvasias. O kas ta per kny
ga, ji ir pati nežinojusi. Bet vienakis Jurgelaitis, jam 
vėliau kartą sakęs, kad tai esanti — Muižiešiaus sep
tintoji ...

Pasakyk, Kristupuži, — kur tą knygą galima gauti? 
Dienos bėgyje, dar daug Kintiškių aplankė Budį, 

bet tokių retenybių, kaip Jonužį ir Mikužį, Vladas 
daugiau nebesutiko. Ne, ir Kintuose, Jonužius ir Mi- 
kužius, iš pirštų neišlaužysi. O gi, koks tas Kintų pa
marys ir bebūtų — kelionė į Kintus — kažkaip tai 
liks gyva...

Po pietų Budys pakėlęs bures, ištraukęs inkarą, ge
ram Aulaukiui pučiant — nubraukė kopų link — įra
šydamas laivo denyje naują garbingą lapą — Kelionė 
į Kintus.
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Klaipėda - Šventosios uostas

Po Hitlerio 1939 m. kovo mėn. ultimatumo Lietu
vai, Klaipėdos miestas ir kraštas prisėjo perleisti anų 
laikų diktatūrinei Vokietijai.

Klaipėdos uoste tuo metu liko Lietuvos Buriuoto
jų Sąjungos visas judamas ir nejudamas turtas; jach
tos', jolės ir buriuotojų namas. Liko taip pat ir lietu
vių jūrų skautų jachtos. Gal kas paklaus — kodėl li
ko, — kodėl neišburiavo. Kovo mėn. visos jachtos bu
vo dar garaže ir jokie remonto darbai nebuvo pra
dėti.

Diplomatiniais keliais vyko įvairių komisijų turtų 
grąžinimo reikalu pasitarimai, — tas lietė ir mūsų 
jachtas. Pagaliau, apie birželio mėnesi gautas leidi
mas atsiimti jachtas.

L. S. B. v. s. pulk. J. Šarauskas paprašė Jūrų Skau
tų Skyrių sudaryti Įgulas ir paruošti viską, kas reika
linga perburiuoti lietuvių jūrų skautų jachtas iš Klai
pėdos i Šventosios uostą.

Sujudėjo visi jūrų skautai Kaune, visi norėjo kokiu 
nors būdu padėti, kad viskas sklandžiai, ir kaip gali
ma greičiau eitų, ir jei ne visiems teks tą svarbų dar
bą atlikti ir būti Įgulos nariu, tai bent vėliau dar tais 
metais nuvykti į Šventosios uostą ir ten pasidžiaugti 
buriavimu. Įgulos buvo sudarytos, supirktos maisto 
atsargos, nes visi žinojo, kad Vokietijoje buvo maisto 
kortelės, taigi daug ten nenupirksi. Be to, turėjome 
ir kitų galvosūkių: spėliojome ar rasime visą turtą, 
kuris jachtoms priklauso, ar bus visos navigacinės 
priemonės, be to, aišku buvo, kad jachtos garaže 
perdžiūvo ir bus reikalingas namažas remontas. Pini
go remontui turėjome iš sąjungos.

Daug Klaipėdos gyventojų įvertino Lietuvoje ga
minamas linines paklodes, staltieses, bei kitus įvai
rius lininius dirbinius. Taigi sutarėme pirkti lininius 
dirbinius, Klaipėdoje juos parduoti ir prasimanyti 
pinigo Įvairioms išlaidoms. Kadangi pinigų išveži
mas Į užsienį buvo suvaržytas, todėl neką galėjome 
išsivežti.

Apsipirkus, kiekvienas Įgulos narys turėjo po dvi 
paklodes, kiekviena jachta turėjo didelę gražią lininę 
staltiesę ir pridėjus dar maisto atsargas pasidarė ne
mažas krovinys.

Gražią birželio-mėnesio dieną Kauno stotyje susi
rinko jūrų skautų bičiuliai ir būrys jūrų skautų išly
dėti išrinktuosius perburiuoti mūsų jachtas iš Klai
pėdos Į Šventosios uostą. Į stotį atvyko taip pat ir 
v. s.pulk. J. Šarauskas palinkėti jūrų skautams gero 
vėjo. Pasigirdus stoties budėtojo “važiuojam” pasi
rodė žalia šviesa ir mūsų traukinys pajudėjo nešda
mas mus į vakarus.

Važiuoti teko per Virbali - Eitkūnus, nes geležinke
lio ruožas Kretinga - Klaipėda dar nebuvo susisieki
mui atidarytas.

Visų keliautojų nuotaika buvo pakilusi, juk važia
vome atlikti didelį darbą.

Žiūrint pro traukinio langą kaip filme bėga kas
dieninis gyvenimas mūsų krašte; vienur aria, kitur 
šienapiūtė, o dar toliau margos karvutės ganėsi, bei 

prie upeliūkščio piemenukas žąseles varinėjo. Atrodė 
taip ramu ir gražu, nejautėme, kad karo šmėkla ar
tėjo. Bet kas tada iš mūsų galėjo galvoti apie karą 
tuo laiku? Jau ir Virbalis, čia pat ir Vokietijos siena. 
Paskutini kartą pasigirdo “važiuojam” ir buvome Vo
kietijoje, — pasų kontrolė, muitinės.

Vokietijos muitininkas išpūtė akis, kai pamatė mais
to atsargas ir paklodžių kiekius. Jis klausė ar į karą 
važiuojam su tokiom maisto atsargom ir paklodėmis 
ligoninėms! Turėjome nusijuokti ir paaiškinti, kad 
važiuojame į Klaipėdą atsiimti savo jachtas ir iš ten 
buriuoti į naują uostą. Nieko daugiau neklausęs pa
linkėjo geros kelionės ir paliko mūsų vagoną. Gal 
jam truputį ir buvo keista, kai pasakėm, kad staltie
sės yra jachtų stalų apdengimui. Kad paklodės turi 
būti “koje” ° tai čia abejonių nebuvo, bet staltiesės? 
Apmuituoti nieko nereikėjo.

Į Instenburgą atvykome vėlai vakare, traukinys į 
Klaipėdą turėjo išeiti tik kitą rytą, — reiškia turėjo
me pernakvoti viešbutyje, kas buvo prieš mūsų pla
ną ir svarbiausia - bereikalingos išlaidos mūsų ma
žoms kišenėms. Naktis, kaip visuomet, keliautojams 
buvo trumpa. Visi turėjo kelionės karštinę — kaip 
galima greičiau pasiekti Klaipėdą ir pamatyti savo 
jachtas. Kėlėme ypatingai anksti, susitvarkėm, išgė
rėm po puoduką kavos ir beveik begte pasiekėme 
stotį, kad nepavėluotume. Iki traukinio išėjimo buvo 
pora valandų, bet gal mūsų laikrodžiai blogai ėjo? 
Žinote jaunimą?! Traukinyje susėdę nutarėme ra
miai ir skaniai pavalgyti, nes viešbutyje nieko ne
valgėme, — perdaug kainuoja ir kortelių neturėjome. 
Atsidarė lagaminai ir keliautojų akyse pasirodė Lie
tuvos ūkininko pagamintos gėrybės: sviestas - tikras, 
dešros storos, - neplonos, kumpio riekės, sūris ir kiau
šiniai. Mūsų skyriuje su mumis važiavusi viena jau
na mergina kai pamatė, kaip mūsų vyrai storai tepa 
sviestą ir kokiais storais ritinėliais piauna dešrą, jai 
net akutės iššoko. Bet ir jai su tokiu storu sluogsniu 
sviesto ir sustorom dešros riekutėm duonutė buvo pa
siūlyta. Ir čia mes pamatėme, ką reiškia kortelių gy
venimas, — su dideliu malonumu mergina priėmė 
mūsų pasiūlymą ir su didžiausiu alkiu sunaikino tą 
“butterbrot’ą”. Po to buvo dar pasiūlytas, — priėmė 
h- tą, bet su sąlyga, kad tą suvalgys tarnyboje laike 
pietų.

Išlipdama sekančioje sustojimo vietoje, padėkojo 
visiems ir palinkėjo .sėkmingos kelionės.

Štai jau ir “Memel”, tai buvo naujas užrašas Klai
pėdos stotyje. Dingo ir užrašai “Raudonojo Kryžiaus 
Ligoninė” ir “Vytauto Didžiojo Gimnazija” ir liko 
tik vienoje vietoje “Lietuvos Generalinis Konsulas” 
į kurį mes ir pasukome. Pranešėm dėlko atvykome, 
įteikėme savo savo įgaliojimus ir gavome nurodymus 
ką turime daryti, kur gyventi ir 1.1.

Keltas pamažu bėgo mums pažįstamu vandenėliu. 
Išplaukus iš Dangės, prieš mus matėsi pažįstamos 
kopos, namai, vilos, pušaitės ir prie pat krantinės dar 
beaugąs lietuvių pasodintas “Vytauto Didžiojo Ąžuo
las”. Keltui prisrišus, išlipome ir senai vaikščiuotu 
keliu visi nužygiavome į jachtų garažą. Koks buvo 
mūsų visų nustebimas pamačius garažo vidų. Spin
telės buvo visos atidarytos, beverčiai daiktai išmėtyti, 
gerų daiktų nebuvo, jachtos radosi tvarkoje tik ge-

-------  9
*) Jūrininkų lova.
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JAV laivyno admirolas inspektuoja Či
kagos jūrų skautus. Iš kairės tunto vad.

Dalis skyriaus vadovybės. 
Pirmoj eilėj Raibužis, Ag
linskas, Butkevičius; ant
roj eilės Vengianskas, Slė
nys.

Toronto jūrų skautės - Vandenės.

Los Angeles jūrų skautai. Montrealio jūrų skautai 1000 mylių kelionėje. Dalis buv. jūrų skautų skyriaus vedėjų. Trūksta P.Jurgėlos, F.Tyškaus, A.Plėtos, R. Vysockio, A. Kandy via us. 11
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rokai perdžiūvusios. Reiškia, tikrai neapsirikome, kad 
atsivežėme linines paklodes — turėsime dabar pinigo 
nusipirkti kompasus, logus, lotus ir įvairius kitus Įran
kius. Juk tai ne pirmą kartą, kad pradedant nuo jach
tos vado ir baigiant Įgulos nariu, turime truputi ap
tuštinti savo kišenes, kad išgelbėjus susidariusią, kar
tais ir net sunkią finansinę krizę — taigi nieko nau
jo. Bet nebuvo laiko stovėti i žriūrėti į liūdną vaizdą, 
nes jau girdėjosi iš tolo — “vyrai prie darbo”.

Vieni vėl grįžo į miestą užpirkti reikiamų prekių 
remontui, kiti išėjo lininių paklodžių pardavinėti, 
treti ėmėsi peržiūrėti visą jachtų aprangą.

Pirmą dieną sekėsi viskas puikiausiai. Pirkliai nu
pirko pigiai ir gerai, — pardavėjai pardavė brangiai 
ir gerai, o likusieji padarė didelį darbą prie jachtų. 
Saulutė jau nusileido, bet šiltas gražus vakaras nelei
do nei seniems, nei jauniems buriuotojams eiti poil
siui, lyg žinant, nujaučiant, kad gal tai vienas iš pas
kutiniųjų vakarų mylimam pajūryje, brangioje vieto
vėje ir vargu ar taip greitai, teks vėl pamatyti šitas 
vietoves. Visi susėdę jachtų uosto krantinėje, kiekvie
nas paskendęs savo pergyvenimuose žiūrėjome kaip 
pamažu užsidegė krantinių žiburiai, uosto įėjimo švie
sos, o virš jų visų didysys švyturys siuntė savo baltą 
šviesą ir draugui ir priešui. Kaip ilgai taip mes sėdė
jome sunku pasakyti; gal nakties šaltas vėjas mus pa
žadino iš svajonių ir privertė grįžti prie dabarties ir 
paskatino jieškoti šiltesnio kampelio.

Miegojome Buriuotojų Sąjungos Namuose, — mie
gojome gerai, nes buvome pavargę nuo darbų, gal ir 
nuo kelionės traukiniu. Sekantį rytą, vėl visi aksti 
kėlėme, papusryčiavom ir visi kaip vienas, stojome 
į darbą. Dažų krapštymas, glaistymas, dažymas ir 
lakavimas — sekė darbas paskui darbą. Tur būt, nie
kad gyvenime mūsų jūrų skautai taip greitai nedirbo 
kaip kad dabar, — dirbome nuo saulės patekėjimo 
iki nusileidimo. Po trijų dienų ir naktų į vandenį nu
leidome “Baltąją Leliją”, “Budį I” ir “Budį II”, bet 
tai nereiškė, kad galėjome tuoj Į jūrą eiti. Teko visą 
laikąvandenį siurbti. Nors ir sąžiningai dirbome, bet 
vandenėlis vis plyšiuką atrasdavo ir vis jachtą pa
kliūdavo.

Atėjo paskutinioji diena, ar nebuvo tik šeštadienis. 
Buvo tai puikus rytas ir saulutė atrodė lyg sveikino 
gražiai atremontuotas jachtas ir išsirikiavusius jūrų 
skautus. 8 vai. ryto tapo pakelta trispalvė ir po zalin- 
giu Vokietijos vėliava. Baltose uniformose jūrų skau
tai vikriai dirbo denyje, kėlė bures. Nuskambėjus ko
mandai “paleisti galus” pritraukiami šotai ir vėjo va
romos jachtos išplaukė į Kuršių marias. Atsisveikino
me paskutinį kartą su uostu, nuleidžiant vėliavas pu- 
siaustiebin. Tą patį atlikome plaukiant pro vokiečių 
Jacht Klubą, nes ir jų tarpe turėjome gerų buriuoto
jų sportininkų. Įdomu pastebėti, kad ir jie atsakė į 
mūsų atsisveikinimą, nes ir ten jų stiebe vėliava bu
vo nuleista ir vėl pakelta. Plaukiam pro locų bokštą, 
žvejų uostą, ir štai buvome prie vietos kur mole ra
dosi įmūrytas kryžius. Toje vietoje 1933 m. liepos 15 
dieną sudužo “Budys”. Įgulos sustojo, visi nuėmė ke
pures, jachtos vadas pats neleido vėliavą. Trys jach
tos viena paskui kitą, nuleistom vėliavom, paskutinį 
kartą pagerbė tuos, kurių atminimas liko visam lai
kui mūsų tarpe. Pagerbėme tuo pačiu ir laivą, su ku-
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Bostono jūrų skautų vietininkijos baidarė. Nuotr. B. Kerbelienės

riuo buvo pradėta jūrų skautų veikla ir padaryta tiek 
daug įdomių ir istorinių kelionių. Tik išplaukus iš 
uosto, vėliavos vėl tapo pakeltos į stiebo viršūnę.

Sutvarkius virves, paruošus inkarus, pasukome kur
su į Šventosios uostą. Pūtė švelnus rytų vėjelis, kas 
ypatingai malonu buvo mūsų buriuotojams. Greitai 
plaukiam pirmyn. Prie Nimersatės Vokietijos vėliava 
nuleidžiama nuo žalingo, nes čia baigėsi jų valstybės 
prievartos siena ir prasidėjo mūsų vandenys. Jau ir 
Palangos tiltas matėsi. Visos jachtos pasuko prie tilto. 
Didelė vasarotojų minia pasitiko mus.. Daug kas do
mėjosi, iškur, kodėl, ir kur plaukiam. Turėjome ne
mažai aiškinti. Tikrai tai buvo staigmena mums iš
girsti nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus, staigme-

Sesės Čikagoje daug ko paruošė svečiams. Nuotr. L. Knopfmilerio
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na buvo ir vasaruotojams pamatyti lietuviškas jūrų 
skautų jachtas Palangoje. Dalis Įgulos Palangoje mus 
paliko, nes turėjo iš Kretingos išvykti į Kauną, kiti 
pakėlė inkarus ir pasileido toliau i Šventosios uostą.

Pilnom burėm artėjome prie naujai statomo Lietu
vos uosto. Ar tai buvo ne istorinis Įvykis lietuvių jū
rų skautų gyvenime!?

Baltas mažas švyturys rodė mums Įėjimą i uostą. 
Įplaukiant vėl nuleidžiamos vėliavos sveikinant mū
sų naują jachtų saugotoją nuo audrų ir stiprių vėjų, 
tai mūsų nauji namai, tai mūsų jauna nauja mamytė. 
Išmetus inkarus, virvės apjuosė polius, ir jachtos lau
kė apžiūros. Kod tokia gali būti spėjome iš to, kad 
virš Šventosios uosto skraidė karinis lėktuvas ir iš jo 
kažin kas mosikavo. Ilgai netrukus, išgirdome jau iš 
tolo balsą — “gero vėjo jūrų skautai, sveiki atvykę iš 
Klaipėdos” — taip pasveikino mus visus paspausda
mas kairę LSB VS pulk. J. Šarauskas — “atskridai! iš 
Kauno jus pasitikti ir kartu pasidžiaugti mūsų laivy
nu”.

Vėliau susėdę “Baltojoje Lelijoje”, nuoširdžioje 
nuotaikoje, turėjome papasakoti apie mūsų kelionę, 
darbus. Vėliau VS perėjo prie laivų rūšių, jų skirtu
mų ir 1.1. Po keletos valandų besišnekučiavimo, pa
likdamas Vyr. Skautininkas pažadėjo mus dažniau 

aplankyti ir prašė, kad mes jį išmokytume visų “man- 
drybių” kas lietė buriavimą. Ir tikrai v. s. pulk. J.Ša
rauskas, kiekviena proga būnant Šventosios uoste, 
visuomet su jūrų skautais išvykdavo buriavimo ke
lionėms, ne kaip svečias, bet kaip Įgulos narys.

Sekančią dieną Į Šventosios uostą Įplaukė Klaipė
dos Jacht-Klubo, Santaros ir Jūrų Šaulių jachtos.

Prasidėjo naujas gyvenimas jūrų skautams. Tais 
pačiais metais Šventosios uoste buvo ruošiami jūrų 
skautų vadų kursai, Į kuriuos suplaukė jaunimas iš vi
sos Lietuvos. Kursų baigimo proga, didžiausia Lie
tuvos jachta “Šaulys” išėjo kelionei Į Gotlandą, Šve
diją.

Jurų skautai nenustojo buriuoti, — jų vimpilai po 
tiek metų ir šiandien plevėsuoja jachtų stiebuose. Ne
palaužiama valia, idėjos sekimas, broliškas sugyveni
mas, jūrų skautų dvasia ir toliau nugalės visas kliūtis.

Seni kapitonai, prisimindami senus laikus, sakyda
vo — “senovėje, kai varomoji jėga buvo tik vėjas, lai
vai buvo mediniai — bet įgulos plieninės, šiandien, 
laivai plieniniai — Įgulos?” Jūrų skautų valtys medi
nės, bet jie visi kaip vienas — plieninai. Broliai ir li
kite tokiais.

j. v. s. L. Knopfmileris

Gintaro sueigoje. Vadovai tariasi.

JŪRŲ SKAUTŲ VADOVAS TREMTYJE
v. v. Algirdas Pesys

Jūrų skautų vadovas tremtyje susiduria su neįprasto
mis sąlygomis, kurios tik retu atveju palengvina jo darbą 
ugdyti berniukuose tėvynės meilę, drąsą ir pasitikėjimą 
savimi, kad jie augtų stiprus kūnu, šviesūs protu ir mo
raliai nepalaužiami. Tremties sąlygos kiekvienam vado
vui prideda eilę naujų uždavinių, kurie jo darbą kelerio
pai apsunkina. Nebūdamas pats geras skautas, vadovas 
neužsikrauna sau tos pareigos. Tikras skautas drąsiai 
bando atlikti savo pareigą, nesekdamas bailių ir neiš
tvermingųjų pavyzdžiu.

Statistka rodo, kad lietuvių skautų skaičius nuolatos 
mažėja. Berniukai gimę ir augę tremtyje neparodo to
kio entuziazmo, kad patys savo iniciatyva pareikštų norą 
prisijungti prie lietuvių skautų. Už juos tą norą pareiškia 
Lietuvoje gimę ir augę tėvai. Leiskime sau, kad vadovas 

tą padėtį laikys normalia dabartinėse sąlygose. Ar tie 
berniukai, kurie tik tenkindami savo tėvų norą dalyvau
ja lietuviškoje skautų veikloje už kelių, ar keliolikos 
metų parodys tą entuziazmą (kurio jau dabar neturi) 
skatindami savo vaikus dalyvauti lietuviškoje skautiškoje 
veikloje? Gal but, bet tai bus tik išimtys. O to negana.

Matome, kad pirmasis ir bene svarbiausias vadovo už
davinys yra organizuoti lietuvišką jūrų skautų veiklą 
taip, kad berniukai patys savo iniciatyva prie jos jung
tus!. Šis uždavinys nelengvas, kadangi lietuviai! remtyje 
negyvena kompaktinėje masėje, bet plačiai išsisklaidę. 
Berniukas dažniausiai norės priklausyti tai pačiai, nors 
ir nelietuviškai valčiai, kuriai priklauso jo klasės draugas. 
Vadovas, artimai bendradarbiaudamas su berniuko tė
vais, neturėtų to jam drausti, bet patarti, kartu veikda
mas į berniuką, kad jis norėtų kartu dalyvauti ir lietu
viškoje jūrų skautų veikloje. Uždavinys sunkus, bet skau
tas žino, kad nėra tokių uždavinių, kurių jis negalėtų 
išspręsti.
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L. S. B. Jūrų Skautų Sky
riaus vedėjas jūr.s. E. Ven- 
gianskas.

------------- >
Buvęs Kempteno (Vokie
tijoje) "Baltijos" laivo lai
vininkas s. Br. Juodelis, 
1948 mt.

Svetimame krašte gamta ir klimatas dažiausiai ski
riasi nuo lietuviško. Vadovas susipažinęs su krašto gam
ta, gali prisitaikyti prie naujų sąlygų ir panaudoti jas 
taip, kad jose rastų daugiausia naudos, ugdydamas ber
niuko charakterį skautiškoje dvasioje. Pavyzdžiui: Jung
tinėse Amerikos V-bėse ar Kanadoje jūrų skautų vado
vas ras geras sąlygas savo darbui. Vandenų įvairumas, 
jūros, įvairiausios upės, didieji ežerai ir maži ežerėliai, 
patogus ir greitas susisiekimas - viena iš daugelio švie
siųjų pusių lietuviškoje jūrų skautų veikloje.

Vietinių jurų skautų tradicijos čia nusistovėję. Moto
rinės valtys čia labai populiarios ir dažniausiai naudoja
mos jūrų skautų veikloje. Sutiksime, kad motoras yra 
pigi, patogi ir didelių pastangų nereikalaujanti priemonė. 
Taip pat gi neužmiršime, kad patogumas ir pigumas ne
ugdo charakterio, negrudina berniuko nei fiziškai nei 
dvasiškai. Kartu sutiksime, kad be didelių pastangų ne
pasiekiamas joks didesnis tikslas. Burinis, ar irklinis 
pastatas, būtų tinkamesnė priemonė lietuviškai jūrų 
skautų valčiai. Pirmiausia, buriavime ar irklavime, daly
vauja kiekvienas valties narys, o ne vienas, ar du. Bu
riuodami, ar irkluodami berniukai mokosi, kad vienas 
negali apsieiti be kitų pagalbos, o kiti be to vieno. Taip 
auklėjamas berniukas nesijaus pranašesniu už kitą, nei 
mažaverčiu. Tai viena iš sąlygų, be kurios nesusiformuos 
socialus individas. Antra? kiekvienas berniukas jaučia 
norą kovoti su kliūtimis - perplaukti upę, įkopti į kalną 
ar į medį ir panašiai. Daug būtų priežaščių, dėl kurių 
burinis ar irklinis pastatas yra pranašesnis už motorinį 
jūrų skautų veikloje, bet šio straipsnio apimtis neleidžia 
jų išvardinti. Paminėsimetik vieną originalumą. Berniu
kas priklausąs kitatučių jūrų skautų valčiai, mielai jung
sis ir prie lietuviškos veiklos, nes ji bus šiek tiek kitokia.

Uniformos padeda berniukams jaustis organizacijos na
riais. Pirmija nustato uniformų standartą, nuimdama nuo 
vadovo atsakomybę. Bet dažnais atvejais, kada jūrų skau
tas neturi lietuviškos uniformos, ar dėvi kitataučių skautų 
uniformą, vadovo pareiga įskiepyti jam norą ne tik dė
vėti lietuviškus ženklus ar spalvas, bet jais didžiuotis. 
Jūrų skautijos nariai turėtų jausti, kad lietuviška kilmė 
yra garbė, o ne gėda.

Pirmoji pagalba yra dalis tos programos, kurią viso 
pasaulio skautai nagrinėja ruošdamiesi patyrimo laips
niams. Tremties sąlygose, o ypač ten, kur daugiau mir
čių pasitaiko nuo nelaimingų atsitikimų, ši programa tu
rėtų būti praplėsta pridedant preventyvinę dalį: eismo 
taisykles, laivų judėjimo taisykles, maudymosi vietų pa
sirinkimą ir eilę kitų. Jūrų skautų vadovas ypatingą dė
mesį turėtų kreipti į oro biuro parspėjimus apie pavojų 
mažesniems pastatams.

Jeigu jūrų skautų vadovas ras sunkumų neįprastose 
medžiagiškose savo darbo sąlygose, tie sunkumai bus lai
kini. Ilgainiui jis pajėgs prie jų prisitaikyti ir suge
bės panaudoti jas taip, kad jo darbas nenustos nei našu
mo, nei vaisingumo. Kitaip su dvasinėmis darbo sąlygo
mis. Vadovas čia sutiks sunkumų, prie kurių jis negalės 
prisitaikyti, nei jų apeiti. Laikui bėgant, tos sąlygos to
lydžio sunkės. Perdidelis optimizmas prives prie nusivy

limo. Kitu atveju — pesimizmas, — prie neveikios. Va
dovas tremtyje turėtų blaviai ir realistiškai žiūrėti į 
padėtį, neteisindamas savęs, kad neapsimoka dirbti ir 
stengtis, kada tik labai nedaug teįmanoma nudirbti. Kiek
vienas grūdas atneša derlių, jeigu ne šimteriopą, tai 
bent penkeriopą. O tai jau verta pastangų.

Pirmasis vadovo sunkumas yra lietuviška kalba. Daug 
berniukų nemoka ar nenori kalbėti lietuviškai. Bet ko
kios pabaudos už kalbėjimą svetima kalba, padėties ne
pagerins, o greičiau pablogins. Reikalinga, kad noras iš
mokti, ar kalbėti lietuvių kalba atsirastų pačiuose skau
tuose. Prisimindamas vieną pagrindinį skautybės dva
sios elementą, kad visi skautai vadovui lygūs, jis nedarys 
skirtumo tarp gerai ir silpniau lietuviškai kalbančių skau
tų. Pašnekesiai turėtų būti lietuviški, bet mažiau supran
tantiems jie galėtų būti išaiškinti vietine kalba. Tai pa
didins vadovo darbo naštą, bet pririš lietuviškai silpnai 
kalbančius prie vieneto. Berniuko silpnas, ar visiškai lie
tuvių kalbos nemokėjimas, yra ne jo kaltė. Pasikalbėji
muose tai galėtų būti paaiškinama, kad geras lietuvių 
kalbos vartojimas, yra vienas iš vieneto užsibrėžtų tikslų. 
Išmoktas naujas lietuviškas žodis ar sakinys, galėtų būti 
skaitomas geru darbeliu. Lietuvių kalbos mokymasis 
galėtų būti pravedamas rungtyniavimo forma už žodį ar 
sakinį, duodant atatinkamą skaičių taškų, bet išlaikant 
oroporciją tarp gerai ir silpniau kalbančiųjų lietuviškai. 
Geras vadovas bežaisdamas gali išmokyti skautą kalbėti 
lietuviškai.

Tarp vadovo ir jūrų skauto (ypatingai jaunesniojo) 
yra vienas skirtumas. Lietuva vadovui yra jo gimtasis 
kraštas, o skautui, jo kilmės kraštas — tėvynė. Radika
lus patriotizmas, šovinizmas, nuvertinant skauto gimtinę 
prieš tėvynę, kurią jis žino tik iš knygų ir pasakojimų, 
nepatamaus skautybės tikslui išugdyti dvasiniai kilnų 
ir fiziniai sveiką pilietį, visuomenės narį ir savo tautos 
atstovą. Normaliose sąlygose visos trys sąvokos rištusi 
ir reikštų vieną, bet tremtyje jos suskyla. Kad ir suski
lusios visos trys — pilietis, visuomenės narys ir tautos 
atstovas, yra vertinamo lygioje plotmėje suprantant, kad 
nė viena negali atstoti, nei pamainyti kitos.

Blogiausiai, kada skautas gėdysis savo tautybės. Šiuo 
atveju vadovas pašnekesiuose gali nupasakoti eilę pa- 
vizdžių, iš kurių skautas matys, kad toks nusiteikimas 
yra viena iš tokių ydų, kurias gimdo ne pagrindas, o ig- 
noracija ir prietarai. Bene dešimtos kartos indėnai, ku
riose vargu beliko bent lašas gryno indėniško kraujo, sa
vo švenčių metu suvažiuoja vienon vieton, dėvi savo pro
senelių plunksnas, šoka ir rūko savo pypkes. Jie kalba 
tarp savęs indėniškai, nors tik kelis žodžius temoka. Ai
riai ar škotai kiekviena proga demonstruoja savo tauty
bę, savo tautinius drabužius, nepaisydami, kad jų protė
viai atvyko į tą kraštą prieš keletą šimtų metų. Nuo jų 
neatsilieka nei vokiečiai, nei lenkai. Argi mūsų vaikai 
turi mažiau pagrindo didžiuotis savo karališka kilme, 
kurią didžiavosi Mindaugas, Gediminas ir Vytautas?

Vadovo pareiga supažindinti skautus su didinga Lie
tuvos istorija. Vadovui įmanoma, kad skautai pamėgtų 
skambesnes lietuviškas dainas, ar gražesnius eilėraščius".
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Mažiausiai čia turėtų būti įsakymų, prievartos ar discip
linos. Vadovui rūpėtų tik sužadinti iniciatyva, pačiuose 
skautuose duodant jiems medžiaga, ir leidžiant patiems 
pasirinkti ir pamėgti tai, kas jiems artimiausia, žinoma, 
reikės ištvermės, tvirto nusistatymo, kartais net užsispy
rimo ir nuolatinio, nuolatinio kartojimo.

Žaidimo forma vadovas lengvai gali supažindinti skau
tus su Joninių, Užgavėnių, Kūčių, pabaigtuvių ir kitais 
lietuviškais papročiais.

Bedirbant skautiška, darbą, vadovui nuolat teks susi
durti su vietiniais skautais. Draugiškumas ar brolišku
mas čia būtinas. Dėl tautiškų ar kitų priežasčių, vadovas 
laikydamas save pranašesniu ar menkesniu už kitatau
čius, niautų tą šaką, ant kurios pats sėdi. Susidūręs su 
kitataučiais skautais, vadovas stengiasi užmegzti broliš
kus santykius kaip lygus tarp lygiųjų, pasidalinti žinio
mis. ir patyrimu.

Dirbdamas tremties sąlygose, jūrų skautų vadovas nuo
latos atras naujų uždavinių ir sutiks vis sunkesnių kliū
čių. Kartais ir drąsiam vadovui pasirodys, kad kliūtys 
viršija jo jėgas ir vargu beverta stengtas. Teįsivaizduoja 
jis tada save stovintį prieš neramią, audringą jūrą. Sun
ku perplaukti, bet nebandydamas jis niekuomet nesuži
nos, kaip atrodo ten, aname krante. Tepagalvoja taip pat, 
kad pasaulyje nėra tokių kliūčių, kurių žmogus neįsteng
tų nugalėti. Teseka jis skautų - skaučių įsakymu: Auk į 
viršų, kaip galingas ąžuolas, bet nesilenk žemyn, kaip 
verkšlenąs gluosnis.

LSB AUSTRALIJOS RAJONO
JŪRŲ SKAUTŲ SKYRIUS

j.ps. V. Vaitkus

Jūrų Skautų tikslas nusakytas Statute: — “Brandinti 
jaunuolį ir jo būdą, pagal skautiškuosius principus, akty
viai besireiškiančiam jūrinėje veikloje ugdyti jame tauti
nę sąmonę, siekti, kad jaunuolis išaugtų tauraus būdo 
lietuviu ir įsąmoninti jam Baltijos Jūros reikšmę mūsų 
tėvynei Lietuvai.”

Be šių tikslų, tremtyje esantiems lietuviams iškyla dar 
labai svarbus uždavinys: — išlaisvinti vergaujančią tė
vynę Lietuvą ir atstatyti nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. Lietuviai jūrų skautai, prisidėdami prie lietuvių tau
tos kovos tėvynės išlaisvinimui, pasistato uždavinį: “at
statyti Lietuvą, kaipo jūrinę valstybę”, tuo iškeldami jū
rininkystės, bei jūros reikšmę tautos ir valstybes gyve
nime.

Lieuvai ilgus amžius buvus atskirtai nuo vienintelio 
tinkamo jūros laivybai Klaipėdos uosto, teko naudotis 
užsienio valstybių laivais eksporto prekių pervežimui ir 
išleisti daugelį milijonų litų tų laivų nuomavimui. Tik 
atgavus Klaipėdą, buvo susirūpinta savo, lietuviško, lai
vyno įsteigimu. Įsikūrusios lietuviškos laivininkystės 
bendrovės ne tik suteikė darbo galimybę daugeliui tūks
tančių įvairių sričių specialistams, bei šiaip darbininkams, 
bet ir sutaupė milijonus litų valstybės iždui, tuomi pa- 
keldamos visos Lietuvos ekonominį gerbūvį.

Niekas nedovanojo lietuviams nei laisvo pajūrio, nei 
laivyno. Tik didelio pasiaukojimo dėka, kraujo auka, bu
vo atgautas Klaipėdos kraštas. Daug vargo ir pasišventi
mo padėjo mūsų tautinio laivyno steigėjai, nugalėdami 
daugelį sutiktų kliūčių.

Deja, visos šios pastangos sužlugo, Lietuvai patekus 
bolševikų vergijon.

Atgavus laisvę Tėvynei, teks vėl iš naujo kurti laivy
ną, steigti laivininkystės bendroves, atstatyti uostus. Tam 
ir ruošiasi lietuviai jūrų skautai.

Australijoje lietuviai jūrų skautai pradėjo organizuo
tis bene 1950 metų viduryje, kada lietuviškoje Australi
jos spaudoje pasirodė LSB Australijos Rajono Jūrų Skau
tų Skyriaus vedėjo v. v. A. Žilinsko atsišaukimas, ragi
nąs buvusius jūrų skautus registruotis pas jį ir spiestis 
i jūrų skautų vienetus. Kiek jūrų skautų tuo laiku atsi
liepė, man nėra žinoma ir neteko girdėti, kad būtų kur 
Įsisteigęs vienetas, išskyrus Melbourną, Viktorijos valsty- 
joje.

Gulbinų valtis Jurbarke 1940 mt.

“DŽIUGO” TUNTO JŪRŲ SKAUTAI MELBOURNE
1950 metų bėgyje v. v. A. Žilinsko atsišaukimo pasėko

je, susiorganizavo prie “Džiugo” tunto Melbourne atski
ra jūrų skautų “Delfinų” valtis, kurios nariai, neturėda
mi galimybės plaukioti juroje, mokėsi jūrinio skautavi- 
mo sausumoje, globojami bei vadovaujami brolio Žilins
ko. Darbo buvo daug, nes jūrų skautų patyrimo laipsnių 
programas sudaro pilnos sausumos skautų patyrimo laips
nių programos ir dar gan plati jūrininkystės dalykų pro
grama.

1954 m. rugsėjo 3 d. “Delfinų” valtis persiorganizavo 
į “Neringos” jūrų skautų laivą ir išsirinko vadu v. v. A. 
Žilinską, pavaduotoju v-, v. J. Jarinkevičių, adjutantu — 
v. R. Špokevičių. Laivą sudarė trys valtys: “Delfinų” val
tis, “Pingvinų” valtis ir “Vyresniųjų jūrų skautų” valtis.

Po kelių savaičių buvo įsigyta nuosava jachta: tai tarp
tautinės klasės olimpinė jolė (12 kv. m. Sharpe). Išsi- 
nuomojama prieplauka ir prasideda praktiškasis jūrų 
skautavimas.

Savaitgaliais ir šiaip laisvu laiku jaunieji jūrininkai 
mokosi buriavimo meno ir praktiškai susipažįsta su anks
čiau krante išmoktų mazgų panaudojimu, bei teorijos pri
taikymu.

Kas metai plaukiama jūros keliu Į tunto stovyklas ir 
grįžtama atgal, kelionėje užtrunkant iki 14 valandų.

Jūrų skautų valtis dalyvavo Pan-Pacific džiamborėje 
1955-1956 metais Kalėdų atostogų metu Clifford Park, 
netoli Melbourne prie Yarros upės.

Gaila tik, kad tuo metu dar nebuvo leidžiama dėvėti 
lietuviškų skautų uniformų ir visi nešiojo australiškas 
sausumos skautų uniformas su lietuviškomis juostelė
mis. Lietuviai labai gražiai pasirodė toje džiamborėje ir 
jų stalas buvo fotografuotas ir vėliau panaudotas ant pa
kvietimų į 7-tą pasaulinį skautų vyčių sąskrydį (7-th 
World Rover Scout Moot), įvykstantį tame pačiame Clif
ford Parke.

Po Džiamborės musų jūrininkai grįžo Yarros upe Mel- 
bournan, pasistatę iš rąstų plaustą. Ši kelionė truko dvi 
dienas.

Buriuojame 
vandenyse.

Australijos
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Jachtos priežiūra ir išlaikymas reikalauja daug darbo 
ir daug lėšų. Studentai jūrų skautai nebegalėjo tesėti 
savaitinės nuomos už prieplauką apmokėjimo ir, susida
rius skolai, veikla pašlijo ...

Pagaliau 1957 metų pradžioje broliui Žilinskui atsista
tydinus iš eitų pareigų, “Neringos” laivas nustojo egzis
tavęs.

Kiek vėliau, 1957 metų bėgyje “Džiugo” tunto tuometi
nis tuntininkas sktn. E. Pankevičius pasikvietė v. v. Vyt. 
Vaitkų vadovauti tunto jūrų skautų daliai ir iš naujo or
ganizuoti jūrų skautų dalinį. Organizavimui daug darbo 
nereikėjo, nes tik reikėjo pašaukti buvusius “Neringos” 
laivo narius sueigai, na ir išpirkti jachtą, gulinčią pas 
australų laivininką “arešte” už skolą. Tėvų komitetui pa
rėmus, valtis buvo išpirkta ir nugabenta pas brolį Zigmą 
Zableckį kieman apžiūrėjimui ir remontui.

Kadangi buvę “Neringos” laivo jūrų skautai, bei nauji 
kandidatai, visi buvo virš 21 metų amžiaus, — buvo per
siorganizuota į jurų budžių įgulą, nors oficialiai tai ir ne
buvo tuo metu pravesta. Įgulos vadu buvo išrinktas v. D. 
Bitė, adjutantu kand. Z. Zableckis. Įgulą sudarė 10 skautų.

Smarkiai padirbėjus ir atremontavus jachtą, mūsų jū
reiviai nuburiavo jūros keliu į “Džiugo” tunto stovyklą 
1957 -1958 Kalėdų atostogų metu įvykstančią Clifton 
Springs vietovėje.

Stovykloje mūsų jūreiviai pasirodė esą drausmingiausi 
ir tvarkingiausi, tad ir vėliavų priežiūra buvo pavesta 
jiems. Visiems labai patiko jų rikiuotė ir žygiavimas prie 
vėliavų stiebo, bei vėliavų pakėlimas. Prie laužų, ar šiaip 
šiaip kur reikalas buvo, jiems nestigo įdomių ir komiškų 
pasirodymų.

1958 metų bėgyje, besiruošiant IV-tajai Tautinei Sto
vyklai, buvo nutarta oficialiai įregistruoti jurų budžių 
įgulą. Tad 1958 m. liepos mėn. 16 d. sušaukto posėdžio 
metu buvo surašytas budžių įgulos steigiamasis protoko
las ir oficialiai susiorganizuota į “Neringos” jūrų budžių 
įgulą, kuri pas australus įsiregistravo, kaipo “Rover 
Scouts (SEA)”. Įgulos vadu buvo išrinktas sklt. Algis 
Šėkas, tačiau pradžioje įgulai apsiėmė vadovauti v. v. V. 
Vaitkus, pakol brolis Šėkas įsigys daugiau jūreiviško pa
tyrimo.

Laike poros mėnesių brolis Algis išlaikė visus jūrų 
skautų patyrimo laipsnius ir perėmė įgulos vadovavimą. 
Jo turimas skiltininko laipsnis tuntininko įsakymu buvo 
pakeistas į valtininko laipsnį. '

Įgula sparčiai ruošėsi Tautinei stovyklai, kurioje vė
liau stovyklavo visą laiką 5 įgulos nariai, kitiems atsilan
kant savaitgaliais. Kelionė stovyklon jūros keliu, deja, 
nepavyko, nes tik nuleidus į vandenį jachtą, iškrito dalis 
plastinio stiklo užkitavimo ir ėmė vanduo veržtis į valties 
vidų... Neturint laiko atsivėrusios skylės užlopymui, — 
stovyklon buvo nukeliauta sausumos keliu, jachtai va
žiuojant ant ratukų paskui automobilį. Gi visi kiti sto
vyklautojai galvojo, kad burlaivis buvo tyčia sausuma 
atvežtas ir išstatytas prie parodos palapinės !..

Sekančią dieną jachta buvo sutaisyta ir laimingai nu
leista į vandenį. Pakėlus bures, laimingai pavyko nusi- 
stumti nuo kranto ir praleisti gan daug malonių valandų 
beburiuojant. Tačiau ir nuotykių būta. Kartą trūkus šo- 
tui, teko apsiversti ir visiems sušlapti. Laimei tai įvyko 
netoli kranto ir niekas nuo to nenukentėjo, išskyrus bro
lišką pajuoką iš “sausumos žiurkių” laužo metu.

Stovyklos metu ne vienam iš įgulos narių teko eiti 
įvairias pareigas rajone iš kurių reikėtų paminėti stovyk
los “daktaro” v. v. stud. med. J. Mikolajūnas, stovyklos 
vyr. laųzavedys — jūrų ps. A. Gabas, stovyklos iždinin
ko — v. v. Vyt. Vaitkus, na ir Sidnėjaus svečio, stovyklos 
adjutanto — v. v. Alf. Alčiausko.

IV-tosios Tautinės_ Stovyklos metu jūrų budžių įžodį 
davė v. v. J. Mikolajūnas, v. v. A. Alčiauskas, v. A. Šėkas, 
vair. A. Bulakas ir kand. A. Kesminas. Įžodį pravedė jū
rų budžiai — j.ps. A. Gabas ir v. v. Vyt. Vaitkus, iškė
lus Lietuvos jurų skautų didįjį vympilą jachtos stiebe.

Nauji budžiai netruko prisidėti prie vyčių pokštų ir 
Jūros Dienos proga “apdovanojo” Rajono Vadą “didžiojo 
inkaro” ženklu ir su garbės sargyba palydėjo į stovyklos 
rajoną.

Sekančių .metų tunto stovykloje, vykstančioje toli nuo 
jūros, dalyvavo tik vienas įgulos narys. Kiti atostogų
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metu dirbo susitupymui pinigų įvairioms išlaidoms atei
nantiems studijų metams.

Įgulos vadui v. A. Šėkui išvykus į Ameriką, nuo 1960 
m. gegužės 1 d. “Neringos” įgulos laivininku tapo v. A. 
Bulakas ir įgula ėmė ruoštis Rajoninei Stovyklai, kuri 
buvo numatyta netoli Sidnėjaus, Ingleburn vietovėje.

Atėjus 1960-1961 metų Kalėdų atostogoms, daugelis 
įgulos narių vėl turėjo dirbti ar tai atlikdami privalomą 
praktiką prieš gaunant diplomą, ar šiaip norėdami užsi
dirbti. Į Rajono Stovyklą nuvyko tik trys: j. ps. V. Vait
kus, v. A. Bulakas ir kand. P. Malakauskas. Esant ma
žam jūrų skautų skaičiui, buvo prisidėta prie vyčių ir pri
siminta reikiama sausumos skautų programos dalis.

Tuo pačiu metu už kokių dešimties mylių vyko austra
lų skautų džiamborė. Tad mūsų jurų skautai turėjo pro
gos joje apsilankyti. Gražios, švarios lietuvių jūrų bu
džių uniformos tuojau patraukė daugelio dėmesį, kadangi 
daugumas stovyklautojų po didelių liūčių purvini slam
pinėjo. Buvome iš visų pusių fotografuojami ir filmuoja
mi tiek atskirų skautų ar šiaip stovyklos lankytojų, tiek 
ir įvairių tautybių laikraštininkų. Aišku, ta proga turė; 
jome galimybės pasipasakoti, kas tokie esame ir iškelti 
mūsų, lietuvių, vardą bei paaiškinti musų tėvynės pro
blemas kitų tautybių piliečiams.

Taip pat turėjome progos susitikti su pačiu tos džiam- 
borės sekretorium, bei daugeliu įvairių tautybių skauti
ninkais ir pasikalbėti egzilų skautų pripažinimo reikalu 
ir patirti jų nuomonę. Daugelis tautų pasirodė palankūs 
mums, ypač Ramiojo vandenyno salų tautybių skautai.

Labai draugiški santykiai buvo užmegsti su Naujosios 
Zelandijos broliais jurų skautais, kurie net buvo atsi
vežę valtį, kuri, anot jų, esanti tikra, kopija valčių, ku
riomis senovėje polinezijiečiai perplaukė Ramųjį vande
nyną ir atkeliavo į Naująją Zelandiją.

Aišku, ta proga visi nusifotografavome prie tos val
ties. Gaila tik, kad niekur arti nebuvo gilesnio vandens, 
kur būtume galėję ta valtimi paplaukti.

Grįžus iš Rajoninės stovyklos, “Neringos” įgula veik
los daugiau neparodė, nes didesnė įgulos dalis turėjo la-

Su N. Zelandiečiais
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bai pasispausti mokylose, paskutiniuose mokslo metuose, 
o Įsigiję diplomus, neberado laiko skautiškajai veiklai. 
Kiti vėl dėl darbo sąlygų ir neturėjimo pakankamai lais
vo laiko, pasitraukė iš aktyvios veiklos. Tokiu būdu ne
bebuvo kam prisidėti prie turimų pastatų priežiūros ir 
perstatymo, nes po ilgų tarnybos metų turimi plaukio- 
jantieji pastatai reikalingi pagrindinio remonto. Skau
tiškoji veikla užgeso ...

Tačiau idėjai esant gyvai, visada atsiranda norinčių 
sekti lietuviškosios jūrų skautijos pėdomis ir jubilieji
nių metų proga vėl organizuojasi Melbourne jūrų budžių 
įgula iš prityrusių buriuotojų, šiuo metu priklausančių 
australų jachtklubams ir buvusių vyčių.

Australijos Rajono jūrų skautų skyrius tikisi, kad nau
jasis vienetas taip pat gražiai pasirodys ir puikiai atsto
vaus jūrų skautiją lietuvių bendruomenėje, skleisdami 
jūrinę mintį mūsų visuomenei.

SIDNĖJAUS “RYKLIŲ” VALTIS 
v. v. A. Alčiauskas

LSB Australijos Rajone, New South Wales valstyjos 
sostinėje Sidnėjuje, jūrų skautų veikla prasidėjo maž
daug nuo 1956 metų, kai nuolatiniam apsigyvenimui at
vyko iš Brisbanės v. v. A. Alčiauskas. Ar iki tam laikui 
buvo mėginta organizuoti jūreiviškoji šaka skautiškoje 
veikloje, niekur nerandama duomenų.

Gavus “Aušros” tunto tuometinio tuntininko v. sktn. 
dr. V. Kišono sutikimą, buvo pradėta organizuoti pirmieji 
kandidatai, bet atsiradus tik dviem nariam, užsimotasis 
darbas atidedamas kuriam laikui.

1956 metų antrajame pusmetyje vėl buvo paskelbtas 
naujų kandidatų į jūros skautus registravimas. Atsira
dus šešiems nariams ir tunto vadijai patvirtinus, prade
damas naujas jūreiviškasis kelias skautiškame bare.

Pirmieji jūrų skautų kandidatai jau dalyvauja Tautos 
Šventės minėjime ir iškilmingoje tunto sueigoje rugsėjo 
mėn. 8-tą dieną. Po šios sueigos trys kandidatai atsisakė 
toliau dalyvauti veikime ir, likus tik trims nariams, dar
bas vėl sustoja neribotam laikui. Tačiau tuntininkui pa
raginus ir padrąsinus, valtis su trimis nariais pradeda 
veiklą.

Pirmieji žingsniai sunkus, tad ir pats veikimas nega
lėjo išsivystyti iki tinkamo jūrų skautų programų moky
mosi. Stengtasi susipažinti su jūriškomis tradicijomis, 
jūrininkyste, Lietuvos Pajūriu. Darbą sunkino dar ir tai, 
kad jaunuoliai niekada nėra buvę skautais ir negalėjo 
greitai pritapti prie skautiškosios šeimos.

Dar tais pačiais 1956 metais, pasibaigus egzaminams 
gimnazijose, įstojo trys nauji kandidatai ir nuo to laiko 
valtis pradeda gyvai veikti.

Pirmoje sueigoje pasirenkamas valties vardas, pasiva
dinant “Ryklių” valtimi. Valtininku tuntininko Įsakymu 
skiriamas v. v. A. Alčiauskas.

1957 metais, grįžus iš tunto stovyklos, valtis stipriau 
pasireiškia savo veikloje, darant sueigas kas antrą sa
vaitę. Sueigos vyko privačiai pas kiekvieną jūrų skauta 
iš eilės, nes tuo metu dar neturėta lietuviškų namų. To
dėl veikla buvo varginga. Nežiūrint nepalankių sąlygų, 
sueigų metu pradėta pilnu tempu ruoštis patyrimo laips
nių egzaminams. Pačiam valties vadui pritrūkstant jū
reiviškos medžiagos, buvo kviečiami pagelbon seni jūrų 
vilkai, buvę Lietuvos laivyno jūrininkai, kurie papasako
davo tokių jūreiviškų dalykų, kurių niekada nebūtume 
patyrę užsidarę savo valties ratelyje.

“Aušros” tunto Velykinėje stovykloje 1957 metais da
lyvauja ir “Rykliai”. Stovyklos metu jūrų skautai kan
didatai duoda įžodį, prisiekdami ištikimai tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, bei vykdyti jūreiviškas tradicijas.

Sekančių pusantrų metų bėgyje “rykliai” buvo suren
gę tris pobūvius — vakarus tunto ribose, —■ tuo susiar
tindami su kitais broliais bei sesėmis. Taipogi “Ryklių” 
valtis pasireičkė visuomenės veikloje dalyvaudami lie
tuvių bendruomenės rengiamuose Vasario 16 d. Nepri
klausomybės Šventės, Motinos Dienos, Tautos Šventės — 
rugsėjo 8 d. minėjimuose ir atlikdami jiems pavestus 
darbus bei pareigas. Tunto ribose “Rykliai” buvo žinomi, 
kaipo mažas, bet drausmingas vienetas. Visa valties įgu
la dalyvavo “Aušros” tunto stovykloje 1957 - 1958 metais 

Ingleburne, prie Sidnėjaus, sumaniai pasireikšdami įvai
riuose darbuose, ypač papuošdami savo rajoną. Tautinėje 
Stovykloje, Morningtone dalyvavo trys “rykliai”. Pats 
valtininkas v. v. A. Alčiauskas buvo stovyklos adjutantu.

Tame pusantrų metų laikotarpyje “Rykliai” buvo su
rengę keletą iškylų, ypač pažymėtina 1958 m. birželio 
13-16 d.d. laivu Hawkesbury upe. Buvo mėginta daryti iš
kylas į atvirą jūrą, bet visad buvo gauta mėgiamas atsa
kymas iš vandens policijos departamento.

1959 metais dėl įvairių priežasčių atsistatydinus valti
ninkui v. v. A. Alčiauskui iš einamų pareigų, bei pasitrau
kus iš valties, vadovavimas jūrų skautams buvo perduo
tas v. G. Dryžai. Nuo šio laiko valties veikimas mažiau ar 
daugiau ėmė silpnėti. Pasitraukus dviem įgulos nariams, 
valtis susilpnėjo ir jūreiviškoji veikla nustojo pirmykščio 
gyvumo.

Šiuo metu “Ryklių” valčiai vadovauja vair. A. Matulis, 
tačiau įgula veiklos nebeparodo. “Aušros” tunto vadovy
bė deda visas pastangas suaktyvinti valties veiklą ir ti
kisi, kad po ilgesnės pertraukos jūrų skautai susilauks 
naujų kandidatų prieauglio ir jaunieji jūreiviai sėkmin
gai žengs pirmyn, siekdami lietuviškosios jūrų skautijos 
užsibrėžtų tikslų.

jūr. ps. A. Gabas laiko iš
trauktą 10 pėdų ryklį, - 
tigrą.

PAPL ŪDYMIAI IR JŲ SUSIDARYMAS

Nors atrodo, kad paplūdymiai yra pastovus dalykas, bet 
taip ištiktųjų nėra. Juose smėlys nuolatos juda. Smėlio 
grūdelis po grūdelio keliauja kol daugybė smėlio susi
renka į vieną vietą. Ištiktųjų paplūdymį galima pava
dinti krūva smėlio, kuri juda, arba pagal pakrante arba 
į krantą ir vėl nuo kranto. Reiškia paplūdimys reikalau
ja smėlio (ar žvyro), pakrantės, ir energijos šaltinio, 
kuris tą smėlį transportuoja.

Mūsų tikslui paplūdimys nepasibaigia prie vandens 
krašto, bet tęsiasi apie 30 pėdų gilyn iki pastovios kranto 
ribos. Giliau 30 pėdų, vandens bangos nebeturi užtenka
mai energijos smėlį transportuoti. Taip pat paplūdimys 
gali pasibaigti ties pakrantės iškyšuliu arba molu, arba 
upe. Energija smėliui išjudinti atsiranda iš srovių ir ban
gų. Vėjas irgi padeda, bet jo įtaka yra maža.

Didesniuose vandens plotuose vyksta nuolatinis ban
gavimas. Šios bangos, pasiekusios seklesnį vandenį pasi
keičia. Kai vandens gylis yra apie pusę bangos ilgio, ban
gos pajunta dugną, sulėtėja ir sutrumpėja, o jų aukštis 
padidėja. Dažnumas nepasikeičia. Arčiau kranto bangos 
pasidaro per aukštos ir lūžta.

Jūrų skautų vadovų sąskry
dis Vokietijoje, 1947 mt.
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Šis bangų veikimas negiliame vandenyje ir keičia pa
plūdimių pavidalą. Bangos sukelia sūkurius, kurie pake
lia smėlio grūdelius, o grūdeliai pajuda su sukeltomis 
vandens srovėmis. Srovėms nurimus grūdeliai nusėda, 
bet jau kitoje vietoje. Užtenka ir silpnos srovės, nes smė
lio grūdeliai vandenyje pagal Archimedo dėsni yra lengvi.

Didžiausias smėlio keliavimas vyksta tarp paplūdimio 
pakraščio ir povandeninių pailgų smėlio raukšlių. Smar
kus bangavimas paima smėlį nuo paplūdimio pakraščio 
ir nusinešęs į gilesnį vandenį smėlį suformuoja į raukš
les. Dugnas daugiausiai susiraukšlėja, kai bangos yra gan 
stačios, taigi daugiausiai žiemos metu. Lauko pusėje 
raukšlė būna gana stati ir aukšta ir sulaiko didesnes ban
gas. Mažesnės keliauja toliau ir lūžta arėjau kranto. To
kiu būdu lūžtančių bangų juosta gali būti gana plati.

Esant ilgesniam laikui ramiam vandeniui, kaip pav. 
vasara, bangos nebūna tokios stačios ir lygina raukšles 

nešdamos smėlį į krantą, užpildydamos griovius dugne. 
Paplūdimio vandens' neapsemtas plotas tokiu būdu pla
tėja, nes bangos ušnešusios smėlį nusilpsta ir nebepajė
gia tiek pat atgal nusinešti.

Kai būna labai didelės bangos, tai jos greitai lūžta ir 
dažnai tada tarp raukšlės po vandeniu ir kranto atsi
randa vandens perteklius - pakyla lygis, ir vanduo grįž
damas pralaužia raukšlę ir susidaro smarki srovė. Šios 
srovės ir yra pavojingos plaukikams. Laimei šios srovės 
yra siauros.

Dažnai bangos ateina prie kranto ne lygiagrečiai, bet 
kampu. Didelėms bangoms lūžtant, nors jos ir pasisuka 
lygiagrečiai krantui, bet ne visos spėja tai laiku padaryti 
ir lūžta skersai. Tuomet atsiranda srovė palei krantą. Ši 
srovė neša išjudintą smėlį ir jį nuleidžia į dugną kitose 
vietose.

v. v. inž. K. Šalkauskas

o LS Brolijos vadija š. m. sausio 21 
d. posėdyje pripažino Bostone įsistei
gusį jūrų skautų vienetą ir suteikė 
jam atskiros jurų skautų vietininkijos 
teises.
Bostono jūrų skautų vietininkijos 

vadovybės adresas: sktn. Mykolas 
Manomaitis, 305 Bolton Str., Boston 
27, Mass., USA.

CHICAGOS “BALTIJOS JUROS” 
TUNTUI SEPTYNERI METAI

• Š. m. sausio 28 d. Chicagos jūrų 
skautų “Baltijos Jūros” tuntas šventi 
savo sėkmingos veiklos septynerių 
metų garbingą sukaktį.

“Baltijos Jūros” tuntas, pajėgiau
sias ir skaitlingiausias jūrų skautų 
vienetas išeivijoje, savo septynerių 
metų veiklos bėgyje yra atlikęs dar
bų, kurie įėjo į jūrų skautijos istori
ją ir kuriais gali džiaugtis ne tik su
kaktuvininkas, bet ir visa Lietuvių 
Jurų skautija. Šio tunto gretose gi
mė pirmieji jurų jauniai ir iš jo ei
lių išaugo visa eilė jūriniai skautinio 
akademinio jaunimo, padėjusių pa
grindą akademinei jūrų skautų korp. 
“Gintaras”.
“Baltijos Jūros” tuntas, savo repre

zentacinėje, skautinėje ir sportinėje 
vikloje yra įrašęs daugelį laimėjimų, 
kuriais galime pasidžiaugti.

PASIKEITIMAI JŪRŲ SKAUTŲ 
SKYRIUJE

• Tikslingumo sumeitmais, LSB 
Jūrų Skautų Skyriaus vadijos nuta
rimu, nuo š. m. sausio 15 d. JAV-se 
LSS Rajonuose panaikinami LSB Jū
rų Skautų Skyriaus atstovų etatai, 
pervedant ėjusius skyriaus atstovų 
pareigas į Skyriaus bendradarbių ei
les. LSB Jūrų Sktutų Skyriaus atsto
vai paliekami tik Vokietijoje, Kana
dos ir Australijos rajonams.

® Chicagos jūrų skautų “Baltijos 
Jūros” tunto septynerių metų veik
los sukakties minėjimo proga buvo 
Įteikti pažymėjimai jurų skautų va
dovų kursus baigusiems Chicagoje ir 
atžymėti Gyvybės Gelbėjimo kryžiu
mi — v. v. Julius Butkevičius ir s. 
Bronius Juodelis, kuriuos jie LSS 
Pirmijos nutarimu, už ryžtingą žygį 
praeitos vasaros stovyklos metu, bu
vo apdovanoti.
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IŠ KETURIŲ ŠALIŲ
• Į jūrų skautininkų “Grandies” ei

les nuo š. m. sausio 15 d. įsijungė 
Bostono jūrų skautų vietininkijos 
vadovai ■— ps. Juozas Vaičjurgis, s. 
Mykolas Manomaitis ir v. s. Vyt. 
Čepas.
• Greta Jubiliejinės jūrų skautijos 

stovyklos numatoma suorganizuoti 
jūrų skautų tėvų, rėmėjų ir šeimų 
atskirą pastovyklę, kurios organizavi
mu pavesta rūpintis j. s. Ed. Drus
kini, gyvenančiam 5551 Fenmoore 
St., Indianiapolis, Ind. Suinteresuo
tieji prašomi kreiptis į minėtą skau
tininką aukščiau nurodytu adresu.

® Los Angeles jūrų skautija įsitai
sė nuosavą būklą. Būklo atidarymo 
ir raktų perdavimo proga įvyko iš
kilmės, kurios ir lietuviškoje spau
doje buvo plačiai atžymėtos.

• BSA ir Bostono miesto valdyba, 
neribotam laikui, Bostono lietuvių 
jūrų skautų vietininkijos narių užsi
ėmimų reikalams, perleido salą su 
laivų prieplaukos įrengimais, kurio
je numatoma įrengti pastovią Bos
tono jūrų skautų laivų ir vandens 
užsiėmimų bazę.
• LSB Jūrų Skautų Skyrius, jubi

liejinių metų proga, pagamino jūrų 
skautijos vadų, 40-ties metų laikotar
pyje buvusių LSB Jūrų Skautų Sky
riaus vedėjų, bendrą vinjetę, kurią 
galima įsigyti LSB Jurų Skautų Sky
riaus tiekimo dalyje, prisiuntus $1.00.
• Bostono jūrų skautų vietininkijos 

Pasiruošę dainai ...

vadovas s. M. Manomaitis, š. m. sau
sio 27-28 d. buvo atskridęs iš Bosto
no Į Chicagą ir dalyvavo jūrų skau
tijos metinėje šventėje — jūrų skau
tų “Baltijos Jūros” tunto ketverių 
metų veiklos sukakties minėjime.

• Chicagos jūrų skautų “Baltijos 
Jūros” tunto plaukimo komanda, ku
rią sudarė J. Butkevičius, Pi. Strun- 
gys, J. Strungys, R. Marčiulionis, M. 
Šimkus, A. Rimas, R. Mačiulis ir. R. 
Tampauskas, š. m. sausio 22 d. daly
vavo Chicagos Distrikto amerikiečių 
jūrų skautų vienetų plaukimo varžy
bose ir laimėjo pirmąją vietą.

® LSB Jūrų Skautų Skyriaus atsto
vas Vokietijos Rajonui s. Tautvidas 
Gailius, už sėkmingą lietuvių skautų 
reikalų atstovavimą vietoje ir tarp- 
tutiniuose skautų suvažiavimuose, 
LSBrolijos nutarimu, Vyr. Skautinin
ko yra apdovanotas LSS ordinu — 
Už Nuopelnus.

® Bostono jūrų skautų vietininki
jos atstovai š. m. sausio 20 d. daly
vavo Bostono amerikiečių skautų dar
belių parodoje ir varžybose, kuriose 
gražiai reprezentuodami Lietuvos ir 
lietuvių jūrų skautų vardą, laimėjo 
pirmąją vietą ir buvo atatinkamai 
atžymėti.
• Naujasis jūrų skautijos narys, 

Bostono jūrų skautų vietininkija, Ka
lėdų gerojo darbelio sąskaiton, Vo
kietijoje paremti jūrų skautus, pa
siuntė $7.00 auką.
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SVARBESNIU ĮVYKIŲ SANTRAUKA

1922 M. KOVO MĖN. 12 D. sudaromas pirmas jūrų 
skautų vienetas, K. Algimanto d-vė su vadu J. Jurgėla.
1923 M. jūrų skautų d-vė atsiskyrė nuo LSS.
1924 M.pirmas tolimas plaukiojimas Kaunas - Klaipėda, 
vadovaujant K.Jurgėlai. Ta proga suorganizuojami Klai
pėdos jūrų skautai.

1925 M. B. Michelevičius suorganizuoja jūrų skautų d-vę 
Panevėžyje.

1925 M. I-mas jūrų skautų vadų suvažiavimas, sudaro
ma atskira organizacija Lietuvos Jūrų Skautija, jai va
dovauti sutiko s. P.Jurgėla.

1926 M. įvyksta II-ras vadų suvažiavimas - kursai. 
Klaipėdos jūrų skautai įsigyja laivą BUDYS.
1927 M. Lietuvos Jūrų Skautija susijungė su LSS atskiros 
sakos teisėmis. Vadu liko P. Labanauskas.

1928 M. BUDYS atliko tolimą plaukiojimą ir pasiekė 
Gotlando salą. Tais pat metais pasiekta Danija ir vėl 
Švedija.

1929 BUDYS aplankė vėl Gotlandą ir pasiekė Karaliau
čių.

1931 M. vėl pradėjo kurtis jūrų skautai Kaune. BUDYS 
aplanko Rygą.

Sudužęs "Budys"

1933 M. sudužo laivas BUDYS, - žuvo trys jūrų skautai.
1934 M. švenčiama jūros diena. Prof. St. Kolupaila su
organizavo masinę baidarių kelionę Kaunas - Klaipėda .
1936 M. Jūrų skautų vadų kursai karo laive. Žuvo du 
jūrų skautai, Buriavimo Mokyklos mokiniai.
1938 M. Lietuvoje įvykusioje pirmoje tarptautinėje re
gatoje, jūrų skautų jachta BUDYS I laimėjo savo klasėje 
antrą vietą
1939 M. jūrų skautų vadų kursai Šventosios uoste ir 
kelionė į Gotlandą.

VANDENĖS TREMTYJE

Jūros skaučių kelias Lietuvos skaučių istorijoje, 
reikia pripažinti, buvo sunkus ir dažnai nesėkmingas, 
Nesėkmingas ne dėl to, kad skautėms, mėginusioms šiuo 
keliu eiti būtų trukę gerų norų, bet dėl to, kad jis buvo 
visai naujas ir pirmosioms pionierėms, mėginusioms juo 
žengti, netruko pagrindų sąmoningai ar nesąmoningai 
išklysti į šunkelius.

Nežiūrint į nevisiškai sėkmingas skaučių pastangas 
praeityje, 1946 m. liepos 27 d. Nuertingene, Vokie
tijoje šalia jau kurį laiką veikiančių 2-jų jūros skautų 
valčių, įsisteigė jūros skaučių "Vandenė" valtis. Šios 
valtys buvo sujungtos į bendrą "Žilvino" laivą ir kurį 
laiką darniai veikė, vadovaujant patyrusiam laivo va
dui K. Aglinskui. "Vandenėm" vadovavo B. Grabaus
kaitė. 1946 m. rugsėjo 2 d. prie Bodeno ežero jūros 
skautų-čių mišrus "Žilvino" laivas davė įžodį. Vėliau, 
įsisteigus atskiram skaučių "Gabijos" tuntui, "Vandenių" 
valtis atsiskyrė nuo "Žilvino" laivo ir perėjo kaip sava
rankiškas vienetas skaučių tunto priklausomybėn.

Vadovaujant instruktoriui Kodačiui, jūros skautės 
gražiai pasirodė modeliavimo srityje.. Jachtos modelis 
išstatytas parodoje Nuertingene susilaukė atatinkamo 
susidomėjimo ir pripažinimo tiek iš skautų, tiek iš vi
suomenės pusės.

Tremties sąlygos nebuvo taip palankios, kad Van
denės būtų įstengę savo veiklą išplėsti ir plačiau išpo
puliarinti jūros skaučių idėją. Emigracija į Ameriką jų 

darbą laikinai nutraukė. Trys iš Vandenių pateko į To
rontą ir čia tuoj užmezgė ryšį su kanadietėm jūros skau
tėm, dalyvavo keliose jų iškylose, aplankė stovyklą 
Oshawoje ir kartais dalyvaudavo jų sueigose. Vėliau, 
susidarius didesnei berniukų jūros skautų grupei, buvo 
įsteigtas mišrus "Vaidoto" laivas. Laivas įsigijo savo 
valtį. Didėjant jūros skaučių skaičiui,Vandenės sudarė 
atskirą savo laivą - draugovę ir įsijungė į skaučių "Šat
rijos" tuntą, kurio prieglobstyje sklandžiai dirba iki šiol.

Pirmosios "Vandenės" Vokietijoje: 1. L. Liniauskaitė - Australija, 
2. A. Budriūnaitė-Pažiūrienė - Los Angeles, 3. B. Grabauskaitė- 
Mažeikienė - Toronto, 4. M. Paškevičiūtė-Vasiliauskienė - Toron
to, 5. A.Mažeikaitė-Veselkienė - Chicago.
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fflasrg didžioji
| "Skautų Aido" 1962 Metų Garbės Prenumeratoriai: |
| 11. Edmundas Cibas, Boston, Mass. , U.S.A. §
g 12. Gerardas Juškėnas, Cleveland, Ohio, ” 8
8 13. Vladas Bacevičius, Cleveland, Ohio, ” o
§ 14. Česlovas Kiliulis, Dorchester, Mass. , ” X
g 15. Vasario 16 gimn. skautams,
g užsakė J. Adamonis, Boston, Mass. , ’’ R
| 16. Kun. J. Kučingis, Los Angeles, Calif. , ” o
g 17. J. Bulotaitė, Los Angeles, Calif. , ” o
g 18. Petras Molis, Hopkinton, Mass. ,
g 19. Kun. Petras Ažubalis, Toronto, Ont. , Canada g
8 20. "Simano Daukanto"
8 sk. vyčių būrelis Cleveland, Ohio, U.S.A. |
8 21. Vargo mokyklai Vokietijoj,
8 "Kernavės" tuntas Chicago, Ill. , » R
g 22. Rim. Bajerčius, užsakė
g Br. Bajerčius Dorchester, Mass. , " 8
g 23. Sesė X, Toronto, Ont. , Canada 8

Sis numeris skiriamas Lietu
vių Jūrų Skautų-čių 40 mt 
veikios sukakčiai atžymėti 
Numerį redagavo jūr. v.s.Br 
Stundžia.

Šio nr. viršelis jūr.ps.dail. St. Ma
kare vičiaus.

ps. sesei Daliai Šiurilienei, 
mylimai mamytei tragiškai 
mirus, gilią užuojautą reiškia

Rochesterio Vietininkija

SESERIJOS VADUOS 
PASTOGĖJE

Skaučių Seserijos Apdova
nojimai.

Vasario 16 d. proga LSS Tary
bos Pirmija, tarpininkaujant Sese
rijos Vyriausiai Skautininkei, už di
delius nuopelnus Seserijai apdova
nojo LELIJOS ORDINU šias skaučių 
vadoves:
1. s. Florentiną Kurgonienę, JAV 

Vidurio Rajono Vadeivų ir
2. s. Jonę Bobinienę, "Aušros Vartų" 

tunto tuntininkę Čikagoje.
Ta pačia proga už moralinę ir 

materialinę paramą skautėms Vy
riausia Skautininke apdovanojo OR
DINU UŽ NUOPELNUS su Rėmėjų 
Kaspinu Atlanto Rajono Elizabeth'o 
skaučių rėmėją ponią BARTIENĘ .

Už sėkmingą skautišką darbą 
VĖLIAVOS ŽYMENIU apdovanota 
Philadelphijos atkurto vieneto vado
vė AUDRONĖ DRAGŪNEVIČIŪTĖ .

PAŽANGUMO ŽYMENIU ap
dovanotos šios Kanados Rajono , To

ronto "Šatrijos" tunto skautės: 1. Da
nutė Tamašauskaitė, 2. Giedrė Rin- 
kūnaitė ir 3. Angelė Besasparytė.

Nauji Vienetai Seserijoje
1961 m. spalių mėn. 21 d. Buf

falo mieste N. Y. įsteigta skaučių 
VAIDILUČIŲ skiltis. Vieneto vado
vė ps. E. Šakienė, 390 Elmwood Ave., 
Buffalo 22, N.Y.

Kas Naujo ?
1. Kun. Pranas Garšva pradėjo eiti 
pareigas, kaip katalikų Seserijos 
Dvasios Vadovo kun. St. Ylos pava
duotojas.
2. Nuo 1962 m. pradžios TAUTINIO 
UGDYMO Vadovės pareigas pra - 
dėjo eiti v.s. Izabelė Jonaitienė su 
šiomis bendradarbėmis: fil. Nijole 
Kersnauskaite ir s. Albina Petukąus- 
kiene.
3. TARPTAUTINIO Skyriaus vedėja - 
s.A.Augustinavičienė. Ji ir Gražina 
Garlaitė atstovavo skaučių Seseriją 
Egzilių Skaučių Tarybos konferen
cijoje Clevelande.š. m. sausio 27 d. 

Tuntininkių Pasikeitimai.
ALBINA ATKOČAITIENĖ nuo 1961 m. 
lapkričio 19 d. paskirta Detroito 
"GABIJOS" skaučių tunto tuntininke- 
7426 Colonial, Dearborn, Michigan.

ps.Aurelija BALAŠAMENĖ nuo 
1961 m. gruodžio 31 d. paskirta 
Clevelando "Neringos” skaučių tun
to t-ke - 1265 E. 83rd. St., Cleve
land 3, Ohio.

SKAUTININKIŲ DR-VĖS vadovybę 
Clevelande sudaro - s. M. Dunduraitė 
seniūnė - 1326 Russell Rd. , Cle
veland 3, Ohio. Narės s. dr. M.Juš- 
kėnienė ir ps. M. Leknickaitė.

Vokietijos Vadovių 
Adresai

ps. Angelė Rugieniūtė - Vadeivė, 
Munchen 22, St.Annpl.2, Germany .

s. Herta Motgabienė - Vasario 16 
Gimn. , tuntininkė , Hiittenfeld , 
Lorscherstr. 10, Germany.

Elena Kelerytė - Dr-kė, 16/Hutten-
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feld b.Lampertheim, Schloss Renn- 
hof, Germany.
Marina Auderytė - Diepholzo skau
čių vadovė, Diepholz Am Klover- 
kamp 20, Germany.
s. Sofija Laukaitienė - buv. vadeivė, 
Munchen 54, Onyx Pl. 3/1, Ger
many.

* Vyr. Skautininkės pavaduotoja v. s. 
K. Kodatienė sausio 25 d. su savo 
vyru Kęstučiu atvyko iš Arizonos į 
Californiją ir laikinai apsistojo skau
tininkų Pažiūrų rezidencijoje, 1284 
Live Oak dr. , Anaheim, Calif.

Sausio 28 d. rajono vado s. VI. 
Pažiūros buvo supažindinta su Palan
gos tunto vadovėmis ir dalyvavo jų 
sueigoje: paskatindama darbe ir 
duodama Įvairių tolimesnei veiklai 
patarimų. Vasario 3 d. dalyvavo 
skaučių-tų tėvų komiteto suruoštame 
koncerte pobūvyje, kur tėvų komi - 
teto pirmininko p. A. Mažeikos buvo 
pristatyta visiems į pobūvį atsilan
kiusiems ir pasveikino Vyriausios 
Skautininkės ir Skaučių Seserijos 
vardu. Vasario 4 d. dalyvavo Pa
langos tunto jūros skaučių valties su
eigoje, kur skaitė ideologinį pašne
kesį ir tarėsi sesėms rūpimais klau
simais.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

MŪSŲ VYTIS, Nr.5, 1961 mt. rug
sėjis - spalis; rašo Dr. J. Pikūnas - 
"Žmogaus užduotys mokslo šviesoje”, 
Algis Zapareckas - "Pritaikykime 
skautavimą šiai dienai", Bronė Ja - 
meikienė - "Havajiečių liaudies 
menas" ir kt.

BUDŽIU, Lietuvių skaučių Seserijos 
leidinėlis skaučių vadovėms, MV 
priedas, 1961-5 (2), sueigų planai 
ir pavyzdžiai.

KRIVŪLĖ, Nr. 4, oficialus LSB VS 
organas, 6 psl.

GABUA, Nr. 5, 1962 mt. vasaris, 
LS Seserijos Vadijos biuletenis,6 psl. 
GAIRĖS, Nr, 6, LSS JAV Atlanto 
Rajono vadeivės biuletenis, 2 psl.
MAGYAR CSERKESZ, 1961 mt. gruo
dis, 1962 sausis ir vasaris, vengrų 
laikraštis, 16 psl. ir viršeliai.
SVEČIAS, Nr.5 ir Nr. 6, lietuvių 
evangelikų - liuteronų laikraštis, 
24 psl. ir viršeliai.

Rašyt. J. Narūne

AMBARITA-AMBERELLA ( GINTARĖ- 
LE), J. Narūne, legenda anglų kal
ba, 24 psl. ir viršeliai, didelio for
mato, kreidiniame popieriuje iš
leista Editorial Bedout - Medellin, 
Colombia, 1961 mt. , dail. V.Stan- 
čikaitės spalvotos iliustracijos. Kai
na nepažymėta. Ši graži rašyt. J. 
Narūnės legenda apie Baltijos jūrą , 
jos karalaitį ir Gintarėlę prieš tai 
jau buvo išleista lietuvių ir ispanų 
kalbomis. Šį leidinį vertinant ypač 
pabrėžtina reprezentacinė pusė- . 
Jį mielai skaitytų visi angliškai 
kalbančių mokyklų vaikai. Vertėtų 
pasirūpinti, kad legenda būtų ne tik 
mūsų vaikų skaitoma, bet patektų į 
rankas ir kitataučių vaikams.

LIETUVIŲ DIENOS, 1962 - Maironio 
metai, vasario mėn. Šiame nume
ryje buv. Seserijos VS v. s. poetės
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės pa
sikalbėjimas ir poezija iš "Ant Au
kuro laiptų", Gulbinsko nuotrauka 
"Apdovanoti už skautų veiklą čika- 
giškiai", pokalbis su B. Kvikliu apie 
jo knygą "Mūsų Lietuva" ir kt. 
BANGA, Nr.2, 1961 mt. , 26 psl. ir 
viršeliai, leidžia Jūsų Skautų Ne
muno tuntas Bostone. Redakcijos 
adresas: J. Vaičjurgis, 448 E. 7th St. 
So. Boston 27, Mass.
KNYGŲ LENTYNA, Nr.5 (125) lapkr. 
- gruodis, 1961 mt., lietuvių bib
liografinės tarnybos biuletenis, 97- 
122 psl.
THE MARIA HERALD, Vol.X, Nr.3, 
Maria High School, Chicago, Ill. , 
Febr.20, 1962, 6 psl. laikraštis ang
lų, kalba.

LSB JAMBORĖS FONDO 
SKYRIUS

Per š.m. sausio mėn. J.Fondui 
aukas prisiuntė sekantieji: 
Worcester’io "Nevėžio" Tuntas per 
tunt. T.Prapuolenį $33.50
Čikagos "Lituanica" Tuntas per tunt.
K. Cijūnėlį $25.00
s.B. Gurėnas, Čikaga $17.00
(kun. J.Skirkus, A. Mileška, Br. Gu
rėnas aukojo po $5.00, J. Mačėnas 
$2.00).
JFS Įgal. Toronte v. s. v. si. G. Kara- 
siejūtė $15.7 0
JFS Igal. Niagaros Pusiasaliui ps. B. 
Simonaitis $ 8.00
p.J.Pipiras, Worcester $ 8.00
(aukojo: K. Čėsna $5.00, J. Pipiras 
$2.00, Matulevičienė $1.00).
ps. D. Eidukienė, .Čikaga $ 6.00
(aukojo: "Žibučių" dr-vė, D. Eidu
kienė po $2. 00, Jūratė ir Dalia Ei- 
dukaitės po $1.00).
JF Geradaris dr. V. Avižonis $10.00 
K. Bileris $5.00
ps. J. Vaičjurgis $ 1.00

Už išplatintas atvirutes J. Fondą 
parėmė sekantieji:
JFSĮgal.BostoneIg.Vileniškis $40.00 
psl. A. Gedmintas, Worcester $18.00 
ps. E. Gorodeckienė, " $18.00
p. J. Pipiras, " $15.00

JF Skyrius dėkoja visiems au
kotojams, aukų rinkėjams ir kalėdi
nių atviručių platintojams.

Siunčiant aukas J.Fondui bei at
siskaitant už išplatintus "White Bad
ge" ir kalėdines atvirutes prašome 
rašyti JFS Iždininkui adresu: A. Ka
raliūnas, 3717 W.70th Pl. , Chicago 
29, Ill., USA.
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1961-62 METŲ "SKAUTŲ AIDO" VAJAUS-KONKURSO REZULTATAI

Eil.
Nr. KONKURSO DALYVIS VIETOVĖ

Su
rinko 
taškų

Priklauso 
taškų už 

prenume
ratas, su

rinktas iki 
1962m.

Su
ma 

taškų

Laimėjo kon
kurso vietą

Vienetai

1 Kunigaikščio "Kęstu
čio" d-vė (ryšininkas 
ps. Č. Kiliulis

Boston ir apy
linkės 400 18 418

II vieta viene
tų tarpe

2 "Šatrijos Raganos" 
vyr. skaučių būrelis 
(ryšininkė L. Anta- 
nėlienė) Omaha, Nebr. 180 - 180

V vieta viene
tų tarpe.

1

P avieniai 
platintoj ai

j.ps. A. Butkevičius

Chicago s "Bal
tijos Jūros " 
skautų tuntas 375 30 375

I vieta pavie
nių platintojų 
tarpe

2 s. R. Kučiauskienė
Chicago s "Auš
ros Vartų"tunt . 331 - 331

n vie ta pavie
nių plat, tarpe

3 ps. D. Keršienė

"Šatrijos" se
sių tuntas To
ronte, Ont. 130 - 130

V vieta pavien. 
plat, tarpe

Vienetams ir platintojams reiškiama nuoširdi - skautiška padėka. Savo - skautų laikraščio platini
mas ir rėmimas yra kartu lietuviškos spaudos ir lietuvybės rėmimas. Gaila, kad, kaip buvo konkurso tai
syklėse numatyta, nepavyko visas penkias vienetų ir pavienių platintojų vietas užpildyti. Nors kai kurie 
platintojai dirbo tikrai našiai ir sėkmingai. Pav. ps. J. BRUŽINSKAS IŠ NEW YORKO "TAURO" tunto su
rinko 129 taškus ir atsiliko nuo V vietos laimėtojos ps. D.Keršienės tik vienu tašku. S. SOF. JELIONIENĖ 
IŠ ČIKAGOS "KERNAVĖS" sesių tunto surinko 100 taškų. "SIMANO DAUKANTO" SK. VYČIŲ būrelis Cle- 
velande surinko 82 taškus. Ta pati nuoširdi - skautiška padėka priklauso jiems ir visiems kitiems, nuo
širdžiai talkinusiems beplatinant "SA".

Linkime visiems platintojams geriausios sėkmės visuose skautiškuose darbuose ir laukiame Jūsų visų 
ateinančiame "Sk.Aido" vajuje - konkurse.

Budėkime!
KONKURSO KOMISIJA

Daviniai tikri: pas. L. Eimantas
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